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Vážení občané města Liberce,

Na ustavujícím zasedání odstupující primátor Jiří Kittner blahopřál nově zvolenému primátorovi
Janu Korytářovi a poté mu předal i primátorský řetěz

Město pod Ještědem má
nového primátora a náměstky
Ustavující zasedání Zastupitelstva města Liberec,
které se konalo ve čtvrtek 25. listopadu 2010,
zvolilo primátora, jeho náměstky a členy rady města.
Novým primátorem byl zvolen Mgr. Jan Korytář.
Na ustavující zasedaní městského zastupitelského sboru se přišla v hojném počtu podívat veřejnost. Všichni přítomní byli nejdříve seznámeni se zprávou registračního úřadu
o výsledku voleb do zastupitelstva města Liberec a poté se i přítomné veřejnosti představili jednotliví zastupitelé, kteří složili slib přednesený nejstarším členem zastupitelstva
Jaroslavem Morávkem.
Pokr ačování na str aně 6
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blíží se Štědrý den a s ním i závěr
letošního roku. Ať jsou pro Vás vánoční svátky opravdu svátečními dny
naplněnými láskou a pohodou.
Ať je rok 2011 pro všechny Liberečany rokem úspěšným v osobním
i profesním životě, rokem splněných
nadějí, tolerance a porozumění.
Aby město Liberec bylo městem,
v němž se bude Vám všem dobře žít,
Vám přejí
představitelé
statutárního města Liberec

V TOMTO ČÍSLE
Slovo nového primátora
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1. zasedání nově zvoleného zastupitelstva města
se koná ve čtvrtek 16. 12. 2010 od 15 hodin
v zasedací místnosti č. 11 liberecké radnice.

Slovo nového primátora
Milí Liberečané,
právě držíte v rukou nové číslo Zpravodaje liberecké radnice.
Tyto první dvě stránky by měly naznačit, jakým směrem se bude
obsah tohoto zpravodaje dále ubírat.
Na úvod bych chtěl poděkovat všem voličům, kteří umožnili
výměnu vedení našeho města a ukázali, v čem spočívá síla demokracie. Chci spolu se svými kolegy udělat maximum pro to, abyste
během následujících čtyř let nemuseli své volby litovat, a doufám,
že se nám podaří přesvědčit i ty, jejichž důvěru zatím nemáme.
Se změnami, které připravujeme, se můžete seznámit na webu
města www.liberec.cz v programovém prohlášení nové koalice. Dovolte, abych vás při této příležitosti požádal o trpělivost a pochopení, protože všechny navrhované změny budou vyžadovat určitý čas,
než se projeví v každodenním chodu města. Nechceme tyto změny
dělat ukvapeně a zároveň budeme muset na některé nejprve získat
potřebné finance.
Hlavním předpokladem pro prosazení těchto změn je to, v jaké
kondici bude magistrát města, neboť pouze primátor a jeho náměstci by sami nic prosadit nedokázali. Proto bude v nejbližší době naše
pozornost soustředěna na přípravu reorganizace magistrátu a provedení některých personálních změn. S přístupem většiny pracovníků
radnice jsem příjemně překvapen a těším se na budoucí spolupráci,
s některými, kteří zejména v minulosti vždy nepracovali ve prospěch
našeho města či neměřili všem stejným metrem, se postupně rozloučíme. Sledujte prosím webové stránky města, kde budou postupně
vyhlašována výběrová řízení na obsazeních jednotlivých pozic.

Kolik nás budou stát

Mým cílem je magistrát, který bude tvořen schopnými, odborně
zdatnými, všem stejným metrem měřícími, vnitřně motivovanými, spolupracujícími a pro město a jeho občany pracujícími zaměstnanci. Věřím, že se nám pak podaří obnovit i důvěru občanů města k jeho vedení.
První výraznou personální změnou je výběrové řízení na nového
tajemníka magistrátu. Chci vás ubezpečit, že se nejedná o výběrové
řízení pro formu a že nemám vybraného zájemce o toto místo, který
by byl již dnes vítězem. Chci vybrat toho nejlepšího z přihlášených
uchazečů, případně výběrové řízení opakovat.
Jedním z mých hlavních cílů, který vidím jako klíčový pro prosazení
potřebných změn v našem městě, spočívá v zásadní změně způsobu
komunikace mezi vedením města a jeho občany. Byli jsme zvoleni proto, abychom zastupovali a prosazovali veřejný zájem, abychom pracovali ku prospěchu všech obyvatel města. Proto potřebujeme znát
vaše názory a přání a chceme postupně vytvořit nástroje k tomu,
aby se veřejnost v mnohem větší míře mohla zapojit do rozhodování
o dalším rozvoji našeho města a do diskuse o plánovaných změnách.
Stejně jako u dalších změn platí to, že je nechceme uspěchat. Budu
se nyní snažit připravit spolu s mými kolegy ucelenou novou komunikační strategii, protože moderní a efektivní komunikace mezi vedením
města a jeho občany musí probíhat na mnoha úrovních a mnoha formami, koordinovaně a tak, aby přinesla očekávaný výsledek.
Dovolte, abych vám na závěr všem popřál klidný konec roku
a šťastné vykročení do roku příštího a budu rád, pokud se osobně
zapojíte i vy do připravovaných změn v našem městě.
Mgr. Jan Kory tář, primátor města

Rozhodnutí

splátky dluhů? o snížení odměn

Dovedete si představit, že byste každý den museli vzít
pět korun, jet s nimi
na náměstí, hodit
je do obecní kašny
a smířit se s tím, že
už je nikdy neuvidíte?
A dovedete si představit, že byste to dělali ne týden či měsíc, ale minimálně deset let, den co den a nic
z toho neměli? A dovedete si představit, že by to muselo dělat
všech 100 000 obyvatel našeho města po dobu deseti let,
tzn. každý den vyhodit asi půl miliónu korun? Pokud si to představit dovedete, pak jste celkem přesně informování o finanční
situaci města. Díky neuvážené finanční politice předchozích
vedení totiž splátky více než dvoumiliardového dluhu města
činí ročně zhruba 170 milionů Kč, z toho je celých 100 milionů Kč určeno pouze na platbu úroků. Přes tuto tíživou situaci
nechce nové vedení omezovat rozvoj města a na nové parky,
hřiště, školky, opravy komunikací a další priority se bude snažit získávat více prostředků zejména z dotačních zdrojů a také
bude více než doposud kladen důraz na efektivnější využívání
rozpočtu města.
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Dne 6. prosince nový primátor města zastavil vyplacení navržených odměn, které schválila na svém posledním zasedání ještě předchozí rada města. Bývalému tajemníkovi, vedoucím odborů a dalším pracovníkům, kteří ukončili pracovní poměr ke dni
30. 11. 2010, měly být původně vyplaceny mimořádné odměny
ve výši 100 000–300 000 Kč na jednotlivé pracovníky.
Důvodem tohoto rozhodnutí je způsob předání jednotlivých
úseků novému vedení města, způsob ukončení pracovního poměru
dohodou s důvody na straně pracovníka a bez požadavku zaměstnavatele, ačkoliv pracovní poměr mohl pokračovat a zejména z důvodu
výše navržených odměn, a to jak s ohledem na celkovou finanční
situaci města, tak s ohledem na hospodárné zacházení s prostředky
obce a zásadu přiměřenosti při poskytování odměn jednotlivým pracovníkům. Dále byly sníženy u současných pracovníků o 50–90 %
další navržené odměny, jejichž výše činila 5 000 až 80 000 tisíc Kč.
Celková výše snížených odměn činí cca 3,1 mil Kč. Tato částka zůstane v rozpočtu města a o jejím dalším využití rozhodne rada města.
Vyplacení případných dalších odměn bude vázáno na uzavření
hospodaření roku 2010, zjištění stavu předání jednotlivých úseků u pracovníků, kteří skončili pracovní poměr dohodou v období
k 30. 11. 2010, přezkoumání důvodů uvedených ve zdůvodnění výše jednotlivých odměn a také po zhodnocení adekvátnosti výše
těchto odměn vzhledem k výši platů na jednotlivých pozicích, finanční situaci města a zásadě přiměřenosti a hospodárného nakládání s prostředky města.
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Zpravodaj čekají změny
Pokud patříte mezi ty čtenáře, kteří nejsou příliš spokojeni
s obsahem radničního zpravodaje, rádi bychom vás informovali
o tom, že chystáme jeho zásadní proměnu. Chceme, aby se zpravodaj stal periodikem, které budete rádi číst a které vám bude
přinášet mnohem více užitečných a zajímavých informací.
Již v lednovém čísle byste zde měli najít například programy
libereckých divadel a dalších kulturních zařízení. Zvažujeme také
možnost otevřít zpravodaj inzerci místním podnikatelům, zejména těm, jejichž služeb každodenně využíváte. Mnohem více než
doposud se budeme snažit informovat v předstihu o významných investičních projektech tak, aby se k nim veřejnost mohla vyjádřit. Větší prostor bude také věnován aktivitám a akcím
libereckých neziskových organizací, ale také třeba zajímavostem
z liberecké historie, ať už té nedávné, nebo vzdálené.

