
Čas rozjímání a očekávání nastal

od dětí. Stejně jako v loňském roce jsme požádali děti z Liberce, aby pro naše čtenáře vytvořily přání do nového roku.
Přišla nám jich celá řada. Jako nejhezčí jsme vybrali kresbu od Kateřiny Tutkové z 8. A, ZŠ Sokolovská.
Více čtěte na straně 2. Autorka: Kateřina Tutková
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Vychází v nákladu 45 500 kusů  ZDARMA—Noviny pro občany města Liberce  

 XII. 2012

SluníČko
o děti, které měly hned na 
začátku života smůlu, se 
starají ve Sluníčku.

od ledna platí novela zákona 359 

o sociálně-právní ochraně dětí. Tím je 

nahrazována ústavní péče o opuště-

né děti péčí pěstounskou. Zaniknou 

dětské domovy?  čtěte na Str. 8

ČeSký 
innSbruck
Víkend lyžařů v liberci 
začíná 11. ledna 2013.

čtěte na Stranách 4, 5 a 16. 

do posledního místa zaplněné náměstí dr. edvarda Beneše vytvořilo v neděli 2. prosince 
důstojnou kulisu slavnostnímu rozsvěcení vánočního stromu. Začal adventní čas.
Zuzana Minstrová

„Jé,“ zaburácelo najednou snad 
z tisícovky hrdel náměstím Dr. Edvarda 
Beneše o první adventní neděli 2. prosin-
ce v okamžiku, kdy primátorka Martina 
Rosenbergová rozsvítila vánoční strom. 
Město připravilo na všechny adventní 
neděle bohatý kulturní program.

První adventní neděli otevřel kon-
cert pro seniory v obřadní síni radni-
ce. Program odpoledne pokračoval 
prvním adventním koncertem na 
schodech před radnicí a po rozsvícení 
vánočního stromu předvedlo sdruže-
ní V.O.R.E.L. na balkonu radnice svůj 
program Orloj.

Arciděkan Římskokatolické farnosti 
arciděkanství Liberec Radek Jurneč-
ka zdůraznil symboliku adventního 
věnce a čtyř svíček na něm. Každou 
neděli, které předcházejí Štědrému 
dni, lidé zapalují na věnci jednu svíčku.

Pro věřící je advent začátkem 
církevního roku a je naplněn oče-
káváním dvou událostí – naro-
zení Ježíše Krista (24. prosince) 
a jeho zmrtvýchvstání (Velikono-
ce). Adventní věnec je vykládán 
jako symbolika Kristova kříže 
a ve vztahu ke čtyřem světovým 
stranám jako jeho požehnání na 
každou světovou stranu. Čtyři 

svíčky symbolizují čtyři týdny, jež 
předcházejí Vánocům. Jejich světlo 
pak má představovat Krista, který je 
světlem světa, ozařující plamenem 
lásky každého člověka. 

Šťastný nový rok
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nadcháZející SVáteční období a přelom roku 
bývají příležitostí k rekapitulaci toho, co bylo, a k plá-
nování toho, co bychom si přáli, aby bylo. Vyrovnání se 
s minulostí, ať již vlastní, osobní, nebo v širším pohledu 
s minulostí společnosti, ve které žijeme, patří mezi nej-
těžší, ale také mezi nejdůležitější momenty našeho bytí a právě období Vánoc 
nás často nostalgicky k těmto úvahám přivádí.

Podobné vyrovnání se s tím, co bylo, stojí nyní také před samotným Liber-
cem, respektive jeho obyvateli. Jedná se sice jen o drobnost, která má ale více 
symbolický význam, než by se mohlo zdát, a to obzvláště v této neklidné době, 
plné politického napětí a turbulencí.

Již několik měsíců se „na městě“ zabýváme tím, co udělat s jednou z posled-
ních připomínek socialismu, neónovou holubicí s nápisem Mír národům celého 
světa, umístěnou na fasádě domu na Šaldově náměstí. Odstranit ji? Opravit ji? 
Doplnit ji? Co vlastně tato holubice pro nás všechny znamená a představuje, 
čeho je pro nás symbolem? A jak se k ní zachovat?

Památkáři na náš dotaz doporučili holubici i s nápisem zachovat. Chápu 
je a rozumím jim, a osobně jsem také pro opravu a zachování něčeho, co má 
v mnoha ohledech velkou vypovídající hodnotu, co k našemu městu a jeho 
historii patří. Co ale chcete Vy, obyvatelé Liberce? Pokud si ve svátečním období 
najdete chvíli, popřemýšlejte o tom, jak byste s holubicí míru na Šaldově náměstí 
naložili. A podělte se s námi o Váš názor. A pokud budou Vaše úvahy patřit také 
jiným otázkám, pošlete nám i ty. Jsou pro nás podstatné a důležité.

V rukou držíte poslední vydání radničního Zpravodaje tohoto roku. Dovolte 
mi proto, abych Vám jménem svým, jménem všech náměstků, jako i jménem 
celého vedení města, jeho úředníků a pracovníků popřála klidné prožití Vánoc, 
v obklopení těch, které máte rádi. Ať je pro Vás všechny následující rok rokem 
klidným a úspěšným.

Ráda bych při této příležitosti také poděkovala všem zaměstnancům magis-
trátu, a dalším spolupracovníkům, kteří se starají o město a jeho dobrý chod. 
Náš dík patří také všem těm, kdo namísto volna budou pracovat také v době 
Vánoc a budou pro nás ostatní zajišťovat služby, které potřebujeme, nebo na 
které jsme zvyklí, ať už se jedná o ty, kdo pracují ve zdravotnictví, kdo zajišťují 
městskou hromadnou dopravu, či se podílí na úklidu města.  

 Martina rosenbergová, primátorka města

editorial PF 2013 přejí děti!
rozhodli jsme se, stejně jako v loňském roce, požádat děti 
z libereckých ZŠ o to, aby pro liberecký zpravodaj vytvořily 
přání do nového roku.

provozní doba magistrátu o svátcích
Čtvrtek	 20.	prosince	 8.00–16.00

Pátek	 21.	prosince	 8.00–14.00

Sobota	 22.	prosince	 8.00–12.00

Pondělí	až	středa

24.–26.	prosince	zavřeno

Čtvrtek	 27.	prosince	 8.00–16.00

Pátek	 28.	prosince	 zavřeno

Sobota	 29.	prosince	 zavřeno

Pondělí	 31.	prosince	 zavřeno

Úterý	 1.	ledna	 zavřeno

Děti nás nezklamaly a skutečně 
poslaly řadu návrhů. Vybírat ten nej-
hezčí bylo těžké.

Nakonec jsme vybrali tři, jejichž 
autoři dostanou řadu hodnotných 
cen. Připraveny jsou vstupenky do 
Sport areálu Liberec, zoologické 
i botanické zahrady, dárky od Bílých 
Tygrů i FC Slovan Liberec, vstup do 
Ski areálu Jěšted a mnoho dalšího.

liberecký Strom přání
Strom přání na nádvoří liberecké radnice je přístupný do 23. 12.

Na odměny za svá úžasná přání se mohou těšit Kateřina Tutková z 8. A, ZŠ 
Sokolovská, Liberec (přání na titulní straně), Alena Jaderná z přípravné třídy 
ZŠ Kaplického, Radek Fischer ze 3. třídy téže školy a Natálie Bergmannová 
z 5. A, ZŠ Česká. Natálka získá zvláštní ocenění za originalitu a nápad. 

 Všem dětem moc děkujeme!

Přání od Aleny Jaderné

Přání od Radka Fischera Přání od Natálie Bergmannové

Tradiční Strom přání najdete na nádvoří libe-
recké radnice i  s kartičkami, na které může 
kdokoliv vepsat své přání adresované 
Ježíškovi, z nichž některá budou splněna. 
Strom je přístupný do neděle 23. pro-
since, v úředních hodinách magistrátu 
a vždy v neděli po dobu adventního 
programu.

Strom přání letos bude plnit 
přání už posedmé. Vloni rad-
nice nadělila radost bezmála 
dvacítce libereckých dětí. 
Celkem se na Strom přání 
vešlo 64 kartiček. Děti si 
většinou vedle hraček 
přály elektroniku, kola 
nebo nějaké živé zvířátko. 
Některé jen touto cestou 
popřály všem hodně 
zdraví a štěstí. 

ve zpracování
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náměstí září novotou
dvě liberecká náměstí byla po opravách znovu otevřena 
pro veřejnost. nerudovo i Soukenné náměstí se proměnily 
v moderní plochy. V obou případech jsou nová pojetí 
orientována na chodce a cyklisty.
Jan Král

Výzva pro podnikatele
lyžařský víkend čeká liberec na začátku ledna. V pátek 10. až 
neděli 13. ledna se uskuteční Skiprint liberec 2013, zároveň 
se poběží jizerská 50 a Severočeské muzeum uvede výstavu 
o začátcích lyžování u nás.
Pavel Chmelík

Soukenné náMěStí je nyní přívě-
tivější k lidem. Působí více jako park 
s uličkami, přibyly lavičky, záhony, 
odpadkové koše. Do užívání veřej-
nosti bylo oproti předpokladům 
předáno o dva měsíce dříve.

S revitalizací začalo město letos 
v  květnu. Byly opraveny veřejné 
toalety, tak aby byly připravené 
k provozu, došlo k odstranění květ-
níků, přesadbě zeleně, k přeložkám 
a přípojkám sítí. Druhá etapa oprav 
spočívala v rekonstrukci komunika-
cí, v úpravách vegetace a umístění 
mobiliáře. V  navazující Revoluční 
ulici vznikla nově pěší zóna, která tak 
propojila přilehlou Pražskou s Mos-
kevskou ulicí a náměstím.

Celkové náklady na opravu Sou-
kenného náměstí jsou 17 805 527,52 
Kč vč. DPH. Tři miliony korun přidala 
městu společnost OC Forum Liberec. 
Dodavatelem stavby byla společnost 
SYNER s.r.o., která zakázku vysoutě-
žila v roce 2010.

nerudoVo náMěStí se stalo pří-
jemným místem k relaxaci a odpo-
činku. Celý prostor po dokončení 
oprav a úprav působí jako náměstí, 
a ne jen jako neforemné šedé parko-
viště s vlnitým povrchem. Uprostřed 
vznikla čistě pěší zóna a  lidé zde 
najdou lavičky, stojany na jízdní kola, 
zeleň i nové veřejné osvětlení. Auta 
se v omezené míře dostanou jen na 
obvodovou komunikaci náměstí, kde 

vyrostlo několik nezbytných parko-
vacích míst.

„Uličky sousedící s  Nerudovým 
náměstím zůstávají průjezdné. 
Ovšem zavedli jsme zde režim, který 
bude v nejvyšší možné míře respek-
tovat chodce,“ upřesnil náměstek pri-
mátorky pro rozvoj, dopravu a tech-
nickou infrastrukturu Lukáš Martin.

Na rekonstrukci náměstí a okol-
ních ulic se podíleli zároveň vlastníci 
sítí a  díky sdružené investici byla 
celková suma za dvě etapy 23,95 
milionu korun.

Nerudovo náměstí by měl ještě 
ozdobit památník, který bude při-
pomínat bitvu u Liberce v roce 1757. 
Při výkopových pracích totiž našli 
dělníci vloni kosterní pozůstatky 
vojáků z této bitvy. 

hoSté lyžařSkého Víkendu 
mohou navštívit město Liberec 
a kromě fandění si budou moci zaly-
žovat, zaplavat si v bazénu, případně 
užít něco z široké nabídky sportov-
ních a dalších zařízení v Liberci.

„Je to šance pro podnikatele, jak 
se k  lyžařskému víkendu připojit. 
Pokud by měli zájem se aktivně 
podílet nějakou nabídkou, ať již se 
jedná o slevy nebo rozšíření služeb, 
mohou oslovit odbor sportu a cestov-

ního ruchu magistrátu města Liber-
ce. Základní informace o akci získají 
na stránkách městského informační-
ho centra www.infolbc.cz. Věřím, že 
návštěvníci i obyvatelé města budou 
s lyžařským víkendem 2013 spoko-
jeni,“ říká náměstek primátorky pro 
územní plánování, sport a cestovní 
ruch Jiří Rutkovský.