Jaký zpravodaj
chcete číst?
Napište nám, jak by se měl změnit Zpravodaj liberecké radnice
podle vás? O čem byste si rádi přečetli, co vás zajímá, o čem
bychom měli psát?
Autoři tří nejpřínosnějších či nejzajímavějších návrhů získají
vstupenky do Divadla F. X. Šaldy na představení dle svého výběru nebo pozvání na večeři s primátorem města.
Vaše názory zasílejte na adresu:
Statutární město Liberec, sekretariát primátora,
Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec
nebo na novyzpravodaj@magistrat.liberec.cz

Liberec bude mít úsporný rozpočet

Už před naším jmenováním do vedení města Liberce jsme věděli,
že finanční situace města není dobrá a že dosavadní vedení
nedostatek peněz řešilo prodejem nemovitého majetku města
Liberce a zadlužováním. Věděli jsme i to, že finanční situaci
města zhoršuje jednak nutnost splácet značný dluh z minulosti
ve výši 170 mil. Kč, na nějž každoročně padne přes 10 % rozpočtu,
stejně jako řada dlouhodobých a pro město nevýhodných
smluv (pronájem arény, veřejného osvětlení, na svoz odpadů
a řada dalších). Věděli jsme, že skutečný manévrovací prostor
v rozpočtu, který budeme moci využít, je velmi omezený.

Návrh rozpočtu, který jsme obdrželi k dopracování po minulém vedení města počítal se schodkem ve výši 587 milionů korun. Byli jsme
postaveni před volbu, zda se k chronickému nesouladu mezi příjmy
a výdaji postavíme poctivě a budeme šetřit, nebo budeme, jako naši
předchůdci, navyšovat téměř dvoumiliardový městský dluh a doufat,
že to nějak dopadne. Rozhodli jsme se jít cestou těžší a sestavit vyrovnaný rozpočet podle jistých očekávaných příjmů.
Ekonomická situace města nám nedává jinou volbu než zefektivnit fungování radnice co možná nejrychleji. K dosažení vyrovnaného
rozpočtu intenzivně hledáme rezervy ve všech položkách rozpočtu
a snažíme se neefektivní hospodaření vytlačit již v návrhu rozpočtu.
To samo o sobě ale nestačí, a úspory se proto v určité míře dotknou
opravdu všech institucí, i těch dobře fungujících. Dotknou se také zaměstnanců magistrátu a městských organizací, i když víme, že dobře
fungující Magistrát města Liberce stojí a padá právě na svých zaměstnancích a jejich práci a že zaměstnanci radnice nejsou ti, kdo za současný stav nesli hlavní zodpovědnost. Proto společnou motivací pro nás
všechny bude úspěšně projít tímto těžkým obdobím a využít jej jako
příležitost k nastavení efektivního a hospodárného fungování města.
Obvykle se rozpočet města na příští rok začíná sestavovat v září a jeho konečná verze se schvaluje v prosinci. Vzhledem k podané žalobě
na průběh voleb, nově zvolené vedení města přebíralo své funkce až
26. listopadu. Na přípravu návrhu rozpočtu jsme tzv. napjali všechny
síly a zpracovali návrh, abychom jej mohli předložit zastupitelům města ke schválení. Bylo to velmi náročných sedm dnů, ale na jejich konci
je vyrovnaný rozpočet, který ukazuje, kam až musíme v šetření zajít.
Tento návrh již schválila rada města a považujeme jej za výchozí bod. Nyní běží zákonná lhůta pro připomínkování a 22. 12. by měl

být schválen na zastupitelstvu města. S návrhem nadále pracujeme
a upravujeme podle nově získaných informací a připomínek. Probíhají
další jednání a detailně mapujeme dopady jednotlivých kroků – chceme rozpočet nastavit tak, aby především minimalizoval neefektivní nakládání s městskými prostředky, a aby šetření nepostihlo některou důležitou funkci města natolik, že by na ni v důsledku muselo rezignovat.
Podstatné je, že jsme nyní dospěli ke konsensu a v návrhu se dostali
k nulovému rozdílu mezi příjmy a výdaji. Město Liberec má tak šanci
vstoupit do příštího roku se skutečně vyrovnaným rozpočtem, který
je navíc příležitostí k přehodnocení přínosu všech aktivit, které město
financuje či podporuje, a ke stanovení priorit na další roky.
Navržený rozpočet má alternativy. Jednou z nich je pokusit se znovu získat další prostředky úvěrem a nebo dalším výprodejem majetku,
avšak taková varianta by dlouhodobě nevyřešila to, že nesoulad mezi
běžnými příjmy a běžnými výdaji byl v Liberci v minulých letech takřka
neustálý. Další variantou je přehodnotit objem a rozsah činností města a některé z nich přestat vykonávat. Zatím se touto cestou vydat
nechceme – máme řadu konkrétních představ o tom, kde v horizontu
jednoho roku hledat další peníze na provoz města, a chceme nastavit
jeho hospodaření tak, abychom nemuseli nic rušit nebo zavírat. Nulový
rozpočet bereme jako východisko. Věříme, že se v průběhu roku podaří navýšit příjmovou stránku rozpočtu a budeme moci o něco zvýšit
i naše výdaje. Možná budeme moci využít přebytků z letošního rozpočtu. Budeme se snažit více využívat dotací z nejrůznějších zdrojů.
A především budeme hledat další úspory a pokusíme se dojednat lepší
podmínky u dlouhodobých smluv. Na další možná úsporná opatření
nás upozorňují i sami zaměstnanci MML. Vážíme si toho a je to pro nás
důkaz, že zaměstnanci radnice mají na efektivním chodu města eminentní zájem. Budeme rádi i za náměty od občanů, jak účelně ušetřit
nebo naopak jak získat další finance do městské pokladny.
PhDr. Jaromír Baxa, náměstek primátor a