Zájemci se mohou obracet na 
e-mail Burianova.Nada@magistrat.
liberec.cz. 

Neobvyklý dárek dostala primátor-
ka Martina Rosenbergová od manželů 
Neprašových – více než stovku plyšo-
vých hraček a několik krabic s puzzle-
mi. Plyšáci patřili prvnímu synovi 
manželů Neprašových, který jim už ale 
odrostl. Proto rodina řešila, co s nimi.

„Paní Dana Neprašová napsala 
dopis, že má doma stovky starších 
plyšových hraček, a že je jí líto plyšáky 
vyhodit. Ptala se, jestli nás nenapadá, 
komu by je mohla věnovat. Nabídli 

jsme jí, že je předáme dětem v něko-
lika našich mateřinkách,“ vysvětlila 
primátorka počátek cesty plyšáků na 
radnici. Ti jsou kupodivu ve výborné 
kondici. Dana Neprašová si ještě dala 
práci s tím, že hračky pečlivě vyprala.

„Všichni plyšáci nepatřili našemu 
synovi. Do akce se totiž zapojila celá 
rodina. Jsme rádi, že hračky potěší 
ještě další děti,“ řekla Dana Neprašová.

Plyšáci poputují do mateřských 
školek ještě do konce roku. 

Plyšáci na radnici
Místo toho, aby starší plyšové hračky vyhodili manželé 
neprašovi do popelnice, přinesli je ve dvou pytlích primátorce.
Zuzana Minstrová

Nové Nerudovo náměstí.  Foto Jan Král

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

k jubilantům
Komise pro občanské obřady 

a záležitosti informuje o rozšíření 
osobních návštěv u  libereckých 
jubilantů v souvislosti se změnou 
statutu komise. Od ledna 2013 
budou členkami komise osobně 
navštěvováni liberečtí jubilanti 
u příležitosti 90, 95, 100 a více let 
a nově rovněž u příležitosti 96, 97, 
98 a 99 let. 

krátce
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čtyři lanoVky a ŠeSt Vleků 
jsou připraveny v jednom z nejmo-
dernějších současných zimních areálů 
u nás. Jako jediné nabízí ještědské 
sjezdovky unikátní dostupnost tram-
vají rovnou z města a výborné spojení 
pro návštěvníky z Prahy, středních 
a severních Čech. Návštěvníci mohou 
pohodlně zaparkovat na částečně 
krytém centrálním parkovišti, nebo 
zdarma využít další odstavné plochy 
v areálu.

Ski areál nabízí sjezdovky všech 
stupňů obtížností od náročných na 
severní straně až po lehké na proslu-
něné jižní straně. V areálu je v provo-
zu sjezdovka F10 pro večerní lyžování. 
Pro začátečníky je k dispozici cvičiště 
Bucharka a  další dvě cvičné louky 
přímo u konečné tramvaje. Tam je 
nově umístěn dětský park Snow Kidz 
s pojízdným kobercem a mnohými 
atrakcemi pro nejmenší návštěvníky.

Než na hřebeny vyrazíte, můžete si 
vše prohlédnout na internetu. Nová 
interaktivní mapa popisuje celý areál 
a zobrazuje aktuální stav sjezdovek 
z pěti webových kamer.

Před zahájením lyžařské sezony 
jsme krátce vyzpovídali ředitele Spor-
tovního areálu Ještěd Jana Svatoše.

Zima je tady, co nás tedy čeká 
v ještědském areálu?

Vzhledem k  příznivému počasí 
se nám podařilo většinu sjezdovek 
zasněžit. Už na začátku prosince 
jsme zahájili provoz na sjezdovce 

F10 a Bucharce, postup-
ně se přidávají další tratě. 
Aktuální informace se naši 
návštěvníci dozvědí na 
našich stránkách www.ski-
jested.cz nebo na infolince 
737 222 499.

Většina areálů zvedla 
v letošní sezóně ceny, jak 
je to u vás?

Bohužel, zejména vzhledem 
k  nárůstu cen pohonných hmot 
a  energií jsme ceny zvýšit museli. 
Dalším důvodem byl i nárůst DPH 
z  loňských 10 % na, doufáme, že 
„pouze“, 15 % od roku 2013.

nabídnete za to návštěvníkům 
něco nového?

Ano jistě. Velkou novinkou v letoš-
ní sezóně je značně zmodernizovaný 

dětský park u centrálního parko-
viště s pojízdným pásem, kolotočem, 
dvěma dětskými vleky a dalšími atr-
akcemi. Pro rodiče malých dětí bude 
v těsném sousedství parku připraven 
i dětský koutek pro jejich ratolesti, 
které zde mohou v teple strávit čas 
pod dohledem zkušených lektorek. 
Nově byly v prostoru dolní stanice LD 
Skalka a u pokladny u parkoviště P1 
zřízeny úschovny zavazadel zvláště 

pro návštěvníky, jež nás navštíví 
prostřednictvím MHD. Budeme 
rovněž pokračovat i v provozu 
skibusů na večerní lyžování 
od konečné tramvaje a  zpět. 
Rozšířili jsme i  počet pokla-
den na Centrálním parkovišti 
P3, tak abychom co nejlépe 
zvládli zvláště víkendový nápor 
návštěvníků.

jaké akce nás v  letošní 
zimě v areálu čekají?

První akcí bude zahájení 
zimní sezóny 21. prosince 
2012 v rámci večerního lyžo-
vání. Začátek chystáme na 
17 hodinu a na tento večer 
bude připraveno zvýhod-
něné jízdné a ceny občers-
tvení. Je připraven zajíma-
vý program s ukázkami 
různých stylů lyžování, 
ukázkou techniky na 
úpravu sjezdovek a na 

zasněžování. Program bude zakon-
čen cca ve 21 hodin ohňostrojem.

Poslední týden v lednu přivítáme 
v areálu lyžaři oblíbenou soutěž Se 
čtyřkou na vrchol, zúčastnit se může 
každý a nejlepší budou moci kromě 
zisku hodnotných cen strávit týden 
v přípravném kempu s našimi repre-
zentanty v alpském lyžování.

Na závěr sezóny bychom rádi opět 
uskutečnili v  minulých sezónách 
velmi úspěšný závod pro veřejnost 
Ještěd ski open. 

denní skipas sezóna 2012/2013
Dospělí 590 Kč
Senior/junior 500 Kč
Dítě do 140cm 320 Kč
Dítě s rodičem 100 Kč
Dítě do 120cm zdarma
Z lyží do aquaparku dospělí 690 Kč
rodič s dítětem 890 Kč

ČeSký innSbruck máme za humny
„chcete si kvalitně zalyžovat, zažít spoustu zábavy? navštivte skiareál ještěd!“ to je vzkaz všem, kteří milují 
zimní sporty, od provozovatelů sportovišť na ještědu.
Redakce

www.skijested.cz www.infolbc.cz

v úpravě
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Vánoce v zoo – pohodové večerní prohlídky
Stejně jako v uplynulých letech připravila i letos liberecká zoologická zahrada rozšířený adventní a vánoční program. Vedle 
předvánočních večerních zoo to letos jsou i sváteční komentované prohlídky.
Ivan Langr, ZOO Liberec

Nejdůležitější informací 
letošní sezony je, že stopy pro 
lyžaře zůstanou v Jizerských 
horách i nadále zdarma. Na 
magistrálu zavítá každoročně 
více než půl milionu lyžařů 
a udržování stop něco stojí. 
Proto je od prosince otevřená 
nová veřejná sbírka.

Opět tím chceme dát 
možnost lyžařům aktivně se 
podílet na spolufinancová-
ní Jizerské magistrály. Lidé 
mohou podpořit magistrálu 
následujícími způsoby:

- přispěním na speciálně 
vytvořený sbírkový účet č. 
255899476/0300

- při významných akcích 
vhozením peněz do kasičky

Nově si zájemci budou 
moci na označených místech 
zakoupit i upomínkový před-
mět s logem Jizerské magist-
rály a s vyznačenou částkou, 

kterou na úpravu stop přispěli. 
Navíc si lyžaři budou moci 
tento předmět na sebe upev-
nit, a tím se viditelně odlišit od 
„lyžařů – neplatičů“.

Díky úzké spolupráci s dal-
šími provozovateli tratí, např. 
Jizerky pro vás v  Kořenově 
nebo Bieg Piastów v polských 
Jakuszycích, mohou lyžaři 
přejet i na trasy v Krkonoších 
nebo na upravené tratě na 
polské straně.

Od roku 1999 se o úpravu 
stop stará nezisková organi-
zace založená obcí Bedřichov 
JIZERSKÁ, o. p. s. Na webových 
stránkách organizace www.
jizerskaops.cz mohou lyžaři 
po celou zimu nalézt každo-
denní zpravodajství o  sně-
hové pokrývce v  Jizerských 
horách, o stavu upravovaných 
tratí i upozornění na případná 
omezení na tratích. 

infoi dárky nejen pod stromeček
Městské informační centrum Libe-
rec nabízí vánoční dárky: upomín-
kové předměty, knihy s regionální 
tématikou a vstupenky na různé 
kulturní a sportovní akce. Pro více 
informací navštivte webové strán-
ky www.infolbc.cz.

Vánoční otvírací doba
městského	informačního	centra:
24.–26. 12. zavřeno
27.–28. 12.	 8.00–17.00

29. 12.	 9.00–12.00

31. 12.–1. 1.	 zavřeno
4. 1. 2013	 zavřeno

Prohlídky radnice
Od 1. ledna 2013 dochází k úpravě 
cen vstupného na prohlídku libe-
recké radnice s průvodcem. Pro-
hlídky jsou vždy ve čtvrtek od 9.00 
do 15.00 (každou celou hodinu).
celá radnice + věž (45 min.) = 
70 Kč český jazyk/100 Kč cizí jazyk. 
Slevy: od 3 do 15 let, ISIC, nad 
70 let = 35 Kč ČJ/50 Kč cizí jazyk
obřadní síň (20 min.) = 30 Kč 
český jazyk/50 Kč cizí jazyk
Věž (20 min.) 30 Kč/rodinné 60 Kč.

databáze ubytování
Rozšiřujeme databázi stravovacích 
a ubytovacích zařízení v Liberci. 
Jde o bezplatnou prezentaci pro-
vozovny na webových stránkách 
MIC Liberec a na turistických 
stránkách Libereckého kraje. Pro 
bližší informace pište na e-mail: 
mic@infolbc.cz

„Skupinová víkendová jízdenka region“! jezděte v regionu celý den vlakem bez omezení kilometrů.
Víkendová skupinová jízdenka region platí v sobotu, v neděli nebo ve státní svátek. Jízdenka je ideální pro rodiny 
s dětmi na víkendový výlet. Je pro maximálně 5 lidí (2 dospělí a až 3 děti do 15 let). S víkendovou skupinovou jízden-
kou region můžou cestující využít všechny kategorie vlaků ČD. cena Víkendové skupinové jízdenky liberecký region 
je pro klienty informačního centra 160 kč. V prodeji od 1. ledna 2013.

SPeciální Večerní Prohlídky 
byly celkem tři. Stihnout je možné 
ještě dvě, 13. a  21. prosince, vždy 
v době od 17 do 19 hodin. Druhá pro-
hlídka 13. 12. je věnována bílým tyg-
řátkům a na třetí návštěvníky zpěvem 
vánočních koled a celkovou pohodou 
naladíme na nadcházející svátky.

Na každé večerní prohlídce čeká 
malé návštěvníky malý dárek (pla-
káty, volné vstupenky, jízdenky na 
vláček v  našem dětském koutku 
apod.), k  vidění pak budou naše 
přírodniny (kosti, kůže, lebky, brka), 
koupání slonů i komentované cvičení 
lachtanů. Každé dítě do 15 let, které 
zároveň donese nové či nepoužité 
školní potřeby (pro děti z Burkiny Faso 

v rámci projektu Pomozme budouc-
nosti), projde na večerní zoo zdarma!

Na večerní prohlídky se není třeba 
rezervovat, kapacita zoo je neomeze-
ná. Odlišný režim ale platí u sváteč-
ních komentovaných prohlídek, které 
se uskuteční 27. a 28. prosince, vždy 
v 10.00 a 13.00. Na tyto prohlídky je 
třeba se předem přihlásit na e-mailu 
safarikova@zooliberec.cz nebo telefo-
nu 487 377 120, kapacita je omezena 
25 zájemci. Prohlídka potrvá zhruba 
1,5 hodiny, zavede návštěvníky i do 
zázemí zoo a  bude zpoplatněna 
částkou 20 Kč, které každý návštěvník 
zaplatí na pokladně navíc k běžnému 
vstupnému. Sraz účastníků a lektora 
je u vstupu do zoo. Zoologická zahra-

da je otevřena i v prosinci každý den 
od 9.00 do 16.30, výjimkou je Štědrý 
den a Silvestr, kdy zavíráme již v 15.30. 

Právě a jen na Štědrý den také lidé 
projdou do zoo za tzv. dobrovolné 
vstupné. 

na Jizerskou magistrálu
jizerské hory a běžecké lyžování k sobě neodmyslitelně patří. jizerská magistrála dnes 
zahrnuje přes 180 km upravovaných tratí a 23 nástupních míst, která jsou rozložena po 
celých jizerských horách.
Jana Lhotová, Jizerská, o. p. s.
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Duchové ve škole
letos podeváté převzali vládu v ruprechtické škole 
duchové. druhého listopadu od rána rejdili po třídách dětští 
skřítci, bubáčci, bílé i černé paní a různí duchové.
ZŠ Sokolovská – náměstí Míru

Za nadPřiroZené BytoSti 
se převlékli nejen děti, ale i někteří 
z učitelů, a tak bylo opravdu veselo. 
O velké přestávce se všichni slétli do 
jídelny na módní přehlídku, kde nej-
lepší masky získaly sladkou odměnu.

Duchové a  bubáčci se prolínali 
celým vyučováním, děti luštily 
halloweenské hlavolamy a  kvízy, 
seznámily se s tradicí svátku Dušiček 
a se životem sv. Martina.

Krásnou podzimní atmosféru pod-
trhly maminky žáků, vyzdobily pros-
tor školního dvora, a deváťáci, kteří 
vyřezali obří halloweenské dýně.

Na večer si duchové pozvali i ostat-
ní děti z  Ruprechtic na lampiónový 
průvod, ten byl opravdu dlouha-

tánský. Po návratu ke škole čekal 
na děti starý známý duch Peřináč 
s  mnoha soutěžemi (stopa ducha, 
posbírej dušičky, strašidlácké puzzle, 
tref ducha…) a sladkými odměnami. 
Na pomoc mu přišli i hasiči z Krásné 
Studánky, kteří se dětem pochlu-
bili  novým a  krásně vybaveným 
zásahovým vozidlem. Zájem o  jeho 
prohlídku nebral konce a my děkujeme 
hasičům za jejich vstřícnost a trpělivost.

Třeťáci a sedmáci navíc nocovali 
ve škole. Třeťáčci absolvovali i stezku 
odvahy po ztemnělé škole a sedmáci 
si společně zasportovali a připravili 
slavnostní večeři. V noci je navštívil 
duch žáka naší školy, kterému se 
nelíbilo, že rušíme jeho klid. 

Písmenkové odpoledne
i letos mají žáci z deváté třídy ZŠ oblačná patronát 
nad prvňáčky. Pořádají společné akce a jsou velkými 
pomocníky, ochraniteli i kamarády pro své prvňáčky.
Vedení ZŠ Oblačná

PrVní SPolečnou akcí 
byla Drakiáda. Děti se 
vydaly společně s deváťá-
ky na hřiště Broumovská. 
Každý prvňáček si nesl 
svého draka a každý devá-
ťák si vedl svého prvňáčka 
(někdo dokonce i nesl). Přáli 
jsme si, aby na kopci fouka-
lo o trošku víc než u školy, 
a to se nám splnilo. Draci 
lítali jako diví a nejkrásněj-
ší bylo, že drak vyletěl do 
oblak úplně každému. A tak 
byli nadšení nejen prvňáč-
ci, ale i deváťáci.

Ve středu 7. listopadu proběh-
lo první písmenkové odpoledne 
s deváťáky a prvňáky, i s jejich rodi-
nami. Prvňáčci nejprve zarecitovali 
básničku a potom předali malý dárek 
svým deváťákům. Ti jim na oplátku 

dali krabičky, které 
sami vyrobili.

Prvňáci pak chodili 
po škole a plnili různé 
úkoly, které si pro ně 
deváťáci připravili. 
Skládali pohádku, 
rozeznávali ovoce, 
zeleninu, počítali 
příklady, četli slabiky, 
stříhali, lepili, určovali 
druhy zvířat, zpívali, 
cvičili a  předvedli 
také, že již umí něko-
lik slovíček anglicky. 

Za splněné úkoly dostávali různé 
odměny, které si ukládali do svých 
krabiček. Na závěr dostal ještě každý 
prvňáček balónek s písmenkem.

Tento patronát je jednou z akcí, 
které pomáhají vytvářet rodinné pro-
středí na škole v Oblačné. 

Pro dobrý 
školní start
8. 1. a 9. 2.  ZŠ u Soudu

PředŠkolní děti a  prvňáci 
mohou na začátku roku 2013 
navštívit kurz šikovných dětí 
Školička. Připravila jej ZŠ U Soudu.

Poslední dva termíny jsou 
8. ledna a 9. února, 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. 

 www.zsusoudu.cz

roboťáci
Výborné 2. místo v národním 
finále nestačilo na evropu.
Kateřina Kvapilová, ZŠ 5. května

čeSké finále mezinárodní soutěže 
First LEGO League se konalo 3. listo-
padu a náš školní tým „B.R.A.I.N. Team“ 
byl připraven bojovat o  vysněný 
postup do evropského kola.

Nejúspěšnějšími soutěžemi letos 
pro nás byly Týmová spolupráce 
a Design robota. V obou těchto sou-
těžích náš tým nenašel přemožitele 
a získal tak senzačně dvě 1. místa.

V dalších částech se děti umísti-
ly na 3. místě a v  jedné na medaili 
nedosáhly. Dílčí úspěchy v jednotli-
vých soutěžích vynesly náš „B.R.A.I.N 
Team“ na celkové 2. místo. Stříbrná 
pozice je nádherný výsledek, bohu-
žel však trochu s hořkou příchutí. Ani 
dvě vítězství a jeden bronz nestačil 
na postup do evropského kola. 

Placená inzerce



Vedení doPraVního podniku 
úpravou cen reaguje na stále se zvy-
šující náklady na energie a pohonné 
hmoty, a  současně strmě rostoucí 
DPH. Úpravu cen jízdného schválila 
na svém zasedání 4. prosince Rada 
města Liberce, který je většinovým 
vlastníkem společnosti.

Například za základní papírovou 
jízdenku, která platí 40 minut, dá 
příští rok cestující 20 korun místo 
dosavadních 18 korun. Papírová 
jízdenka, na niž mohou lidé cestovat 
po Liberci i Jablonci nad Nisou až 75 
minut, bude pak stát 38 korun místo 
dosavadních 34 korun. Třicetidenní 
předplatné vyjde místo dosavadních 
500 korun na 580 korun, u pravidel-
ných předplatitelů pak měsíční suma 
bude činit 550 korun. Jak konkrétně 
vypadají tarify, které budou platit od 
1. 1. 2013, si mohou lidé přečíst na 
internetové adrese dopravního pod-
niku www.dpml.cz.

„Tři roky se jízdné nezdražovalo. 
Za tu dobu vzrostly enormně nákla-
dy, jak ceny pohonných hmot, tak 
i DPH, které v  roce 2008 činilo jen 
9 %. Za litr nafty v  tom roce platil 
dopravní podnik 19 korun,“ vysvět-
lil náměstek primátorky pro rozvoj, 
dopravu a technickou infrastrukturu 
Lukáš Martin. „Úprava cen jízdného 
bude vyrovnávat vyšší náklady, které 

dopravní podnik má. Město není 
schopno uhradit dopravci vyšší ztrátu 
než 200 milionů korun ročně,“ dodal.

Úprava cen časových (předplat-
ných) jízdenek byla naposledy usku-
tečněna k  1. lednu roku 2008 pro 
zónu Liberec a k 1. lednu roku 2009 
pro zónu Jablonec nad Nisou.

U jednotlivého jízdného byla sice 
poslední úprava cen provedena 
k 1. 1. 2012, ale s tím, že všem uži-
vatelům elektronické peněženky na 
bezkontaktní čipové kartě (Opuscard) 
bylo umožněno si zakoupit jízdenku 
v původní hodnotě.

jízdenky Mhd platné v  roce 
2012 bude možné použít do 13. 1. 
2013. Neplatné jízdenky bude možné 
vyměnit až do konce března 2013 
v předprodeji MHD nebo v Infocen-
tru na terminálu MHD ve Fügnerově 
ulici. 

dohroMady 352 oBecních bytů 
letos zkontrolovali pracovníci huma-
nitního odboru magistrátu spolu se 
strážníky městské policie. Prověřovali, 
jestli v městských bytech žijí jen lidé 
zde přihlášení, a zkoumali také, zda 
v domech nedochází k poškozování 
společných prostor a vybavení.

Ve 14 bytech zjistili změny v počtu 
přihlášených osob, u jednoho bytu 
objevili poškození zařízení, které je ve 
vlastnictví pronajímatele, tedy města. 

U obzvlášť hrubého porušení nájem-
ní smlouvy hrozí nájemníkům, že jim 
město nájemní smlouvu neprodlouží, 
anebo jim dá výpověď z nájmu.

„Kontroly jsou prováděny, nepra-
videlně, ale také v případě stížností 
nebo dřívějších problémů s nájem-
níkem. Navštěvujeme ovšem i byty, 
kde bydlí bezproblémoví nájemníci 
a v kontrolách budeme dále pokračo-
vat,“ řekla Jaroslava Nývltová, vedoucí 
humanitního odboru magistrátu. 
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Vyšší jízdné v mhD
dopravní podnik měst liberce a jablonce nad nisou zvedne 
v roce 2013 o 10 až 15 % cenu jízdného ve vozech městské 
hromadné dopravy. Úprava se dotkne všech produktů, tedy 
například i SMS jízdenky nebo elektronické peněženky.
Redakce

kontroly bytů
Zjistit, jestli některý nájemník nepoužívá obecní byt 
k vlastnímu obohacování tím, že jej dále pronajímá, anebo 
zda v něm nebydlí nepřihlášené osoby – to jsou cíle kontrol 
obecních bytů, které město liberec neohlášeně provádí.
Zuzana Minstrová

konec popíjení na ulici
rada města projednala novou vyhlášku, která zakazuje 
konzumaci alkoholických nápojů na veřejném prostranství.
Redakce

V	druhé	polovině	listopadu	začala	reali-
zační	fáze	u	projektu	„Parky	Lidové	sady	II.“	
z	IPRM	Liberec	–	zóna	„Lidové	sady“,	který	
se	týká	dvou	parkových	ploch	v	lokalitách	
podél	zoologické	zahrady,	tzv.	promenáda	
u	jezírka,	a	Zborovské	rokle	mezi	ul.	Zbo-
rovská	a	ul.	Mozartova.

Realizátor	stavby,	firma	STRABAG	a.s.,	
nejprve	zahájí	kácení	dřevin	ve	spolupráci	
s	odborem	životního	prostředí.	Během	zimní-
ho	období	stavební	práce	ustanou	a	v	závis-
losti	na	počasí	budou	na	jaře	příštího	roku	

obnoveny.	Jejich	výsledkem	bude	v	případě	
promenády	u	jezírka	renovace	a	zpevnění	
cest,	rekonstrukce	odvodnění	a	veřejného	
osvětlení,	u	Zborovské	rokle	dojde	k	úpravě	
cest	a	zeleně,	zbudování	komunikace	pro	
údržbu,	obnově	sportovišť	a	osazení	nového	
mobiliáře.	Ukončení	 stavebních	prací	 se	
předpokládá	v	červnu	2013.