V příštím čísle najdete:
Rozhovor s ředitelem DPML Ing. Jiřím Veselkou
Podrobné informace o změnách v rozpočtu na rok 2011
Informace o programových prioritách nového vedení města
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Chystáme novou lyžařskou sezonu –
Ještěd a Vesec finišují
V areálu na Ještědu a ve Vesci
skončila letní sezona, která byla letos hodně poznamenána vrtkavostí
počasí. Vydatné srážky, které přinesly na některá místa našeho regionu
katastrofální povodně, to znamenalo
i pro sportovní areály menší zájem
turistů a sportovců. Nutno však podotknout, že až na maličkosti přívalové deště nezanechaly na našich
sportovištích podstatné škody, které
by bylo nutno napravovat, aby byla
zaručena správná funkčnost anebo
bezpečnost. Od poloviny září Sportovní areál Ještěd, a. s., zahájil na sjezdových tratích, skokanských
můstcích a v běžeckém areálu Vesec přípravu na nadcházející zimní
sezonu, která právě v těchto dnech jde do svého finále. Zkusme
se blíže podívat, jak to na Ještědu a Vesci s přípravou vypadá a co
nového nám areály pro nadcházející zimu připraví.
Novinky pro lyžaře
Alfou a omegou každého lyžařského areálu v našem zeměpisném pásmu je systém zasněžování. Ski areál Ještěd se pyšní jedním z nejmodernějších, ale i ten potřebuje z hlediska času a vývoje
technologií různé úpravy. Technikům areálu se letos podařilo úpravami technologie čerpací a předchlazovací stanice docílit úplného
automatického provozu zasněžování, což v důsledku bude znamenat energetické i pracovní úspory, ale také rychlejší zasněžení tratí
celého resortu. Na „Slalomáku“, nad Vodárenskou cestou, kde vždy
bylo zasněžování velmi problematické, se podařilo instalovat sněžné dělo na vyvýšenou konstrukci vlastní výroby, která by měla zajistit dokonalé zasněžení této zlomové hrany a opět určité časové
a energetické úspory. Další podstatnou novinkou ve Ski areálu Ještěd je vybudování části nové sjezdové tratě Na Pláních. Ještě v loňské sezoně musel lyžař při výstupu z horní stanice lanové dráhy
Pláně po vrstevnici objet les a teprve pak se mohl spustit na sjezdovku. Vykácením části náletů a lesa zhruba v šíři 40 metrů a délce sto šedesáti metrů vlevo od lanovky při pohledu dolů vzniklo
přirozené napojení na stávající tratě. Myslíme si, že tímto krokem
se splnilo i dlouhodobé přání lyžující veřejnosti, ale především bude tu větší jistota z hlediska bezpečnosti lyžaře. Na Pláních se pro
letošní sezonu chystá i další překvapení pro lyžaře. Bude zde vybudován nový snowpark s profesionálními překážkami všech typů
a obtížností. V tomto novém zařízení bude stálá obsluha, která se
bude starat o připravenost, kvalitu a také bezpečnost provozu. Ještědské sjezdovky zažijí i další premiéru, Lucie Hrstková-Pešánová,
vítězka světového poháru ve sjezdovém lyžování a mnohonásobná
reprezentantka České republiky, zde otevře a osobně povede svoji
lyžařskou akademii. V současné době můžeme říci, že sněžná děla
a tyče jsou připraveny na svých pozicích, retenční nádrž máme plnou vody, čerpací a předchlazovací systém je odzkoušen a připraven, v pohotovostním režimu jsou zasněžovací čety, jakmile bude
mrazivé počasí, začínáme. Rolby pro úpravu sjezdovek jsou po letní
revizi také nachystány k provozu. Zbývá nám jen doladit odbavovací systém turniketů a pokladen. Skokanské můstky po letním
provozu, který vyvrcholil světovým letním pohárem, jsou již také
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připraveny na zimní provoz. Technici instalovali na umělou hmotu
dopadů obou můstků záchytné rastrové sítě na sníh, do nájezdů
bylo zpět nainstalováno umělé chlazení stopy, napojeno na chladicí agregát, naplněno chladicím médiem a odzkoušena těsnost. Také
zde jsou připravena koncová zařízení na zasněžování.
Na návštěvníky čeká i Vesec
Rekreační a sportovní areál Vesec – běžecký areál se také intenzivně chystal na letošní zimní sezonu, ostříhané a upravené
travnaté běžecké koridory jsou toho jasným důkazem. I zde bude
rozmístěna zasněžovací technika, je odzkoušena a připravena čerpací stanice Sajbat, včetně posilování přítoku vody z Doubského
potoka. Připravena je i rolba pro úpravu tratí . V momentě, kdy to
klimatické podmínky dovolí, bude spuštěno zasněžování. Nejprve
zde budeme vytvářet z technického sněhu depozita, abychom tratě mohli připravit pro konání světového poháru. Vesec přivítá světovou běžeckou elitu ve dnech 15. a 16. ledna 2011 ihned po skončení Tour de Ski a na pořadu budou atraktivní sprinty jednotlivců
i družstev. Také Ještěd a zároveň i Vesec bude v únoru hostitelem
olympiády mládeže EYOWF. I na tuto akci chceme být připraveni
s maximální pečlivostí, abychom dokázali, že umíme připravit sportoviště na špičkové světové úrovni.
Návštěvníci našich areálů nám vystavili po loňské sezoně poměrně slušné vysvědčení, spíše jsme byli chváleni za přípravu sjezdových tratí, úroveň poskytovaných služeb a jejich přiměřenosti
k cenám. Věříme, že i letos díky rychlé přípravě se k nám vrátí
reprezentanti ve sjezdovém lyžování, kteří si tréninkové podmínky na „Slalomáku“ velmi pochvalovali. Určitě bychom chtěli slíbit, že nastoupenou cestu dobrého lyžování na Ještědu nechceme
v žádném případě opustit. Chceme ctít především a hlavně kvalitu,
nepustíme na svah lyžaře, který nebude dokonale připravený a zabezpečený. Tak jako vloni nám bude opět s bezpečností provozu
pomáhat Městská policie Liberec a Horská služba ČR.
V naší nabídce stále zůstává ski pas pro dítě do deseti let zdarma v doprovodu dospělého a další různé výhody. Půjčovna lyží
na centrálním parkovišti rozšiřuje svoje služby a bude zde možno
tak jako v loňském roce si domluvit i lyžařského instruktora nebo
přímo lyžařskou školu. V tomto ohledu spolupracujeme s našimi
partnery Sport Ještěd a Sportovním klubem Ještěd. V neposlední řadě se snažíme zlepšit gastronomické služby a je připraveno
několik překvapení. Sportovní areál Ještěd nabídne v průběhu sezony různé testovací akce s doprovodným programem, první bude
27. prosince s názvem 4 x 4 Škoda Park s možností si vyzkoušet
vozidla, zalyžovat si na měřených úsecích sjezdovek, poslechnout
si dobrou hudbu. Další velkou akcí pak bude testovací den lyží
Atomic a Salomon. Vše podstatné a aktuální si zájemci o lyžování
mohou přečíst na našich webových stránkách www.skijested.cz.
Vážení čtenáři, dovolujeme si vám i letos v příloze prosincového
Zpravodaje předložit informační leták platný pro nadcházející zimní sezonu, ve kterém máte všechny podstatné informace a kontakty. Pevně věříme, že nám zachováte přízeň a přijdete strávit svůj
volný zimní čas k nám na Ještěd. Těšíme se na vás a doufáme, že
budete vždy spokojeni. Budeme se snažit vám poskytnout služby
a zážitky podle vašich představ.
PaedDr. Vít Pr ažák,
ředitel společnosti Sportovní areál Ještěd, a.s.
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Magistrátní Czech POINT
druhý nejproduktivnější v ČR
Letos je to dvacet let, kdy česká veřejná
správa vykročila ke své elektronizaci. Psací
stroje, mnohde dokonce ještě i mechanické,
kopíráky a inkoustové pásky byly postupně
nahrazovány počítači. Letos na podzim se
uskutečnila v Mikulově konference eGovernment 20:10 aneb žijem si jak na zámku, ať to
trvá věčně. Jejím cílem bylo zmapovat dosavadní vývoj, ale především se podívat vpřed
a odhadnout, co nás čeká v nejbližší době.
Právě otázky dalšího vývoje, ať již projektu
Czech POINT, datových schránek, či základních registrů, totiž nabývají na důležitosti.
S projektem Czech POINT souvisí i následující
řádky. Magazín Egovernment v rámci podpory a propagace projektu Czech POINT vyhlásil
opět v roce 2010 druhý ročník soutěže mezi
pracovišti Czech POINTu v rámci ČR. Samotná pracoviště mohla soutěžit v následujících
třech kategoriích soutěže ZLATÝ eGON:
• Nejproduktivnější Czech POINT –
v rámci této kategorie se hodnotil maximální počet výpisů, které doposud pracoviště vydalo. Počty vydaných výpisů celkem
za každé přihlášené pracoviště byly porovnávány ke dni 30. 6. 2010.
• Nejdynamičtější pracoviště Czech
POINT – v rámci této kategorie byla

ohodnocena ta pracoviště, která zaznamenala v prvním měsíci svého zprovoznění
největší nárůst výpisů. Hodnotila se pouze
přihlášená pracoviště, která byla zprovozněna v době od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2010.
• Nejefektivnější pracoviště Czech POINT – v rámci této kategorie byla hodnocena ta přihlášená pracoviště, která vydala
doposud největší počet výpisů přepočítáno
na jeden počítač. V této kategorii dochází tedy k anulování výhody více počítačů
na pracovišti, která mohla hrát roli v kategorii Nejproduktivnější Czech POINT. I zde
je rozhodující pro porovnání počtu vydaných výpisů datum 30. 6. 2010.
Druhé místo v kategorii Nejproduktivnější Czech POINT obsadilo pracoviště
Czech POINT Magistrátu města Liberec. Cenu za Magistrát města Liberec převzal vedoucí oddělení Czech POINT Bc. Jakub Šrýtr.
Na tomto velmi pěkném umístění se podíleli
všichni úředníci oddělení Czech POINT, odboru správního a živnostenského: Bc. Jakub
Šrýtr, Markéta Brázdová, Iveta Slavíková,
Helena Jadrná a Veronika Hiršalová.
Mgr. Jitk a Štíchová, vedoucí odboru
spr ávního a živnostenského