Projekt	je	realizován	za	podpory	fondů	
Evropské	unie,	podíl	dotace	je	85	%	cel-
kových	způsobilých	výdajů,	které	činí	cca	
8	800	000	Kč.	 Hana	Josefíková

Parky Lidové sady II. vstupují
do první etapy realizace

konZuMací alkoholických 
nápojů na veřejném prostranství 
se rozumí požívání alkoholického 
nápoje nebo zdržování se na veřej-
ném prostranství s otevřenou lahví 
nebo jinou otevřenou nádobou 
s alkoholickým nápojem.

Zákaz platí pro všechna náměs-
tí, ulice, tržiště, chodníky, veřejnou 
zeleň, parky a další volně přístupné 
prostory bez ohledu na vlastnictví.

Týká se to především centra města, 
městské památkové zóny a terminálu 
MHD Fügnerova. Omezení platí do 
100 metrů od škol, na zastávkách 
MHD a v okruhu 50 metrů od zastáv-
ky, v parcích, na dětských hřištích, 
a  podobně. Výjimku mají předza-
hrádky restaurací a dny 31. prosince 
a 1. ledna. Vyhláška nabývá účinnosti 
1. ledna roku 2013, její dodržování 
budou kontrolovat strážníci. 

V případě problémů se svozy odpadu či s nepořádkem nás kontaktujte na 
telefonu 485 243 456. 

Svoz odpadu o svátcích
Svoz odpadu v liberci a provoz sběrného dvora

Svozové dny o vánočních svátcích
22.–23. 12. 2012 mimořádný sv. den

24.–28. 12. 2012 normální svoz. den

29.–30. 12. 2012 mimořádný sv. den

31. 12. 2012 normální svoz. den

1. 1. 2013 svátek

St 2. 1. 2013 úterní sv. den

Čt 3. 1. 2013 středeční sv. den

Pá 4. 1. 2013 čtvrteční sv. den

So 5. 1. 2013 páteční sv. den

Provoz sběrného dvora ampérova ul.

22. 12. 2012 9.00–15.00

23. 12. 2012 zavřeno

24. 12. 2012 zavřeno

25. 12. 2012 zavřeno

26. 12. 2012 zavřeno

27. 12. 2012 7.00–15.00

28. 12. 2012 7.00–15.00

29. 12. 2012 9.00–15.00

30. 12. 2012 zavřeno

31. 12. 2012 7.00–15.00

1. 1. 2013 zavřeno

22. prosince – 5. ledna



neVinnoSt. Nejen klidný spánek malých dětí, které měly hned na začátku života 
smůlu, hlídají ve Sluníčku. Na snímku ředitelka Anna Vereščáková. Foto Pavel Chmelík

Poskytuje komplexní zdravotně-sociální 
a výchovnou péči v nepřetržitém provozu 
dětem od narození do tří let věku (ze 
zdravotních důvodů až do 6 let), jimž nelze 
zajistit řádnou péči v rodinném prostředí.
O děti se 24 hodin denně stará 
kvalifikovaný zdravotnický personál, který 
je tvořen pediatrem, dětským neurologem, 
klinickým psychologem, rehabilitačními 

a sociálními pracovnicemi, dětskými 
a všeobecnými sestrami, speciálním 
pedagogem.
Dětské centrum se snaží vytvořit 
podmínky co nejvíce podobné rodinným
Snahou je hledání optimálních postupů pro 
zajištění co nejkratší doby pobytu dítěte 
v zařízení a umožnění brzkého návratu do 
vlastní nebo náhradní funkční rodiny.

dětské centrum sluníčko liberec, pekárkova 572/5
je příspěvkovou organizací statutárního města liberec.

Dítě rodinu potřebuje, ale milující

Model PěStounSkých rodin, 
který je nyní u nás zaváděn, je více-
méně kopií systému fungujícího 
například v USA. Odtud doputoval 
tento moderní směr zajištění výchovy 
a vývoje potřebných dětí přes Brusel 
až do české kotliny. Základní otázka 
zní – co je lepší? Dočasní pěstouni 
nebo náš tradiční systém dětských 
domovů? Co bude se současnými 
kojeneckými ústavy? Zvládnou 
dočasní pěstouni náročný úkol?

tyto otázky nás zavedly za 
ředitelkou libereckého dětského 
centra Sluníčko annou Vereščá-
kovou. dětský domov zavedl tzv. 
rodinné buňky, kde se stálý perso-
nál stará o stejnou skupinku něko-
lika dětí. funguje to podobně jako 
ve větší rodině.

„Lidé, kteří chtějí pomoci opuště-
ným dětem, současní pěstouni, to 
už dávno dělají. Novela zákona 359 
pěstounskou péči zprofesionalizova-
la a je mým velkým přáním, aby se 
budoucí pěstouni skutečně chovali 
profesionálně a aby pro ně byl pri-
oritou zájem dítěte, tak, jak je tomu 
v našem zařízení,” říká na úvod paní 
ředitelka a  provází nás libereckým 
„kojeňákem”, který si nezadá se špič-
kovými soukromými jeslemi.

„kojeňák“ neBo rodina?
„Víte, otázka, jestli je pro malé 

dítě lepší domov našeho typu nebo 
rodina, je jasná odpověď – rodina. Je 
zde však jedno velké ALE. Aby dítěti 
bylo skutečné pomoženo, musí mít 
rodinu milující. A to už u dočasných 
pěstounů fungovat nebude. Ani 
nemůže. U kojenců a batolat půjde 
o  péči dočasnou, takže ani není 
žádoucí vytvářet nějaký hlubší vztah. 
Kolem pátého šestého roku půjde 
k pěstounům jiným. Pokud se nebude 
dařit, může do dospělosti vystřídat 
pěstounských rodin několik…,” 
zamýšlí se ředitelka.

PoPuliSMuS nad realitou
Velký problém Anna Vereščáková 

vidí v poněkud populistickém rozho-
dování ministerstva práce a sociál- 
ních věcí, které při tvorbě noveliza-
ce zákona 359 šmahem odsoudilo 
všechny dětské domovy jako špatnou 
alternativu toho, jak by se stát měl 
postarat o opuštěné a ohrožené děti. 

Úředníci vůbec nebrali v potaz zkuše-
nosti z terénu a reálný stav věcí, kva-
litu a vybavení kojeneckých ústavů, 
špičkové personální zajištění.

„Mnoho lidí si neuvědomuje, že 
děti určené do pěstounské péče, tedy 
ty, o které se nyní staráme, nejsou 
většinou krásné, hodné a zdravé děti, 
které měly jen smůlu. Většinou jsou 
postižené, nemocné, romské, závislé 
na alkoholu a drogách po svých mat-
kách, či jinak znevýhodněné. Nikdo 
o ně nemá zájem,“ podotýká Anna 
Vereščáková.

Dítě ze standardní české rodiny 
se v „kojeňáku“ objeví spíše vzácně. 
Pokud ano a rodiče dále nejeví zájem, 
je rychle osvojeno. Rodiče většiny dětí 
v ústavu jsou alkoholici nebo narko-
mani, matky bývají prostitutkami. 
Sociální prostředí, z něhož děti při-

jdou, je často na té nejnižší úrovni…
„Taková je realita. Proto také máme 
tým odborníků. Specializované zdra-
votní sestry, neurologa, pediatra, psy-
chologa… Máme velké prostorové 
a technické zázemí, větší možnosti 
a tak podobně. Budou toto všechno 
pěstouni schopni nahradit?

Nevím, zda jsou budoucí profesio-
nální pěstouni s realitou dostatečně 
seznámeni. Jestli si uvědomují také 
to, že biologické rodiny mají nárok 
se se svými dětmi vídat a pěstouni 
jim to musí dovolit. Z naší zkušenosti 
vím, že tato setkávání jsou skutečně 
velmi problematická a pro personál 
náročná. Na své dítě se často přijdou 
podívat rodiče neznající základní 
hygienické návyky, jsou pod vlivem 
drog… Budou to pěstouni ve svých 
domovech zvládat?“ zamýšlí se 

ředitelka Sluníčka. Podle ní by měl 
stát vložit mnohem více důrazu na 
prevenci. Měl už dávno posílit řady 
sociálních pracovníků, aby mohli 
důsledněji pracovat s problémovými 
rodinami a nemuselo docházet k ode-
brání dítěte.

BudoucnoSt Sluníčka
Nový zákon znamená pro dětské 

domovy to, že budou během několika 
let prázdné. Takového osudu se obává 
i Dětské centrum Sluníčko. Co bude 
dál s libereckým zařízením? Přijdou 
jeho vysoce odborní zaměstnanci 
o práci?

„Předpokládám, že novou situaci 
pocítíme od roku 2014. Soudy budou 
umisťovat děti do pěstounských 
rodin. Proto jsem již v  roce 2009 
začala budovat zařízení pro děti vyža-
dující okamžitou pomoc. Nazvali jsme 
jej Paprsek. To má oporu v zákonech 
a  budeme schopni dosáhnout na 
státní dotace.

Osobně si myslím, že v  našem 
případě budeme fungovat dál i jako 
tzv. kojenecký ústav, protože zájem 
pěstounů nebude až tak velký. Roz-
šíříme také poradenskou a kontrolní 
činnost pro pěstouny i  pro rodiny 
a zaměříme se více na terénní služby. 
Chceme také zavést dočasné odleh-
čovací pobyty pro děti. Ulevíme tak 
rodinám řešící nejrůznější obtížné 
životní situace. Také chceme dále 
rozvíjet jediné obecní jesle v Liber-
ci, které provozujeme“ vysvětluje 
vizi budoucnosti ředitelka dětského 
centra Anna Vereščáková.

děkujeMe!
Vysokou úroveň dětského centra je 

možné udržet nejen díky zřizovateli, 
jímž je město Liberec, ale také díky 
množství dárců a přispěvatelů. Těmi 
jsou jak firmy, tak občané.

„Jsme všem moc vděční a za vše 
děkujeme. Každý si může náš domov 
prohlédnout. Chci a trvám na tom, aby 
bylo zřejmé, nač jsou darované pro-
středky použity. Minimálně každému 
dárci posíláme fotografie, aby viděl, jak 
je jeho dar využit,“ vysvětluje ředitelka.

A  jak můžete domovu pomoci? 
Nejsnazší je darování libovolné částky 
na číslo konta 43-3513770207/0100. 
Více informací se zájemci dozvědí na 
internetu, na www.kuliberec.cz 

od ledna 2013 začne platit zákon číslo 359 o sociálně–právní ochraně dětí. touto novelou nahrazují zákonodárci ústavní 
péči o opuštěné děti péčí pěstounskou. V případě tzv. kojeneckých ústavů nahradí specializované zdravotní sestry a lékaře 
dočasní pěstouni.
Pavel Chmelík
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Hana Seifertová. Foto Jan Král

Statutární měSto Liberec pořádá v úterý 18. proSince 2012 od 17.00 na nám. dr. e. beneše 
vzpomínku na vácLava HavLa

V úterý 18. prosince uplyne přesně rok od smrti prVního českosloVenského a českého polistopadoVého prezidenta, hlaVní postaVy sametoVé reVoluce, 
dramatika a spisoVatele VáclaVa haVla. město liberec připomene spolu s herci diVadla F. X. Šaldy tuto Výjimečnou osobnost, kterou naVíc s libercem 
pojí tragický srpen 1968, a to nejen jako politika, ale předeVŠím jako diVadelníka. přijďte zaVzpomínat a zapálením sVíčky uctít památku VáclaVa haVla!

S havlem odešla z české společnosti slušnost
jedno silné pouto pojilo bývalého československého a českého prezidenta Václava havla s libercem. Byl jím tragický 
21. srpen 1968. Vpád okupačních vojsk, který si ve městě vyžádal devět životů, zastihl mladého Václava havla s hercem 
janem třískou zrovna na návštěvě v liberci. tady se havel také sblížil s tehdejší ředitelkou oblastní galerie hanou 
Seifertovou. Málokdo ví, že v galerii se asi dvacet zdejších intelektuálů, včetně Václava havla a jana třísky, bavilo na 
večírku zrovna v osudnou noc z 20. na 21. srpna, než zábavě učinily přítrž tanky a obrněné vozy supící libercem.
Zuzana Minstrová

„Večírek ZProStředkoVal 
architekt Masák. Dohodli jsme se, že 
jej uděláme v galerii. Měli jsme tam 
s mužem dost velký byt. Většina lidí, 
co tehdy přišla, byli zdejší architekti 
ze SIALu a výtvarníci, mezi nimi i Havel 
s Třískou,“ vzpomíná na osudové oka-
mžiky někdejší ředitelka Oblastní 
galerie Hana Seifertová.

jak jste osudnou noc na 
21. srpen prožívali?

Večírek probíhal vcelku 
vesele, něco se jedlo, něco 
pilo, tančili jsme, pouštěli na 
gramofonu písničky Beatles. 
Zhruba v jednu hodinu po půl-
noci, kdy byla zábava už dost 
pokročilá, mi zavolal profesor 
z  pedagogického institutu. 
Řekl jedinou větu: „Jsou tady 
Rusáci.“ A já jsem ztratila řeč. 
Když jsem se od telefonu vrá-
tila do společnosti, vůbec jsem 
nemohla promluvit a  chvíli 
trvalo, než jsem tu zprávu 
vyslovila.

co jste dělali pak, když 
jste se dozvěděli o okupan-
tech v ulicích?

Navrhla jsem, že bychom 
se mohli podívat na střechu 
galerie. Tehdy to bylo možné, 
střecha byla plochá, po nějaké rekon-
strukci. Slyšeli jsme letadla, hluk obr-
něných vozů a tanků, a tak jsme šli do 
ulic. Došli jsme až k radnici. Všude bylo 
plno lidí. Narazili jsme ale i na dezorien-
tované ruské vojáky, kteří žádali místní 
obyvatele o vodu. Marně. Odpor lidí 
vůči okupantům byl značný. Když jsem 
viděla, co se děje, rozhodla jsem se 
vrátit do galerie, abych uchránila před 
případnou zbloudilou kulkou obrazy. 
Díla, která visela na dostřel blízko 
oken, jsme s dalšími kolegy stěhovali 
do bezpečí.

nevíte, jak se ocitli havel s třís-
kou v srpnu 1968 zrovna v liberci?

Přesné důvody neznám, do Liber-
ce oba pozval architekt Masák. V létě 
1968, několik týdnů před invazí, byla 
atmosféra v  celé společnosti velice 
napjatá. Na hranicích probíhaly vojen-
ské manévry. Všichni jsme čekali, že se 

něco stane. Liberec v té době hodně žil, 
a zřejmě byl dobrým místem k odrea-
govávání. Václava Havla velice zajímala 
i naše galerie, kde jsme měli přitažlivé 
výstavy – třeba Medka nebo Koblasu.

jak na vás Václav havel při 
prvním setkání působil?

Věděli jsme, kdo je Václav Havel 
i kdo je Jan Tříska. Ale osobně jsme 
oba poznali až na tom večírku v gale-
rii. Když jsem Václava poprvé potkala, 
strašně mě překvapilo, že je to poli-
tický člověk, homo politicus, hodně 

vzdělaný. Zaujala mne jeho obdivu-
hodná pohotovost a informovanost. 
A i později, když jsme za ním jezdili na 
chalupu, na Hrádeček, viděli jsme, že 
je to člověk, který se v politice výbor-
ně orientoval. Měl ovšem vyhraněné 
názory, což si později odnesl krimi-
nálem. Jeho schopnost formulovat 

rychle a přesně byla využita 
v prvním okupačním týdnu, 
kdy se na liberecké radnici 
Havel podílel na formulo-
vání výzev a  prohlášení 
k Liberečanům, jak se mají 
vůči Rusům chovat. Tehdy 
mluvili s  Janem Třískou 
i do rozhlasu. Václav Havel 
po několika dnech řekl, že 
musí na Hrádeček, protože 
je tam Olga sama. Nefungo-
valy telefony.

nástup normalizace 
v roce 1969 jste pocítila 
na vlastní kůži. Musela 
jste opustit místo ředitel-
ky galerie, a odešla jste 
i z liberce.

Svůj odchod jsem zdr-
žovala, takže ten se nako-
nec uskutečnil až v  létě 
1970. To, že jsme s mužem 
museli Liberec opustit, 
jsme cítili všelijak. Já jsem 

navíc nesměla publikovat. Nebrali 
jsme to ale nijak tragicky. Mnozí lidé 
dopadli po roce 1968 mnohem hůř. 
Vystřídala jsem několik míst a nako-
nec jsem zakotvila v pražské Národní 
galerii. V kontaktu s Václavem Havlem 
jsme byli i nadále, občas jsme za ním 
a Olgou jezdili na Hrádeček. I když jsem 
nepodepsala Chartu 77, přišli jsme po 
Chartě s manželem o pasy a nemohli 
vyjet ani do NDR. Absolvovali jsme 
i domovní prohlídky, policisty hlavně 
zajímaly naše psací stroje, jestli na nich 
nerozmnožujeme samizdatové texty.

co si myslíte, že s osobou Vác-
lava havla 18. prosince roku 2011 
z české politiky a společnosti nená-
vratně odešlo?

Už v  roce 1968 byl Václav velice 
zralý. Jeho politické myšlení bylo na 
to, co mu později život přinesl, při-
pravené dokonale. Byl mimořádnou 
osobností, měl velké charisma. Vážila 
jsem si na něm současně jeho pozoru-
hodné skromnosti a až plachosti, což 
měli s Olgou společné.

Co s Havlem odešlo? Slušnost. Pro 
mne byl člověkem slušnosti, ta ho 
neopustila nikdy, ani v situacích vypja-
té zábavy. Choval se vždycky skvěle, 
a tohle naší společnosti v průměru 
chybí. Havla často nazývali jeho kriti-
ci idealistou, snílkem, naivkou. Ideály 
jsou ale pro život nutné, ne abychom 
je hned dnes realizovali, ale abychom 
se k nim postupně přibližovali. Dnes 
se i televize snaží vyhovět tomu, co lidi 
chtějí. Ale to není ta pravá cesta. Lidi 
musejí trošku chtít překračovat svůj 
stín, a Václav byl ten, který svůj stín 
překračoval celý život. Dnes je celo-
světovým trendem udělat ze života 
jenom zábavu. Václav překračoval svůj 
stín například i tím, že se stal prezi-
dentem.

Měl také třeba nějakého zajíma-
vého koníčka?

Václav byl hodně pracovitý. 
Pamatuji si třeba, že jsme přijeli na 
Hrádeček a on byl celý den zavřený 
v pracovně a ani za námi nepřišel. 
Olga řekla – Vašek píše, tak půjdeme 
na houby třeba. Nebo jsme dělali 
něco jiného.

Měl také jednu moc hezkou slabost, 
které si užívali hosté na jejich chalupě. 
Strašně rád vařil. Tím se odreagovával 
od starostí. Nemůžu zapomenout na 
jeho svíčkovou nebo na zvěřinu. Bylo 
to vynikající. Já sama svíčkovou raději 
vůbec nevařím. 



10 liberecký zpravodaj prosinec 2012  rozpočet města

Zastupitelstvo města jedná o roZpočtu

V letošním roce jsme připravili novinku. rozpočet města pro rok 2013 si každý může stáhnout 
na stránce www.liberec.cz a pomocí kancelářského programu si jej prohlížet. je tedy možné 
prozkoumat návrh rozpočtu města v podobě, která je uživatelsky přívětivá, přehledná a dobře 
se s ní pracuje. rozpočet je ve formě tabulky excelu, je „rozklikávací“ a obsahuje jednoduché 
filtry, které umožňují třídit výdaje dle gescí jednotlivých náměstků a primátorky.

Rozpočet města je klíčový 
dokument, podle kterého funguje 
magistrát celý rok. Položky zahrnuté 
v rozpočtu jsou závazné a nelze tedy 
čerpat peníze na nic jiného. Z principu 
věci dochází  během roku ke změnám 
a ty jsou zahrnovány do ROZPOČTO-
VÝCH OPATŘENÍ.

Návrh rozpočtu se sestavuje slo-
žitým procesem, na jehož konci je 
projednání a schválení na zastupi-
telstvu města 13. prosince. Podrobný 
návrh rozpočtu musí být zveřejněn na 
úřední desce, ale lepší je použít „roz-
klikávací“ tabulku na www.liberec.cz.

Rozpočet musí být navržen vždy 
vyrovnaný a zjednodušeně se dá říci, 
že za každých okolností musí výdaje 
pokrýt příjmy. V letošním roce je vůči 
mimořádným příjmům projektována 
nebývale vysoká rezerva výdajů. To je 
proto, aby se tyto mimořádné příjmy 
neutratily v běžných výdajích.

Rozpočet města má několik částí, 
které je třeba blíže vysvětlit. V tabulce 
na internetových stránkách nalezne-
te záložky Výdaje 2013, Příjmy 2013, 
Financování 2013, Náklady 2013 
a Výnosy 2013.

příjmy města
rozpočet počítá s celkovým pří-

jmem ve výši 1 633 365 170 kč. Pří-
jmem města jsou peníze, které lze do 
města přivést z nejrůznějších zdrojů. 
Příjmy dělíme na DAŇOVÉ, NEDAŇOVÉ 
a na přijaté DOTACE.

Uvedené číslo je o dost vyšší než 
v roce 2012, ale je zde třeba podotk-

nout, že 200 milionů z  této částky 
představuje mimořádný prodej majet-
ku sloužící z poloviny k tvorbě rezervy 
a z poloviny ke splátce mimořádného 
starého dluhu.

daňoVé PříjMy
Daňové příjmy ve výši 

1 239 031 000 Kč jsou peníze z různých 
daní a poplatků obyvatel a podnika-
telů podnikajících na území města. 
Jednoduše řečeno se jedná o určitou 
(malou) část daní zaplacených poplat-
níky, popř. část DPH.

Pro představu uvádíme tabulku 
s předpokladem příjmů na příští rok. 
Nejdůležitější částí daňových příjmů 
je část DPH, kdy ovšem do poslední 

chvíle není jistá její výše. Vláda ČR 
stanovila přepočet, nicméně část 
politické scény chce toto vetovat, 
takže pracujeme jen s kvalifikovaným 
odhadem.

nedaňoVé PříjMy
To jsou sumarizace všech ostatních 

příjmů. V této kapitole je i tzv. „hos-
podářská činnost města“, která má 
nejen příjmy – to jsou nájmy a prode-
je městského majetku – ale také své 

náklady. Toto naleznete v tabulce pod 
záložkou Náklady 2013 a Výnosy 2013 
(v tabulce ke stažení na internetových 
stránkách města).

Rozdílem je plusová částka do roz-
počtu města tzv. SALDO hospodář-
ské činnosti. V této kapitole jsou také 
navrženy tolik diskutované operace 
„prodej letiště“ a „prodej tSMl“, ke 
kterým se ještě dostaneme. Jinak byly 
příjmy z prodeje městského majetku 
vždy významnou součástí příjmu 
rozpočtu a  i  letos se dá říci, že se 
bez těchto příjmů rozpočet na příští 
rok fakticky neobejde. Co je ovšem 
významnější v roce 2013? Kapitálové 
příjmy budou nižší než kapitálové 
výdaje. Město si tedy více majetku 
pořídí, než prodá, a  celý výtěžek 
z prodeje technických služeb jde do 
rezervní položky, kde nebude použit 
na běžné výdaje.

Záložka financování 2013. Financo-
vání jsou celkové splátky městských 
dluhů. Město Liberec bude splácet 
své staré závazky v roce 2013 mini-
málně ve výši 229 milionů Kč.

Splátky dluhopisu 165 milionů 
Kč mají dvě části. 95 milionů Kč, což 
jsou úroky (tzv. kupon dluhopisu) – ty 
najdete ve výdajích na odboru ekono-
miky – a 70 milionů Kč je splátka do 

amortizačního fondu. Zbytek do výše 
uvedené částky je splátka nenaplně-
ného revolvingu VÚB, ze kterého se 
v minulosti předfinancovaly dotace. 
Tehdy se z toho účtu platily dotace 
celé, aniž by tam byly vráceny spolu-
účasti. Proto tam zůstává nepříjemně 
vysoký doplatek, který odhadujeme 
na 83 milionů Kč. Splátka VÚB je 
mimořádná zátěž pouze pro rok 2013 
a  v  dalších letech už město trápit 
nebude.