Sdružení Most
k naději ocenilo
N. Jozífkovou
Občanské sdružení Most k naději v minulých dnech ocenilo několik komunálních
politiků, a to i z Libereckého kraje, za jejich
přístup k věcem veřejným a za jejich přístup v protidrogové prevenci.
Ještě ve funkci náměstkyně primátora byla mezi oceněnými i Naďa Jozífková.
Ocenění komunální politici a političky byli
ve spolupráci s časopisem ABM, občanským sektorem a neziskovou organizací
představeni v časopise ABM.
Nadě Jozífkové bylo uznání uděleno za její
cenný přístup v oboru primární a sekundární
protidrogové prevence, včetně nezištného
podílu na snižování rizik HIV/AIDS.
V časopise mimo jiné stojí, že držitelé
tohoto ocenění mají právo nosit mezinárodně uznávaný symbol prevence HIV/
AIDS, kterým je stužka. „Nositelé tohoto
vyznamenání nezištně, cílevědomě a dlouhodobě podporují ochranu veřejného zdraví
a pomáhají s odvahou a osobním nasazením i v těch oblastech, které jsou společensky nepopulární a lidsky či odborně složité.“
Ocenění bylo rovněž uděleno starostovi
města Frýdlant Ing. Danu Ramzerovi a místostarostovi města Turnov Ing. Jaromíru
Pekařovi.

Diamantová svatba
Šedesát let společného života si v pátek 12. listopadu v obřadní síni liberecké radnice
připomněli se svými nejbližšími manželé Ladislav a Eva Slačíkovi z Liberce.
Manželé se seznámili v tanečních a po dvou letech známosti vstoupili do stavu manželského, z něhož se jim narodili dva synové Ladislav a Lubomír. Celý svůj život žili společně
se svými rodiči, o které se také starali. „Když jsme byli mladí a zdraví, rádi jsme chodili tančit, jezdili každý rok na dovolenou a měli hodně přátel, s nimiž se scházíme i dnes.
S manželem jsme měli také mnoho společných zájmů, a to především divadlo a zejména
pak operu,” svěřila se paní Slačíková. Dnes se těší ze svých čtyř vnoučat a tří pravnoučat.
„Nyní ve stáří přicházejí nemoci, a proto si přejeme, aby se náš zdravotní stav nezhoršoval
a my se společně mohli ještě nějaký ten rok radovat z naší rozrůstající se rodiny,” shodují
se manželé Slačíkovi.
U příležitosti Dne válečných veteránů se 11. listopadu v libereckých kasárnách konal slavnostní nástup 31. brigády radiační chemické a biologické
ochrany.
Slavnostního nástupu byli přítomni tehdejší primátor statutárního města
Liberec Jiří Kittner, bývalý náčelník chemického vojska generálmajor ve výslužbě Miroslav Budský a zástupci vojenských sdružení a organizací. Po vyhlášení rozkazu Ministra obrany ČR byli oceněni příslušníci liberecké brigády medailemi ministra obrany za službu v ozbrojených službách České republiky. Při této příležitosti velitel 31. brchbo Miroslav Knopp předal pamětní odznak velitele 31. brchbo primátorovi Jiřímu Kittnerovi, jemuž zároveň poděkoval za příkladnou spolupráci a aktivitu s libereckou brigádou.
K vojákům promluvil i primátor Jiří Kittner, který nejenže vzpomenul hrdinství vojáků v 1. světové válce, ale poděkoval současným příslušníkům liberecké brigády za vzornou reprezentaci České republiky i města v zahraničních misích i za deset let spolupráce. Vzpomínková akce pokračovala na vojenském hřbitově v Ruprechticích položením květin.
(ds)
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Město pod Ještědem má
nového primátora a náměstky
Pokr ačování ze str any 1

Před samotnou volbou primátora, uvolněných členů zastupitelstva a neuvolněných členů rady města, zastupitelé schválili, že rada
města bude mít 11 členů, dále počet 5 náměstků primátora včetně
určení jejich funkcí a určení náměstka, který bude zastávat funkci
statutárního zástupce primátora. Volba orgánů města, sestávající
z koaličního uskupení Změny pro Liberec, ČSSD, Liberec občanům
a Unie pro sport a zdraví, proběhla tajným hlasováním.

Pohled do zaplněného sálu při ustavujícím zasedání

Po ohlášení výsledků volby primátora, jímž se stal Mgr. Jan Korytář, který získal 23 hlasů, mu odstupující primátor gratuloval
ke zvolení a dekoroval jej předáním primátorského řetězu. Jeho
protikandidát Tomáš Hampl získal hlasů 12.
Na ustavujícím zasedání nově zvolený primátor Jan Korytář
uvedl: „Není to vítězství jen moje, ale hlavně občanské společnosti. Můžeme začít naplňovat naši dávnou vizi, že město zase
bude patřit jeho občanům“. Dále uvedl, že koalice tvořená Změnou pro Liberec, ČSSD, Liberec občanům a Unií pro sport a zdraví se shodla a podepsala programové prohlášení, jehož prioritou
je obnova důvěry občanů města v jeho vedení, aby se veřejnost
podílela na rozhodování o majetku města a důležitých rozvojových projektech a konání vedení města bylo směrem k veřejnosti
transparentní. Další prioritou koalice je vznik protikorupční strategie a oblast životního prostředí. Ve svém proslovu primátor Jan

Korytář poděkoval minulé reprezentaci města za vše dobré, co bylo vykonáno, a ubezpečil občany i zastupitele, a to i z řad opozice,
že je připraven jim naslouchat.
Poté následovala volba náměstků a dalších členů Rady města Liberec. Ekonomickým náměstkem byl zvolen rovněž 23 hlasy
PhDr. Jaromír Baxa (Změna pro Liberec), náměstkyní pro sociální
a zdravotní oblast byla 24 hlasy zvolena Martina Rosenbergová
(ČSSD), která zároveň bude zastávat funkci statutárního zástupce
primátora. Čtyřiadvacet hlasů získal Lukáš Martin (ČSSD), který
byl zvolen do funkce náměstka pro technickou infrastrukturu,
22 hlasů zastupitelé odevzdali Bc. Jiřímu Šolcovi (Liberec občanům), který tak byl zvolen do funkce náměstka pro školství, kulturu a systémovou integraci úřadu. Náměstkyní pro sport, dopravu
a cestovní ruch byla 23 hlasy zvolena Bc. Zuzana Kocumová (Unie
pro sport a zdraví).
Neuvolněnými členy rady města jsou zvoleni: Mgr. Květoslava
Morávková (Změna pro Liberec), Roman Šotola (ČSSD), Mgr. Věra
Rosenbergová (Liberec občanům), Doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.
(Liberec občanům) a Ing. Jiří Rutkovský (Unie pro sport a zdraví).
V nově zvoleném městském zastupitelstvu je celkem 39 zastupitelů, z nichž koalice má 25 hlasů.