Jiří Šolc, náměstek primátorky
 pro ekonomiku

Prosincové zasedání zastupitelstva města liberec je věnováno především 
rozpočtu pro rok 2013. Stejně jako v loňském roce se této důležité otázce 
věnujeme na této dvojstraně.
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výdaje města
Otázka VÝDAJŮ je na celém roz-

počtu to náročnější, ale také přímo-
čařejší. Zatímco příjmy jsou nejisté, 
tak výdaje jsou, bohužel, jisté. Město 
Liberec musí hospodařit s vyrovna-
ným rozpočtem, platí tedy jedno-
duchá poučka PŘÍJMY – VÝDAJE (+-) 
FINACOVÁNÍ se musejí rovnat NULE.

Přestože město v roce 2012 realizo-
valo desítky úsporných opatření 
a díky transparentním pravidlům 
pro zadávání veřejných zakázek 
se ušetří významné peníze, jsou 
nároky na utrácení z  rozpočtu 
vždy vyšší než reálné možnosti.

Bohužel, více než 3/4 rozpočtu 
jsou předem dány. Jsou to výdaje 
na položky, bez kterých si město 
neumíme představit. Do této 
kategorie patří městská hromad-
ná doprava (tramvaje i autobusy), 
úklid města (letní i zimní), veřej-
né osvětlení, ale třeba i vytápění 
škol a školek či náklady na zoo či 
divadlo.

V  tabulce stažené z  www.
liberec.cz můžete použít několik 
selektivních filtrů. Přehledně lze 
zkontrolovat, za co utrácí kan-
celář primátorky, za co ten který 
náměstek. I tento rok zde uvádím 
žebříček nejvyšších útrat města. Je 
třeba si uvědomit, uvědomit, v jakém 
poměru je těchto několik málo 
položek k příjmům města. Tabulka 
je úmyslně stejná jako loni, každý si 
může zkontrolovat pohyb výdajů.

Letos poprvé se v  návrhu roz-
počtu Liberce počítá s participací 
Libereckého kraje na fungování 
organizací, které mají PROKAZA-
TELNĚ nadměstský význam. Vždyť 
které dítě z kraje nebylo nikdy v zoo 
či botanické zahradě. Liberecké diva-
dlo také zajišťuje živou kulturu nejen 
pro Liberec. A co kojenecký ústav? 
Pouze 30 % potřebných dětí pochází 
z našeho města.

Konkrétní podmínky ještě domlu-
veny nejsou, nová krajská vláda je 
ještě velmi čerstvá, takže dohodu 
očekáváme v prvním čtvrtletí 2013. 
Doba, kdy si to Liberec mohl dovolit 
je pryč.

Jak je patrné z  tabulky uvede-
né na této straně /Výdaje města 
(výběr)/, významné investice „tečou“ 
do podpory infrastruktury města. 
Dílem proto, že její celkový stav je 
zanedbaný, a dílem proto, že nejčas-
tějším a palčivým problémem, který 
zmiňují občané při každé příležitosti, 
je stav komunikací.

Je jasné, že na zbytek výdajů 
zbývá malý prostor. Při sestavování 
rozpočtu postupujeme s maximální 

obezřetností a jsme si vědomi rizik, 
která toto doprovázejí. Největším 
rizikem rozpočtu je nenaplnění jeho 
příjmové části. Zejména výběr daní 
je závislý na kondici ekonomiky a tato 
čísla se obtížně predikují.

Prodej letiŠtě a tSMl
Liberec čekají v roce 2013 boles-

tivé prodeje městského majetku. 
Jde o  to, že pokud si město chce 
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pořizovat nový majetek a  splácet 
dluhy, musí k tomu najít odpovída-
jící příjmy.

Nového majetku si v příštím roce 
město pořídí za 102 milionů Kč a za 
další desítky milionů potřebuje gene-
rální opravy infrastruktury. Splátky 
dluhů se vyšplhají na 229 milionů Kč. 
Daňové příjmy se nezvýší. Celková 
kondice ekonomiky státu a výhledy 
na výběr daní na to neukazují.

Vedení města nechce dál prohlu-
bovat dluh, a proto musí tyto mimo-
řádné výdaje sanovat mimořádnými 
příjmy. do této kategorie patří 
prodej letiště.

Vedení města tento majetek 
v roce 2012 uchránilo, stalo se tak za 
cenu drakonického šetření a úporné 
snahy. V roce 2013 se tomu prakticky 
nemůže vyhnout.

Letiště je pro město strategický 
majetek. Je významné už jen 
proto, že představuje jedinou 
rovnou plochu, kde by letiště 
mohlo stát. Letiště máme zajiště-
no v územním plánu města i Libe-
reckého kraje a je zaneseno do 
map státních letišť. Z této plochy 
nic jiného bez rozhodnutí měst-
ských zastupitelů být nemůže. 
Město nemá a v příštích dvaceti 
letech na jeho rozvoj nebude mít 
prostředky. S ohledem na závaz-
ky města je tento majetek hodný 
ochrany, nicméně tato ochrana 
nemusí být realizována pouze 
vlastnictvím.

jiná věc je možný prodej 
technických služeb. Opět zjed-
nodušeně řečeno optikou zákona 
o  veřejných zakázkách, město 
nemůže stavební práce a opravy 
zadávat vlastní společnosti, musí 

(a také chce) je transparentně soutě-
žit. V oboru stavebních prací je na trhu 
vysoká konkurence a městem orga-
nizované soutěže Technické služby 
často nevyhrávají. Obří konkurenti 
(Strabag, Eurovia, Skanska, Colas) 
mají často cenotvorbu postavenou 
na úvaze „přežít za každou cenu“, 
a tudíž je jejich výsledná cena nižší, 
než u městem vlastněné společnosti. 

Dochází tedy k  paradoxní situ-
aci, kdy na území města pro město 
nemůže pracovat městem vlastněná 
firma a nelze s tím nic dělat. V tomto 
ohledu se nedají čekat žádné legis-
lativní změny, takto je nastaveno 
soutěžní právo celé EU. Tento prodej 
zastupitelé připustili pouze pod pod-
mínkou, že celá prodejní cena popu-
tuje do rozpočtové rezervy a bude při-
pravena pro zatím nespecifikované, 
mimořádné výdaje.

Vážení čtenáři, děkuji vám, pokud 
jste dospěli až sem. Děkuji vám, že 
jste se opět po roce snažili pochopit 
finanční situaci našeho města. Kdo 
z vás má možnost, nechť prostuduje 
rozpočet v tabulkách a jsem připraven 
odpovědět na vaše dotazy.

Vážení čtenáři, i letos je předlože-
ný rozpočet hubený, ale vyrovnaný. 
Věřím, že s pomocí tohoto rozpočtu 
proplujeme nástrahami příštího roku 
a tento rozpočet bude dobrým podkla-
dem pro náš život v příštím roce. 

VýDaJe měSta (výběr)
Dopravní podnik – ztráta MHD 210 000 000

Provoz MŠ, ZŠ, příspěvky na vzdělávání 134 187 000

Úroky z dluhopisů 95 000 000

Platy zaměstnanců magistrátu 85 672 000

Spolupodíl na dotacích, pořízení nového majetku 78 757 000

Splátka jistiny do dluhopisu, umořovací fond 70 000 000

Veřejné osvětlení, vypovězena smlouva 33 000 000

Divadlo F. X. Šaldy (sníženo o 30 %) 45 000 000

Svoz odpadů 64 679 481

TSML zimní a letní čištění ulic a chodníků města 56 000 000

Městská policie 44 042 000

TSML opravy ulic a chodníků, údržba zeleně města 41 754 000

Havarijní opravy komunikací 20 000 000

IT magistrátu (počítače, sítě, správa dat) 33 128 152

Zoologická zahrada (sníženo o 30 %) 17 500 000

Dětské centrum Sluníčko, kojenecký ústav 14 500 000

Platy zaměstnanců, odvody sociální a zdravotní 21 636 000

Centrum zdravotní a sociální péče, péče o potřebné 18 000 000

Havarijní opravy mostů, zdí a schodišť 22 000 000

Sportovní areál Liberec, platba za dostupnost pro občany 14 040 000

Třídění odpadu, systém separovaných kontejnerů 11 360 000

Doplatek rekonstrukce Soukenné náměstí rok 2013 11 000 000

Lokalita Lesní ulice, generální rekonstrukce 28 360 000

Rezerva 122 500 000

Naivní divadlo (sníženo o 30 %) 7 000 000

Botanická zahrada (sníženo o 30 %) 7 000 000
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Zimní údržba se rozšířila o nové úseky komunikací a chodníků
www.tsml.cz

Státní silnice I. třídy:
ulice Jablonecká, Sokolská, Zho- 
řelecká, Londýnská v úseku od 
ulice Sokolské po křižovatku             
s ulicí Letná, Generála Svobody, 
Hejnická, Studánecká.

Krajské silnice II. a III. třídy:
ulice Husova v úseku od ulice 
Klášterní po ulici Jizerskou, Jizer- 
ská, České mládeže, Vratislavická, 
Kateřinská, Ještědská v úseku       
od Spáleniště směrem na Ještěd, 
Rudolfovská, Bedřichovská, Hod- 
kovická v úseku od kruhového 
objezdu k Makru po Minko- 
vickou, Minkovická, Cihlářova, 
Lučanská, Hrádecká, Rynoltická, 
Stará v úseku od ulice Hrádecké 
po nájezd na rychlostní silnici.

Kategorizace a kilometráž komunikací
Počet udržovaných vozovek: 404 
km, tyto vozovky jsou rozděleny 
na komunikace I., II. a III. katego-
rie. 

I. kategorie – 135 km – doba údržby: 
do 2 hod. po skončení spadu sněhu

II. kategorie – 42 km – doba údržby: 
do 6 hod. po skončení spadu sněhu

III. kategorie – 227 km – doba údržby: 
do 24 hod. po skončení spadu sněhu

Počet udržovaných chodníků:  
162 km, tyto chodníky jsou roz- 
děleny na chodníky I. a II. katego-
rie.

I. kategorie – 77 km – doba údržby: 
do 6 hod. po skončení spadu sněhu

II. kategorie – 85 km – doba údržby: 
do 12 hod. po skončení spadu sněhu

Počet udržovaných zastávek MHD: 372. Počet udržovaných přechodů: 
304. Počet udržovaných schodišť: 3 521 stupňů. Parkoviště: 65 000 m

LIBEREC – Technické služby města Liberce  rozšířily zimní údržbu o nové komunikace, chodníky a schodiště. Starat se budou napří-
klad o nové chodníky v ulicích Mozartova a  Javorová,  které Statutární město Liberec zahrnulo do operačního plánu, uvedl mluvčí 
TSML Michal Buzek.

 Firma bude letos uklízet                    
v krajském městě 404 kilometrů 
vozovek, z nichž 135 patří do první 
kategorie. Obhospodařovat bude       
i 162 kilometrů chodníků, 304 
přechodů, 372 zastávek, 3 521 scho- 
dů a 65 000 metrů čtverečních 
parkovacích ploch. Za poslední dva 
roky narostl počet udržovaných 
zastávek MHD z 325 na 372 a až 
trojnásobně přibylo udržovaných 
přechodů. Těch je nyní 304.
 „Zvýšené úsilí chceme věnovat  
centru města a sídlištím. V centru 
Liberce posílíme ruční úklid tak, 
aby se lidé nebrodili v rozbředlém 
sněhu. Na sídlištích nasadíme více 
malé techniky a pracovníků na 
ruční úklid.  Pro obyvatele se tak 
zlepší parkování a průjezdnost 
vozovek. Zároveň za technické 
služby prosíme obyvatele zejména 
o ohleduplné parkování vozidel, 
aby špatným parkováním nezne-
možňovali provádění zimní údrž- 

by hlavně na sídlištích,“ uvedl 
vedoucí zimní údržby komunikací 
TSML Ladislav Šimerda. Firma se 
již předzásobila   3 000 tunami soli, 
2 000 tunami posypové drti a de- 

seti tunami Ekogritu. Zimní údrž- 
bu posílí dva nové sypače Multi. 
Celkově ji zajišťuje na 107 pra- 
covníků a 20 externích subdoda-
vatelů. 