Město Liberec v roce 2005 započalo s úpravami veřejných
prostranství za podpory Programu regenerace panelových sídlišť poskytovaného ministerstvem pro místní rozvoj (MMR).
Z této podpory se podařilo rekonstruovat ul. Burianovu, Ježkovu a Halasovu (I., II. a část III. etapy) dle projektové dokumentace zpracované společností Bílek Associates.
Přehled etap
Od roku 2008 již nebylo možno pokračovat v započaté revitalizaci z tohoto programu. Proto město hledalo cesty, jakým způsobem v započaté revitalizaci pokračovat. Jediným možným řešením
byl Integrovaný plán rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště
Rochlice (IPRM) – zónový plán vytvořený pro regeneraci a revitalizaci území sídliště Rochlice. Při jeho tvorbě a realizaci je striktně
uplatňován princip „Partnerství“ – tzn. zapojení co nejširší skupiny
lidí z různých sektorů – neziskový, podnikatelský, vzdělávací atd.
Součástí Řídicího výboru je mimo jiné i zástupce Osadního výboru Rochlice (ten např. zorganizoval 23. 6. 2010 seminář pro širokou
veřejnost v ZŠ Dobiášova a pravidelně vyvěšuje aktuální informace
na informační tabuli u zastávky Dobiášova).
Ministerstvo pro místní rozvoj vybralo náš IPRM k podpoře
a na základě Dohody o zabezpečení realizace IPRM rezervovalo

Text a foto: Dagmar Slezáková

Nově zvolené vedení statutárního města Liberec

Zeptali jsme se…

str. Bc. Daniely Buškové, tiskové mluvčí Městské policie Liberec
Městská policie Liberec letos v srpnu obdržela z Grantového fondu Libereckého kraje dotaci na pořízení osobních alarmů.
O jak velkou dotaci šlo a kolik jste za tyto prostředky nakoupili osobních alarmů?
Z Libereckého kraje jsme získali dotaci ve výši 32 000 Kč a celková částka na nákup alarmů činila 40 128 korun, za něž jsme nakoupili
550 kusů osobních alarmů, a musím říct, že jsou všechny rozdány.
Komu jsou tato zařízení určena?
Osobní alarm je bezpečnostní prvek určený seniorům starších 75 let a osobám se zdravotním postižením žijícím samostatně a navštěvujícím lokality města Liberec, která jsou riziková z hlediska bezpečnosti. Osobní alarm je zvukové zařízení, jedná se o dva spojené
kusy, které při rozpojení vydávají silný zvukový signál, a tím upoutávají pozornost. Tato zařízení pracovníci odboru prevence kriminality
Městské policie Liberec předávali účastníkům besed „Bezpečné město pro seniory a zdravotně postižené osoby“. Kromě alarmů byly
občanům předány také bezpečnostně informační materiály, a to brožura Jak se bezpečně chovat, bezpečnostní samolepky a informační
kartičky s tísňovými čísly a lékařskými informacemi. Besedy proběhly např. v zařízení K centrum, klubech seniorů, v Českém červeném
kříži Liberec-Kunratická, ve vratislavickém domově důchodců nebo v Jedličkově ústavu. O osobní alarmy projevili zájem i jednotlivci, kteří
byli rovněž seznámeni s uvedenou problematikou a obdrželi stejné materiály i osobní alarmy.
(ds)
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částku přes 6 mil. EUR, která se stanoveným poměrem dělí mezi
vlastníky bytových domů, kteří zažádají o podporu a jsou v zóně
IPRM, a dílem i pro město na zkvalitnění veřejných prostranství
na sídlišti. Finanční prostředky poskytované v rámci IPRM podléhají přísné kontrole MMR a Centra pro regionální rozvoj ČR a za přesně stanovených podmínek dle Příručky pro žadatele a příjemce pro
oblast intervence 5.2 Integrovaného operačního programu.
IPRM má dvě základní roviny:
• Regeneraci bytových domů, kde žadatelé jsou vlastníci domů
v zóně IPRM s maximální mírou dotace 40 % z uznatelných výdajů
(dotace není poskytována v režimu de minimis!).
• Revitalizaci veřejných prostranství, kde žadatelem je město
a s maximální mírou dotace 85 % z uznatelných výdajů.
Regenerací bytových domů se rozumí především rekonstrukce
či modernizace:
technického vybavení bytového domu (otopné soustavy včetně
měření spotřeby tepla, rozvodu tepla, plynu a vody, vzduchotechniky, výtahu, výměna elektrických kabelů ve společných prostorách domu a přívodů k jednotlivým elektroměrům), společných

prostor (schodiště, chodby, střechy), lodžií, balkonů (např. výměna
zábradlí, balkonů),
a dále: zateplení obvodového pláště domu (fasády, střechy, výměna oken, vnějších dveří), odstranění statických poruch domů (např.
nosných zdí a základových zdí, stropních konstrukcí), sanace základů a hydroizolace
spodní stavby.
Realizací IPRM dle
plánu by mělo dojít
k regeneraci 1 275 bytových jednotek a revitalizaci 35,4 tis. m2 veřejných prostranství.
Při zateplování domů
by mělo dojít v průměru k úspoře energie
min. 20 %. Celkové plánované výdaje IPRM přesahují 10,3 mil. EUR.
Součástí IPRM jsou i projekty směřující do jiných operačních
programů strukturálních fondů EU. V případě našeho IPRM jsou
to 3 projekty, které směřují do Operačního programu Životní prostředí. Z tohoto programu město již rekonstruovalo objekt MŠ Kamarád v Dělnické ulici s projektem „MŠ Kamarád – realizace úspor
energie“, kdy došlo ke kompletnímu zateplení budovy – tzn. byla
vyměněna okna, zateplena fasáda a střecha budovy školky. Stejný
osud by měl v roce 2011 potkat i MŠ Klíček v Žitné ul. a MŠ Kytičku
v Burianově ul.
Rozdělování alokovaných peněz Integrovaného operačního programu v rámci IPRM probíhá v rámci zveřejňovaných výzev.
Výzva č. 1 na regeneraci bytových domů probíhala v termínu
27. 8.–27. 10. 2009. Vybráno a podpořeno bylo všech 19 podaných
žádostí. Z toho 5 žadatelů odstoupilo od realizace a 2 žadatelé nevykazují žádný pokrok. Žádosti, u kterých žadatelé postupují s realizací, představují 333 regenerovaných bytů v zóně IPRM a čerpání
dotace 24,3 mil. Kč.
Výzva č. 2 je na revitalizaci veřejných prostranství – tato výzva byla vyhlášena 12. 12. 2009, je kontinuální a je určena pro
projekty města.
Výzva č. 3 byla opět zaměřena na regeneraci bytových domů.
Příjem žádostí probíhal v termínu 1. 8.–27. 10. 2010. Na magistrát bylo doručeno 13 žádostí, ty prošly hodnocením a nyní čekají
na schválení radou města. Celkové čerpání dotace by u projektů
v této výzvě mělo dosáhnout 8,6 mil. Kč a mělo by dojít k regeneraci 586 bytových jednotek.
Důležité je, že stále zbývá rozdělit dotaci přes 15 mil. Kč na regeneraci bytových domů v zóně IPRM. Předpokládaný termín příjmu
žádostí bude březen–duben 2011. O vyhlášení výzvy se dozvíte
např. z úřední desky magistrátu či webu města. Dalším důležitým
zdrojem informací k dění ohledně IPRM jsou pravidelně aktualizované webové stránky http://www.liberec.cz/wps/portal/statutarni-mesto-liberec/prakticke-informace/iprm/iprm-iop-rochlice či se
svými dotazy a náměty můžete obrátit na e-mail cech.martin@
magistrat.liberec.cz
Ing. Martin Čech,
vedoucí oddělení dotací a manažer IPRM
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Svozové dny odpadů
o vánočních svátcích
PO

20. 12. 2010

normální svozový den

ÚT

21. 12. 2010

normální svozový den

ST

22. 12. 2010

normální svozový den

ČT

23. 12. 2010

normální svozový den

PÁ

24. 2. 2010

od 3.00 hodin normální svozový den

SO

25. 12. 2010

svoz sídliště + papír

NE

26. 12. 2010

svoz sídliště + papír

PO

27. 12. 2010

normální svozový den

ÚT

28. 12. 2010

normální svozový den

ST

29. 12. 2010

normální svozový den

ČT

30. 12. 2010

normální svozový den

PÁ

31. 12. 2010

od 3.00 hodin normální svozový den

SO

1. 1. 2011

NE

2. 1. 2011

VOLNO

Dopravní podnik změnil název
Valná hromada akciové společnosti Dopravní podnik města Liberce schválila na svém jednání 7. 10. 2010 změnu názvu
společnosti.
Název Dopravní podnik města Liberce, a. s. (DPML) se mění
na Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.
(DPMLJ).
Výše uvedená změna názvu společnosti vešla v platnost zapsáním do sbírky listin Obchodního rejstříku dne 21. 10. 2010.

Kurzy sebeobrany pro
ženy z dotace ministerstva
Již druhým rokem pořádá Městská policie Liberec v rámci prevence kurzy sebeobrany pro ženy. Poslední letošní kurz se uskutečnil v říjnu. Hlavním cílem bylo zvýšení pocitu bezpečí žen a poskytnutí informací o prevenci kriminality široké veřejnosti. Kurzy
byly vedeny odbornými instruktory, kteří jsou držiteli příslušných
certifikátů a jsou dlouhodobými instruktory tělesné a taktické přípravy strážníků Městské policie Liberec. Hlavními tématy kurzů
byly: prevence přepadení a trénink chování v konkrétních rizikových situacích, jednání v kontaktu s Policií ČR, metody obrany proti ozbrojenému, ale i neozbrojenému útočníkovi, použití osobních
obranných prostředků vč. praktické ukázky použití obranného pepřového spreje a prostředků denní osobní potřeby (tužky, brýle
apod.), obrana proti znásilnění, psychika útočníka a obránce.
Ve čtyřech termínech kurzy úspěšně absolvovalo a osvědčení
získalo 84 žen. Městská policie Liberec na tento projekt získala
dotace z Ministerstva vnitra České republiky v částce 43 000 korun a s přispěním statutárního města Liberce pak celkové náklady
na kurzy sebeobrany pro ženy činily 63 480 Kč.
(db)

Další zrekonstruovaná “mateřinka”
Statutární město Liberec 15. 6. 2010 zahájilo v MŠ Kamarád projekt – realizace úspor energií, který byl dokončen 2. listopadu 2010.
Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí. Dotace činila cca 5,1 milionů korun. Budova
byla zateplena, nově omítnuta a uskutečnila se výměna oken.

Stopy ZOO Liberec vedou do různých kontinentů
Liberecká zoologická zahrada je známá
nejen u nás v republice, ale také v mnoha
zemích ve světě, kde vyvíjí aktivity na podporu ochrany životního prostředí.
Jsou to například projekty: Afrika – Šimpanzi ostrova Rubondo, Monitoring osla somálského v Eritreji, Pomozme budoucnosti
v Burkině Faso, Asie – Záchrana ekosystémů na filipínských ostrovech Negros a Panay, Evropa – Reintrodukce orlosupa bradatého v Alpách či na Iberském poloostrově.
Třeba na monitoringu výskytu osla
somálského ve východoafrické Eritreji
spolupracuje ZOO  Liberec od roku 2006
společně se švýcarskou zoologickou zahradou v Basileji. ZOO spolufinancuje provoz
terénního automobilu, který je velmi přínosným nástrojem v pozorování a ochraně
somálských oslů v této oblasti. Dlouhodobým humanitárním projektem je „Pomozme
budoucnosti“, který je určen sirotkům a dětem ulice v africké Burkině Faso.
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Hlavní náplní je sběr finančních a materiálních prostředků, které prostřednictvím
německého sdružení Sahel putují přímo
do zařízení A.M.P.O., založeného v hlavním
městě Ouagadougou v 90. letech paní Katrin Rohde. Shromážděné peníze umožňují
sirotkům ze čtvrté nejchudší země světa
absolvovat nejnutnější vzdělání a zaplatit
nezbytné školní potřeby.
V roce 2007 se ZOO Liberec rozhodla
aktivně participovat na jednom z prvních
primatologických projektů podpořených
Českou republikou. Projekt Šimpanzi ostrova Rubondo je zaměřen na výzkum
potravní ekologie a parazitů šimpanzů
na ostrově Rubondo v Tanzánii. Tento
projekt je podpořen Grantovou agenturou Akademie věd ČR.
Dalším projektem je Ochrana ekosystémů na Filipínách, a to na ostrovech Negros a Panay, jehož cílem je snaha o záchranu poškozeného ekosystému, tedy
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rozmnožování takřka vyhynulých endemitů a jejich reintrodukce zpět do volné
přírody, provoz záchranné stanice a zprostředkovaně také omezování místního
černého trhu s exotickým ptactvem. Ruku v ruce s tím jde i osvětová a výchovně
vzdělávací činnost. Do projektu reintrodukce orlosupa bradatého se ZOO Liberec aktivně zapojila v roce 1986 se svým
chovným párem Pištou a Boženou. První
liberecké mládě bylo ve francouzských
Alpách v oblasti Mercantour vypuštěno
v roce 2001 a brzy jej následovala i další
mláďata, takže počet reintrodukovaných
orlosupů brzy završil desítku. V roce
2006 první mládě samce Tona vypustila
ZOO i ve španělské Andalusii v Národním
parku Cazorla. V květnu 2009 jej pak
na stejném místě doplnila samice Fátima.
V roce 2010 do oblasti Argentera v italských Alpách byla vypuštěna další samice
– Elena (12. v pořadí).
(lan)

Program Klubu seniorů
Klub seniorů, Komunitní středisko Kontakt Liberec,
Palachova ulice 504/7, 460 01 Liberec 1,
tel.: (+420) 485 244 992, e-mail: klub@ksk.liberec.cz, www.ksk.liberec.cz,
provozní doba: PO–ČT 10.00–17.00 hodin, PÁ 10.00–14.00 hodin
Upozornění!
Provozní doba Klubu seniorů, 3.patro: v termínu od 27. do 30. 12. 2010 od 10.00 do 13.00
hodin, ostatní prostory Kontaktu budou od 27. do 31. 12. 2010 uzavřeny. Klub Česká Vesec,
v termínu od 27. do 30. 12. otevřeno od 10 do 13 hodin.
PÁ
10. 12.

10.00 hodin
Klubovna v 5. patře

Povídání o opeře v divadelní kavárně s Ninou Vaňkovou na téma: Evžen Oněgin. Beseda k opernímu představení Divadla F. X. Šaldy z roku 2000.

ÚT 
14. 12.

14.00 hodin
Klub seniorů

Hudební odpoledne s M. Hadravou a J. Klímou.
Tradiční odpolední posezení s živou hudbou.

PO  15.00 hodin
20. 12. Klub seniorů

Beseda s Annou Sadílkovou. Na téma: český básník,
prozaik a jazykovědec Karel Jaromír Erben.

ČT
10.00–13.00 hodin
Tréninkové dopoledne v Kuželně.
23. 12. Kuželna Tipsport arena Přijďte si zahrát!
PÁ 
31. 12.

9.00 – 9.30 hodin

Tradiční Silvestrovská procházka.
Sraz u hráze liberecké přehrady.

Klub šikovných rukou probíhá každé liché pondělí od 10.30 hodin v Klubu seniorů
ve 3. patře v Palachově ulici.
Herní odpoledne s Vlastou – zápolení v různých stolních hrách probíhá každý čtvrtek
od 13.30 hodin v Klubu seniorů.
Lehké relaxační cvičení s Vlastou a Natašou – vhodné pro každého seniora připraveného zlepšit si kondici probíhá každý pátek od 8.30 hodin, 9.30 hodin a od 10.30 hodin
v suterénu – v sále KSK. Na cvičení je nutné se přihlásit.
Tančíme v každém věku s Natašou Tonkovou – každý pátek od 15.00 hodin v suterénu
– v sále KSK.
POZVÁNKA: Sportovní klub stolního tenisu ve spolupráci s Komunitním střediskem KONTAKT nabízí všem seniorům možnost celoročního hraní stolního tenisu v Tipsport areně
ve dnech pondělí až pátek, a to neomezeně od 8.00 do 16.00 hodin. Paušální roční poplatek pro jednotlivce je ve výši 1 000 Kč. V případě zájmu kontaktujte paní Miladu Heřtovou
na telefonním čísle 731 966 148.

Víte, že . . .
• 41 procent obyvatel Libereckého kraje
stále nosí drobný elektroodpad do obyčejné popelnice.
• se výrazně prodlužuje například délka užívání jednotlivých spotřebičů. Lidé
se více snaží využívat elektrospotřebiče
po celou dobu jejich životnosti. Například
lednici z důvodu pořízení novějšího modelu v Libereckém kraji vyřazuje jenom 20
procent obyvatel. Zbývajících 80 procent
lednici vyřadí až tehdy, když nejsou možné
další opravy.
• holicí strojek, žehlička nebo vysoušeč
vlasů se dají druhotně využít. I z těchto výrobků je možné vytěžit užitečné suroviny,
jejichž opětovným použitím se navíc ušetří
velké množství elektřiny a ropy.
• například recyklací žehličky lze vyrobit
hned několik nových plechovek, až 300 metrů měděného drátu, a k tomu ještě dětskou
fleecovou mikinu. Obsahuje totiž až půl kila
železa, půl kila plastu a 200 gramů neželezných kovů. Její recyklací se navíc ušetří
23 kWh elektrické energie a spotřebuje se
o 2 litry méně ropy, které by bylo třeba vynaložit na výrobu nových materiálů.
• dohromady Češi v prvním pololetí odevzdali 7 519 tun chladniček a mrazniček. Následovaly velké spotřebiče jako sporáky, pračky a myčky na nádobí o celkové hmotnosti
3 581 tun. Liberecký kraj se na tomto výsledku podílel 580 tunami. Každý jeho obyvatel
tak zrecykloval v průměru 1,3 kilogramu elektroodpadu. (zdroj – Elektrowin, a. s.)