 Zimní úklid v Liberci se řídí Ope- 
račním plánem, který schvaluje rada 
města. Plán podrobně stanoví způ- 
sob a rozsah úklidu jednotlivých 
úseků městských silnic. Objem 
údržby určují také technické a �- 
nanční možnosti městské správy. 
Zajištění údržby koordinuje odbor 
technické správy veřejného majet-
ku. Vedle komunikací, které jsou        
v majetku SML, jsou v Liberci také 
komunikace státní, krajské nebo 
soukromé. Na nich údržbu zajišťují 
jejich vlastníci. 
 Informace o údržbě na jednotli-
vých komunikacích a chodnících lze 
najít na stránkách www.liberec.cz,   
v mapovém portále Marushka.
 Zima trvá v Liberci obvykle pět 
měsíců. Loni sněžilo celkem 46 dnů 
a napadlo 162 cm sněhu. TSML spo- 
třebovaly při 77 dnech zásahů 2 177 
tun soli a 2 354 posypové drti. Nákla- 
dy na zajištění zimní údržby vyšly za 
minulé zimní období na 30,5 mil. Kč.

Úseky silnic na území 
Liberce ve vlastnictví 

státu či kraje, kde
údržbu nezajišťuje 

město Liberec.

2

Technické služby města Liberce a.s., Erbenova 376/2, Liberec 8, tsml@tsml.cz

Dispečink 24 hodin denně: +420 482 410 111
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našli své místo v životě – pomáhají jiným

je až neuvěřitelné, jak prostá kon-
verzace, popovídání si či pozorné 
naslouchání dokážou pacientovi 
zlepšit náladu.

Hospitalizovaný pacient je vytržen 
z přirozených sociálních vztahů, na 
něž je navyklý, a ocitá se v prostředí, 
kde mají sociální kontakty charakter 
většinou formální. Osoby, které ho 
obklopují, nezná a někdy mu dělají 
nebo sdělují nepříjemné věci. Vzhle-
dem ke zdravotnímu stavu je mu 
odepřena řada aktivit, rituálů či pod-
nětů. Je obklopen tajemnými přístroji, 
které vydávají záhadné zvuky a mají 
roztodivné tvary. V takové situaci je 
zcela přirozené, že pro nemocného 
nabývá na významu lidské přijetí, 
potřeba lidské důstojnosti, spoluúčast 

či odpuštění.
Při uspokojová-

ní těchto potřeb 
pomáhají mimo 
jiné také naši 
dobrovolníci, kteří 
navštěvují pacienty 
na spinální jednot-
ce, onkologii, LDN 
či onkochirurgii.

Nechcete se 

zapojit i  Vy? Uvítají Vás např. na 
kožním oddělení, kde mají o služby 
dobrovolníků zájem.

Od října loňského roku docházejí 
naše dobrovolnice též na specializo-
vané pracoviště gastroenterologie. 
Zde doprovázejí pacienty před, při 
i  po nepříjemných diagnostických 
výkonech. Jejich laskavé slovo či 
uchopení za ruku dokáže pacienta 
zklidnit a pomáhá mu lépe zvládnout 
vyšetření.

Naši dobrovolníci jsou k službám 
také při aktivním vyplňování volného 
času v nemocnici. Osvědčilo se zejmé-
na pečení, rytmické a výtvarné dílny 
na dětské psychiatrii. Na onkologii 
jsme zahájili keramickou dílnu a na 
dětské psychiatrii taneční kroužek.

Pokud byste se našli v této oblas-
ti a  chtěli zpříjemnit dětem pobyt 
v nemocnici třeba hraním stolních 
deskových her, pak vás uvítají na chi-
rurgickém oddělení, kde mají mimo 
jiné i dětský pokoj.

V případě zájmu či dotazů nevá-
hejte a kontaktujte Dobromysl – Dob-
rovolnické centrum Krajské nemoc-
nice Liberec, a. s. (tomas.hendrych@
nemlib.cz, 724 230 478). 

V  doBroVolnickéM centru 
pracuje dvacítka dobrovolníků, kteří 
se rozhodli pomáhat znevýhodně-
ným občanům Liberce, a tak smyslu-
plně vyplnit svůj volný čas.

Svojí přítomností zpestřují život 
seniora či handicapovaného člověka 
četbou, povídáním, nasloucháním 
jeho životním příběhům a společně 
mohou jít také na krátkou procház-
ku či za kulturou. Dětem v Dětském 
centru Sluníčko jsou dobrovolníci 
tetou, strejdou, babičkou, které 
mnohdy v životě ani nepoznají.

Jistě si mnoho lidí klade otázku, 
proč svůj volný čas dobrovolníci 
věnují druhým, co jim dobrovolnictví 
přináší.

Jako odpověď 
si dovolím citovat 
slova dobrovolnice 
Dany, docházející 
za dítětem do Slu-
níčka: „Vždy mě zají-
mala problematika 
„opuštěných“ dětí. 
Teď jsem dostala 
šanci být ve středu 

dění. Jsem šťastná a  spokojená. 
V životě mám své místo. Jsem potřeb-
ná a žádaná bez toho, že bych nabíze-
la peníze či práci. Nabízím úsměv, svůj 
volný čas. Odměnou je mi přátelství 
a přání se zase sejít.“

Pokud máte dostatek volného 
času, energie na rozdávání, chcete 
poznat nové hodnoty života, nové 
lidi, tak jste ti praví pro dobrovol-
nictví.

V  případě zájmu o  dobrovol-
nickou činnost se můžete obrátit 
na koordinátora Dobrovolnického 
centra AMIKUS, tel.: 485  244  997, 
734 354 370, dobrovolnik@ksk.libe-
rec.cz, www.ksk.liberec.cz. 

dobrovolníci – přidejte se k nim

Při komunitním středisku kontakt liberec čtvrtým 
rokem úspěšně působí dobrovolnické centrum aMikuS, 
které realizuje tři dobrovolnické programy – dítě, Senior 
a handicap.
Helena Prchlíková

dobrovolníci v liberecké nemocnici navštěvují pacienty na 
spinální jednotce, onkologii, ldn či onkochirurgii.
Tomáš Hendrych

www.liberec.cz

MODERNÍ PROVOZNÍ AREÁL + STAVEBNÍ
POZEMKY MIMO AREÁL, LIBEREC – Šimonovice
Výběrové řízení                           termín ukončení 1. kola: 8. 1. 2013

         Ing. Petr Vácha, 777 707 307, 257 314 251   
        petrvacha@naxos.cz       www.naxos.eu

 Doporuč. cena za
 celek: 6.130.000,- Kč i

Na jižním okraji Liberce, 2 km od dálnice Liberec - Praha (sjezd u Makra) areál z r. 1995 
sloužící pro opravy a údržbu stavební techniky. Napojení na plyn, vodovod, kanalizace 
do ČOV, lapol, trafostanice. Bohaté parkovací plochy. Výměra pozemků 13.675 m2. Pod-
le územního plánu území určené pro komerční zástavbu.

Na areál navazují další rovinné sta-
vební pozemky 39.465 m2 (navážka) 
položené přímo pro Ještědským hřbe-
tem s výhledem na Ještěd. Územním 
plánem určené nyní pro komerční vý-
stavbu. Samostatný vjezd z Minkovic-
ké ulice.
Možnost podat nabídku na areál s po-
zemky (jako celek) nebo na areál i na 
pozemky samostatně.

www.naxos.eu

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

14. 12. / 10.00
Gioacchino rossini – 
lazebník sevillský
Povídání s N. Vaňkovou

Bílá a zelená 
klubovna,

5. patro

16. 12./ 14.00 adventní koncert
se skupinou Jarret

Obřadní síň
radnice

23. 12. / 14.00 adventní koncert
s Divadlem F. X. Šaldy

Obřadní síň
radnice

27. 12./ 10.00  trénink v kuželně Tipsport arena

31. 12./ 9.30  Silvestrovská procházka 
kolem přehrady

Hráz liberecké 
přehrady

5. 1. / 15.00
tříkrálový koncert 
vokálního sdružení
ROSEX, Tříkrálová sbírka

Obřadní síň
radnice

10. 1./ 10.00  trénink v kuželně Tipsport arena

16. 1./ 15.00
Setkání s olgou Preclíko-
vou – Sněhohrátky aneb 
historie saní a sáňek

Cen. klub sen.
3. patro

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. Od čtvrtka 27. 12. do úterý 
1. 1. 2013 budou prostory Kontaktu uzavřeny. Provoz bude zahájen 2. 1. 2013.

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

i když jSMe každý den jen o trochu 
starší, se zájmem se zaměřujeme na 
ozdravné, kulturní a různě poznávací 
programy. Každý týden nám začíná 
v úterý rehabilitačním cvičením pod 
vedením kvalifikované cvičitelky 
z našich řad. Středa je zajištěna klu-
bovou činností, včetně oblíbených 
setkávání a  besedování s  přáteli. 
Vhodnou formou si připomínáme svá 
výročí. Být starý není žádná zásluha 
ani přednost, ale být starý a příjemný 
člověk, to je umění.

Týden nám pokračuje sportovní 
činností v  rámci našich možností. 
Program je vyplněn dle zájmu – pla-
váním v bazénu, návštěvou solné jes-
kyně, trénováním hry pro „Jarní turnaj 
v kuželkách“, kde jsme mimochodem 
několikrát získali výrazně dobré umís-
tění. Patřičnou pozornost věnujeme 
také oblíbené akci „Seniorská míle“.

Hojně navštěvujeme Divadlo F. X. 
Šaldy, Naivní divadlo a  hudební 
večery v krajské knihovně. Velkému 

zájmu z naší strany se těší také spo-
lečné akce klubů v rámci Kontaktu.

Štěstím ve stáří je nesbírat věci, 
ale zážitky. Proto chceme intenzivně 
prožít to, co nám život umožňuje. 
Ukázkou jsou i milá doplnění naší čin-
nosti – např. každý rok se u příležitosti 
Dne matek setkáváme se skupinou 
dětí z  mateřské školy V  Zahradě, 
které nám svým bezprostředním 
programem předávají radost a my je 
rádi obdarováváme sladkými malič-
kostmi, podobnou akci pořádáme 
i v předvánočním období. V průběhu 
roku realizujeme alespoň dva pozná-
vací zájezdy po ČR i do zahraničí.

V  závěru roku tradičně navště-
vujeme příjemnou hospůdku, kde 
vítáme nový rok, chystáme plány 
a  konstatujeme, že bez podpory 
Kontaktu bychom nemohli zajišťo-
vat tak bohatou činnost. Nechceme 
promarnit žádnou příležitost, chceme 
něco hodnotného prožít a společně 
pro sebe udělat. 

klub tolerance
klub tolerance vznikl v roce 2008. Schází se každou středu 
v prostorách komunitního střediska kontakt liberec.
Alžběta Zahrádková

evropské projektové dny na školách v libereckém kraji
dům zahraničních služeb vyhlásil soutěž pro MŠ, ZŠ a SŠ o nejlepší koncept programu Projektového dne na téma „Škola 
v evropě, evropa ve škole“. cílem projektových dnů je seznámit žáky, učitele a pozvané hosty kreativním způsobem s evropou 
a motivovat je k zapojení se do evropských vzdělávacích programů.
Ivana Klánová

V ráMci ProGraMu 
Projektového dne byl 
představen učitelům 
a  pozvaným hostům 
zejména Program celoži-
votního učení iniciovaný 
Evropskou komisí. Pro-
gram umožňuje evrop-
ským školám vzájemně 
spolupracovat, učite-
lům i  žákům umožňuje 
setkávat se, inspirovat se 
a vzdělávat se v Evropě.

Projektové dny pro-
bíhaly v rámci celé České republiky 
od 1. 10. do 30. 11. 2012. Projektový 
den školy zaměřují zejména na před-
stavení kultury a jazyka evropských 
zemí. Během těchto dnů celá škola 
žije projektem, probíhají tvůrčí dílny, 
kvízy a soutěže pro žáky i pozvané 
hosty. Akci doplňují vzdělávací aktivi-
ty na téma evropské kultury a jazyků 
připravené pracovníky DZS. V Libe-
reckém kraji proběhly dva projekto-

vé dny, které zapojené školy naplnily 
zajímavým programem.

Základní škola náchodská 18, 
trutnov – projektový den 22. 11.