Den otevřených dveří se uskuteční na ZŠ
Švermova 8. ledna 2011 a jeho hlavním mottem bude 110. výročí založení školy. Při této
příležitosti budou bývalým žákům a pedagogům předány pamětní listy. Pro rodiče i prarodiče současných i budoucích školáků, ale
i pro přátele školy a další veřejnost vedení
školy připravilo program, který začíná již
v 9 hodin. Z něho prozradíme, že půjde
o ukázky výuky a fyzikální pokusy. Kromě
toho se zájemci seznámí se zázemím školy,
zájmovou činností mnoha školních kroužků
i činností Klubu předškoláků, ale dozví se více
také o výuce a dosažených úspěších školy.
Výročí školy bude pokračovat i na jaře příštího roku, a to například uspořádáním sportovního dne ve sportovním areálu Vesec. Podrobnější informace na www.zssvermova.cz
nebo tel.č.: 485 151 255.
Text a foto: Dagmar Slezáková
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ZIMNÍ EVROPSKÝ OLYMPIJSKÝ FESTIVAL MLÁDEŽE 2011
Diplomatický týden v Liberci

Organizátoři 10. Zimního evropského olympijského festivalu
mládeže (EYOWF) 2011 zažili v uplynulých dnech opravdovou diplomatickou ofenzívu. Během jediného týdne se konala hned tři
setkání důležitá pro přípravy festivalu, na které se do Liberce sjelo
na devadesát významných hostů. Ve dnech 15. až 17. listopadu se
zde konalo zasedání koordinační komise pro EYOWF 2011, jejímiž
členy jsou zástupci Asociace evropských olympijských výborů, národních olympijských výborů i dalších mezinárodních sportovních
institucí. Ti všichni se podrobně zajímali o aktuální stav příprav.
Na toto setkání v zápětí navazovala dvoudenní návštěva plejády dalších důležitých osob, tentokrát technických delegátů, kteří
budou během evropské olympiády mládeže dohlížet na hladký
průběh všech soutěží. Jednotlivé mezinárodní sportovní federace
nominovaly pro festival v Libereckém kraji celkem devět zástupců, z toho dva pro alpské disciplíny. Mezi delegáty ze Slovinska,
Švédska, Itálie, Polska a Slovenska jsou zde také dva čeští zástupci
– Martin Urban pro lední hokej, generální sekretář Českého hokejového svazu, a Věra Tauchmanová pro krasobruslení, předsedkyně
Českého krasobruslařského svazu.

Vyvrcholením bylo třídenní jednání s šéfy misí jednotlivých
výprav, členských zemí Asociace evropských olympijských výborů. Zvláštními hosty byli i zástupci letní edice festivalu EYOF 2011
v tureckém Trabzonu a příštího zimního ročníku EYOWF 2013
v rumunském Brašovu. „Šéfové misí nesmírně oceňovali nejen
připravenost semináře, ale zejména nasazení, motivaci a připravenost celého organizačního týmu, jehož nízkým věkovým složením
i výkonností byli příjemně překvapeni. Víme, že jsme laťku nasadili hodně vysoko, ale jménem všech pořadatelů mohu slíbit, že
i v únoru 2011 uděláme vše pro to, abychom ji tam udrželi,” uvedla
Kateřina Nyčová, výkonná ředitelka organizačního výboru.

Velký zájem o EYOWF 2011

O účast na 10. Zimním evropském olympijském festivalu mládeže (EYOWF) 2011 v Libereckém kraji je mezi zahraničními výpravami velký zájem. Celkem se na něj přihlásilo 1 523 účastníků z 46
zemí starého kontinentu. Česká republika nominovala nejpočetnější výpravu se 102 členy. Účastníci evropské olympiády mládeže
ve dnech 12. až 19. února 2011 svedou boje o 216 medailí v celkem
osmi sportovních disciplínách – alpském lyžování, běhu na lyžích,
biatlonu, krasobruslení, ledním hokeji, severské kombinaci, skocích
na lyžích a snowboardingu. Mladým sportovcům do 18 let bude
k dispozici celkem sedm špičkových sportovních areálů. Hostitelskými městy během EYOWF 2011 budou Liberec, Jablonec nad Nisou a Kořenov-Rejdice.

Kamery budou při tom

Vybrané atraktivní souboje z programu evropské olympiády
mládeže 2011 se objeví také na televizních obrazovkách. Stanice
Eurosport 2 nabídne divákům deset hodin přenosů. Mezi návrhy
je hokejový duel Česko – Finsko a finále celého turnaje, skokanské
závody jednotlivců i družstev a běžecká soutěž ve sprintu. Výrobu
signálu bude zajišťovat Česká televize. V jednání je rovněž dvacetiminutový sestřih nejzajímavějších událostí dne. Počítá se také
s natočením celkového dokumentu o průběhu EYOWF 2011.

Soutěž o nejhezčí vánoční ozdobu

Městské informační centrum v letošním roce vyhlásilo soutěž
o nejhezčí zhotovenou vánoční ozdobu, jejíž vyhodnocení se uskutečnilo v pátek 19. listopadu. Ve třech věkových kategoriích se sešlo
celkem 180 prací. V každé z nich byly vyhodnoceny tři nejhezčí nebo
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II. kat
II. st. ZŠ

Vítězné práce

II. kat
I. st ZŠ

I. kat.
MŠ

nejnápaditější vánoční ozdoby. Hodnocení jednotlivých prací bylo
velice obtížné, neboť fantazie i zručnost dětí se odrážela na většině
ozdob. Bohužel některé výtvory nesplňovaly zadané podmínky soutěže, proto nemohly postoupit do užšího výběru. Všechny doručené
vánoční ozdoby budou vystaveny ve výloze či v prostorách městského informačního centra. Určitě se přijďte podívat.
1. místo – Kateřina Vojtová, MŠ Ostašov
2. místo – Bára Kopecká, MŠ Ostašov
3. místo – Eda Marek, MŠ Rosnička
1. místo – Ondra Studecký, 9 let
2. místo – Jan Kopal, 6 let
3. místo – Dominik Husár, V. ročník ZŠ Praktická Gollova
1. místo – Dominika Studecká, 12 let
2. místo – Michaela Zelenková, ZŠ Vrchlického
3. místo – Tereza Kvapilová a Eva Grabmülerová, ZŠ
a ZUŠ Jabloňová
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M Ě ST S K É I N FOR M AČN Í CE NTRUM

RADY A KONTAKTY

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, telefon: 485 101 709, fax: 485 243 589
e-mail: mic@infolbc.cz, www.infolbc.cz, PO–PÁ 8.00–17.00 hod., SO 9.00–12.00 hod.

• Společnost Amulet – chráněné dílny, s. r. o., působí v Liberci působí druhým
rokem. Nyní zakládá pobočku chráněných
dílen s vlastním pracovištěm, kde nabízí
možnost i zkráceného pracovního poměru.
Cílem Amuletu – chráněných dílen je zajistit smysluplné zaměstnání pro spoluobčany
se zdravotním omezením ve službách nebo
přímo ve výrobě u zákazníků. Více informací na tel. č.: 724 386 656 nebo na e-mailu:
Liberec@amuletchd.cz.
• Sbor Jednoty bratrské v Liberci ve
spolupráci se svými partnerskými organizacemi pořádají na nadcházející adventní
období řadu pěkných akcí pro všechny věkové kategorie:
12. 12. – Čas štědrosti: benefiční vánoční odpoledne „O velké vodě“, 16.30–18.00,
F-KLUB, ul. B. Němcové 9, 17. 12. – Vánoční
Up-grade „Vánoce z pohledu teenagera“,
17.00 hodin, NZDM Zakopanej pes /Centrum aktivního času Konopná, (kontakt:
roman.kladivo@majakops.cz, tel. 725
298 398), 19. 12. – Velkolepá hudebně-taneční show „Den splněných přání“, 16.30,
velký sál Kolosea v Pavlovicích. Akce je
podpořena statutárním městem Liberec.