Základní škola sídlí v trutnovské 
čtvrti Poříčí a odtud si i zvolila název 
svého projektového dne „Poříčí 
v Evropě“. Cílem dne bylo dozvědět 
se zajímavé informace o evropských 
zemích a zábavnou formou je předat 

spolužákům, spolupracovat 
s různě starými spolužáky a pro-
cvičit si znalosti jazyků. Žáci 
byli na tento den rozděleni do 
skupin různého věku, věnovali 
se vybrané evropské zemi a pří-
pravě prezentace. Prezentace 
a vystoupení všech skupin pro-
běhlo ve společných prostorách 
za účasti všech žáků školy. Skupi-
na zpracovávající Českou repub-
liku ztvárnila mimo jiné živým 
obrazem rozdělení Česka a Slo-
venska, další skupiny například 

zatančily irský tanec nebo zazpívaly 
španělskou abecedu. Celý projektový 
den byl zakončen prezentací Progra-
mu celoživotního učení se zaměřením 
na Comenius a eTwinning, které se 
zúčastnili učitelé školy a  zástupci 
Městského úřadu Trutnov.

Základní škola t. G. Masaryka, 
hrádek nad nisou uspořádala pro-
jektový den 23. 11.

Projektový den škola naplánovala 
s názvem „Evropský olympijský dům“. 
Žáci se věnovali nejen tématu sportu 
v Evropě, zpracovávali i prezentace 
a  scénky například o  evropském 
výtvarném umění, hudbě a jazycích. 
Věnovali se i  historii a  současné 
politice Evropy. Všechny prezentace 
a vystoupení pak představili v tělo-
cvičně žákům  celé školy, učitelům 
i pozvaným hostům. Žáci připravo-
vali témata samostatně ve skupinách 
s podporou učitelů, kteří i vystupo-
vali v různých rolích společně s žáky. 
Pro všechny diváky byla závěrečná 
prezentace velmi zajímavým zdro-
jem informací ze všech zmíněných 
oblastí. Například v  rámci oblasti 
„politika“ zpracovali aktuální scénku, 
ze které bylo možné dobře pochopit 
roli jednotlivých evropských institucí. 
Projektový den navštívila i veřejnost, 
zástupci zřizovatele školy a  další 
hosté. Proběhla i prezentace Progra-
mu celoživotního učení. 
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anketu Pro oBčany na 
téma – sundat neónovou holu-
bičku z fasády domu na Šaldo-
vě náměstí či nikoliv, vyhlásilo 
Statutární město Liberec.

Liberečané se mohou na 
webových stránkách města 
vyjádřit, zda by dům raději 
viděli bez holubice a nápisu 
Mír národům celého světa, 
anebo jestli jsou spíše pro 
její zachování. Majitelka 
domu požádala město o sou-
hlas k  odstranění holubičky 
i s nápisem. Protože se však 
budova, postavená v  první 
čtvrtině 20. století, nachází 
v  památkové zóně, museli 
se k její žádosti vyjádřit také 
památkáři.

Dům je postavený ve stylu 
tradicionalistické moderny. 
Podle památkářů je zařízení dokla-
dem doby svého vzniku, dnes už 
velmi vzácným a takřka unikátním.

„Většina obdobných symbolů byla 
po roce 1989 živelně likvidována. 
Holubice míru s nápisem – Mír náro-
dům celého světa – tomuto osudu 
unikla právě z důvodu své ideologic-
ké neutrálnosti a je charakteristickou 
součástí Šaldova náměstí,“ uvedl 
Václav Němec z Národního památ-
kového ústavu Praha. „Navíc oproti 
mnoha dnešním reklamám a neono-
vým nápisům je provedení zařízení 

nadčasové a vkusné, a tvoří tak jemný 
protiklad současnému reklamnímu 
smogu,“ dodal.

„Doporučujeme provést rekon-
strukci neonového nápisu a jeho opě-
tovné zprovoznění. Za tímto účelem 
prověřujeme možnosti, vedoucí k zís-
kání potřebných finančních prostřed-
ků,“ uzavřel Václav Němec.

Holubice míru byla podle památ-
kářů na fasádu domu na Šaldově 
náměstí instalována v 70. nebo 80. 
letech, přesnější datum nelze určit. 
Je ale možné, že je ještě starší. 

k letoŠníMu Sto PátéMu výročí 
nastudoval Pěvecký sbor Ještěd Libe-
rec Mši svatého Jana Zlatoústého od 
Petra Iljiče Čajkovského a nabídl ji 
liberecké veřejnosti v červnu, a na 
podzim i na charitativním koncertu 
v Ruprechticích v neděli 18. listopadu 
na podporu hospice Sv. Zdislavy.

K adventnímu času i koloritu Vánoc 
přispívá i Ještěd – zpíváním na scho-
dech radnice první adventní neděli 
– spolu s dalšími sbory.

tradičně na Štěpána – 26. 12. od 
18 hodin v kostele sv. antonína na 
Sokolovském náměstí nabídneme 
českou mši vánoční jakuba jana 
ryby s Turnovským orchestrálním 
sdružením. Srdečně  zveme příznivce 
vánoční nálady a sborového zpívání.

Pro zájemce o sborový zpěv: rádi 
vás přivítáme do svých řad. Zkouší-
me v ZUŠ Liberec Frýdlantská ul. vždy 
v neděli od 19 hodin. 

 www.jested-choir.cz

liBerecká neZiSkoVá organi-
zace Sdružení TULIPAN srdečně zve 
na Vánoční benefiční koncert pro 
Sdružení TULIPAN, který se uskuteční 
18. 12. 2012 v libereckém kostele sv. 
Antonína Velikého od 18.00 hod.

Pozvání na vánočně laděný koncert 
přijala zpěvačka Bára Basiková. Vedle 
ní vystoupí i dětský pěvecký sbor Kokr-
háček při ZŠ Ještědská v Liberci, který 
si s Bárou zazpívá pár skladeb. Dětský 
sbor navíc doprovodí hudebníci z Tur-
novského orchestrálního sdružení.

Koncert se koná na podporu chráně-
né dílny Sdružení TULIPAN. 

Vánoce se sborem
V letošním roce slaví Pěvecký sbor ještěd liberec 105 let trvání. 
Za tuto dobu se v něm vystřídaly stovky zpěvaček a zpěváků.
Petr Kadlas

basiková
netradiční vánoční koncert.
18. prosince od 18.00

holubice míru
jednu z posledních připomínek socialismu, neónovou holubici 
s nápisem Mír národům celého světa, umístěnou na fasádě 
domu na Šaldově náměstí, nedoporučili památkáři odstranit.
Zuzana Minstrová

  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

Inzerce
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Distribuci Libereckého zpravoda-
je 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 magis-
trátu a v Městském informačním centru.

Vydává Magistrát města liberec, 
nám. Dr. Edvarda Beneše 1, 460 59 Libe-
rec. IČO 262978.
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21. prosince

leden v liberci nabídne hvězdy i talenty
liberec zažije na počátku roku 2013 dvě lyžařské události. nejprve se 12. a 13. ledna 
uskuteční závody Světového poháru mužů a žen v běžeckém sprintu a 20. až 27. ledna 
se město stane dějištěm mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let v klasickém lyžování.
Vladimír Zemánek

Po dVou letech se do Liberce vrací závody Světové-
ho poháru v běhu na lyžích – Skisprint Liberec 2013. 
Sportovní areál ve Vesci přivítá o víkendu 12. a 13. ledna 
nejlepší světové sprintery.

„Pro tuto vrcholnou akci je v  Liberci připravován 
doprovodný program, jehož součástí by měl být sobotní 
koncert na náměstí, večerní prohlídka radnice a podob-
ně. Kompletní nabídka je v současné době připravována,“ 
upozorňuje náměstek primátorky pro sport a cestovní 
ruch Jiří Rutkovský.

VStuPenky na SPrintery lZe Vyhrát
Na startu nebudou chybět ani čeští reprezen-

tanti v čele s Dušanem Kožíškem, který zde před 
dvěma roky vybojoval skvělé třetí místo. „Přípra-
vy jsou v plném proudu. Vše zatím běží, jak má,“ 
pochvaluje si Oto Linhart, ředitel organizačního 
výboru.

V sobotu 12. 1. jsou na programu sprinty žen 
a mužů, v neděli týmové sprinty. Vstupenky bude 
kromě prodeje v síti Eventim možné také vyhrát, 
a to v soutěžích u mediálních partnerů akce na 
ČRo 1 – Radiožurnálu, libereckém rádiu Contact 
a také v Deníku. Pro děti bude přichystán dětský 
koutek Snowkidzz.

 www.skisprint.cz

Start V doProVodu lyžníků
Liberec získal kandidaturu na MSJ & U 23 při 

podzimním zasedání rady Mezinárodní lyžařské 
federace v Curychu 14. listopadu 2009. A jaká 
sportovní akce se odehraje ve dnech 20.–27. 
ledna 2013 v Liberci? Od 20. do 27. ledna se v are-
álech na Ještědu a ve Vesci uskuteční vlastně dva 
mládežnické šampionáty. Junioři a juniorky do 
dvaceti let budou usilovat o patnáct sad medailí 
v běhu na lyžích, skoku na lyžích a v severské kom-
binaci, muže a ženy v kategorii do třiadvaceti let 
čeká šest soutěží v běžeckých disciplínách. Zášti-
tu nad akcí převzalo kromě ministerstva školství 

a  Libereckého kraje 
také Statutární město 
Liberec.

„Na organizaci 
se podílí zkušený 
tým, který úspěšně 
zvládl průběh zimní 
olympiády mládeže 
EYOWF 2011. Naším 
cílem není uspořádat 
okázalou akci. Všech-
ny prostředky jsou 
naopak investovány 
maximálně transpa-
rentně a  účelně tak, 
abychom co nejlé-
pe připravili krásné 
a dramatické souboje 
budoucích hvězd 
světového lyžování,“ 

říká Roman Kumpošt, člen předsednictva Mezinárodní 
lyžařské federace a prezident organizačního výboru.

Mládežnického šampionátu se zúčastní okolo 700 
reprezentantů z téměř čtyřiceti zemí. Vstupné na všechny 
tréninky i závody budou mít diváci zdarma. Slavnostní 
zahájení šampionátu je na programu 21. ledna od 
20 hodin na náměstí edvarda Beneše a doprovodí ho 
největší sraz historických českých lyžníků. 

 www.liberec2013.cz

ZPRAVODAJ
LIBERECKY`

Jizerská 50
11.–13. ledna Bedřichov

Z celkovému počtu 6 600 míst 
Jizerské padesátky na všech tra-
tích jich zůstává volných už jen 
několik desítek. Zdá se, že Jizer-
ská 50 bude vyprodaná i potřetí 
za sebou.

Hlavní závod, který je součástí 
seriálů Ski Classic i FIS Marathon 
Cup, mění program i trasy.  „Spo-
lečný start na pětadvacet i padesát 
kilometrů už byl hodně náročný 
a ve stopě bylo těsno. Kratší trať se 
proto pojede o den dřív v sobotu,“ 
vysvětlil na webu czech-ski.com 
Marek Tesař z agentury Mather, 
která drží marketinková práva. Tím 
by se mělo Jizerské 50 odlehčit 
o přibližně 1 200 lyžařů.

Program: pátek 11. 1.: 11.00 – 
30 km volně, sobota 12. 1.: 9.00 
– 25 km klasicky ve dvou vlnách 
a neděle 13. 1.: 9.00 – 50 km kla-
sicky v osmi vlnách. Zvládnout se 
dají všechny tři starty najednou. 
Chystá se na to například Petr 
Beneš, olympijský reprezentant 
v beach volejbalu z Londýna.

Všechny informace najdete na 
internetu na www.jiz50.cz 

distribuce zpravodaje
* 

* 

15.00 - 17.00 hod.
15.00 - 17.00 hod.

22. - 23. 12. 2012
25. 12. 2012 - 1. 1. 2013

www.sportparkliberec.cz

Rozšířené časy veřejného bruslení ve 
Svijanské aréně v průběhu vánočních
svátků a závěru roku:

*) veřejné bruslení probíhá na 2 plochách kromě 22. a 29.
12. 2012, kdy je v provozu pouze jedno kluziště