AKTUÁLNĚ
Městské informační centrum si pro vás jako každoročně připravilo praktické přehledy adventních akcí, bohoslužeb, vánočních trhů a samozřejmě akcí v celém regionu na zimní sezonu
2010/2011. Uvedené přehledy získáte zdarma v informačním centru nebo na www.infolbc.cz.,
NABÍDKA ZBOŽÍ
►Doba Vánoc se rychle blíží a s ní zároveň přichází i čas, kdy se snažíme drobnými dárky
a pozornostmi udělat radost svým blízkým a přátelům. Jestliže jim chcete trochu přiblížit
náš kraj, nezapomeňte při svých nákupech navštívit také naše infocentrum. Lze si zde
vybrat z různých publikací i map, keramických předmětů a kalendářů na rok 2010.
►Příjemným dárkem je zajisté i vstupenka na muzikál, divadelní představení či hokej, a proto vám již tradičně nabízíme možnost zakoupení vstupenek na kulturní a sportovní akce
v Liberci i celé České republice v rámci prodejních sítí Ticketpro, Ticketportal, Ticketstream, eVstupenka Liberec a nově také Eventim.
Veškeré zakoupené dárky můžete u nás uhradit také platební kartou!
HISTORICKÉ UDÁLOSTI MĚSÍCE PROSINCE
6. 12. 1887 zastupitelé rozhodli o vítězném projektu stavby nové radnice (123 let).
18. 12. 1898 byla zpřístupněna budova Severočeského muzea (112 let).
22. 12. 1867 se narodil slavný kritik F. X. Šalda (143 let).
Navštivte stránky http://www.infolbc.cz (rubrika Kalendárium) a dozvíte se více.
Příjemný měsíc prosinec přeje a na vaši návštěvu se těší kolektiv pracovníků oddělení
cestovního ruchu a propagace odboru školství, kultury a sportu.

Liberecké děti směřují k technice
Tým dětí z liberecké Základní školy v ulici 5. května se
6. listopadu zúčastnil 5. ročníku
celorepublikové soutěže First
Lego League v Praze a podařilo se jim umístit na krásném
3. místě. Téma soutěže bylo
„Body Forward“ a biomedicína.
Součástí soutěže je Výzkumný
projekt, jeho prezentace a další
částí soutěže je programování
LEGO robota.
Výzkumného projektu se
ujal tým pod vedením Mgr. V.
Pálkové. Od září sbíraly děti informace na téma „Lidské tělo“,
rozhodovaly se, jestli budou
tělo vylepšovat, spravovat nebo léčit. Nakonec je inspirovala Noc
vědců, která proběhla koncem září v Centru Babylon. Zde se seznámily s Nanospiderem a zjistily, že nanovlákna, která byla objevena
vědci z naší Technické univerzity mohou posloužit i jako nanonáplast, a tak urychlit hojení ran. Nápad byl tady a děti se pustily
do studia nanotechnologie ve spojení s lidským tělem. Připravily
si divadelní scénku společně s powerpointovou prezentací a jako
část těla vybraly poranění holenní kosti. Všichni se zapojili se stoprocentním nasazením. Okouzlili a nadchli porotu tak, že slyšeli

při hodnocení jenom slova chvály, která vyústila při předávání cen
v první místo za prezentaci výzkumného projektu. Radost byla
nekonečná.
Další disciplínou je robotgame. Skládá se ze tří kol a do bodování
soutěže se počítá nejlepší kolo. Soutěž má celkem čtyři disciplíny.
Dvě jsme již zmínili a zbývají další dvě. Týmová spolupráce je „tajná“
disciplína, kterou plní samotné týmy bez účasti jak veřejnosti, tak
koučů. Závěrečnou disciplínou je Design a konstrukce robota a programů. Rozhodčí si rozeberou tým a ptají se, a ptají se… Součástí
je také ukázka fungování robota s popisem na připraveném stole.
Díky tomu, že každá z disciplín má stejný podíl na celkovém hodnocení, tak se libereckým dětem podařilo téměř neskutečné. Obsadili
celkové třetí místo. Nadšení bylo veliké, stejně jako radost a výrazy
ve tvářích všech deseti členů a také doprovodu vypovídaly o spokojenosti a překvapení z celkového úspěchu.
Děti ze Základní školy v ulici 5. května se robotice věnují v rámci svého povinného vyučování. Vyučovací předmět Design a konstruování je zařazen v 8. ročníku a Využití digitálních technologií
v 9. ročníku. Výuka probíhá v počítačové učebně, kde jsou k dispozici nejen počítače, ale i pracovní stoly pro práci se stavebnicí.
V rámci naplňování cílů rámcového vzdělávacího plánu si žáci prohlubují získané vědomosti a dovednosti při práci s informačními
a komunikačními technologiemi a manuální dovednosti při práci se
stavebnicí. Seznamují se s možnostmi a nástroji, které jim nabízí
elektronická laboratoř ROBOLAB ve spojení se stavebnicí LEGO 
MINDSTORMS.
Vedení ZŠ 5. k větna
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Je bez práce a dětem vyrobil a daroval hračky
Rčení Zlaté české ručičky platí i v případě pana Rudolfa Dlaska, protože umí
snad všechna řemesla. Přestože není vyučený truhlář, vyrobil krásnou dřevěnou
mašinku s vagónky a daroval ji dětem z MŠ Motýlek, kteří z ní mají velkou radost
a stejně tak předškoláci z MŠ Kamarád, neboť stejnou mašinku pan Dlask věnoval
i této školce. „Jsem bez zaměstnání, a protože nesnesu tzv. nicnedělání, tak jsem
začal doma v dílně vyrábět hračky pro děti. Nákres i vše ostatní dělám sám,“ říká
zručný Rudolf Dlask. Mašinka s vagónky je jeho prvním modelem, ale nyní „nosí
v hlavě“, jak pro „mrňata“ vyrobit funkční automobil. „K výrobě těchto hraček výhradně používám smrkové nebo borovicové dřevo a volím i vhodnou povrchovou
úpravu pro děti. A pak, jediná součástka není ostrá nebo kovová,“ dodá. „Mnozí mi
říkají, proč to dělám zadarmo, že materiál také něco stojí. To je pravda, ale já to dělám pro radost dětí a ty ji umějí dát bez jakékoliv přetvářky najevo. A za ty šťastné
dětské oči mi to stojí,“ řekl na závěr Rudolf Dlask.
(ds)

Velká strašácká soutěž na škole Ještědská
Já a můj strašák Vendelín je název soutěže, kterou vyhlásila
ZŠ Ještědská v rámci preventivního programu školy zaměřeného na spolupráci dětí, rodičů a školy. Soutěž určená pro I. stupeň (1.–5. třída) trvala od poloviny října do poloviny listopadu
a spočívala ve výrobě strašáka Vendelína (pokud možno z přírodního materiálu). Zájem dětí a jejich rodinných příslušníků
překvapil samotný pedagogický sbor. „Nejdříve se objevilo několik výtvorů, a jak se blížil konec uzávěrky soutěže, zájem začal
stoupat až se nakonec sešlo na sto výtvorů, které jsme vystavili
ve vestibulu školy,“ prozradila Hana Hrušková, která má na starosti preventivní program, a dodala, že nejvíce výrobků donesly
děti z 1. B. Ředitelka školy Jiřina Medvedíková doplnila, že nyní
chystají další soutěžní klání, ale jen pro prvňáčky. Jde o Vánoční
trpasličí soutěž.
(ds)

Program vánoce 2010
Pondělí 13. 12.–čtvrtek 23. 12. od 9.00 do 18.00 hodin – tradiční
vánoční trhy na náměstí před radnicí. Prodej bude ukončen dne
23. 12. ve 13.00 hodin.
Pondělí 13. 12. v 16.30 hodin – vánoční koledy před libereckou
radnicí v podání Bohemia Universal Bandu
Úterý 14. 12. v 17.00 hodin – koncert v Novém magistrátu. Vystoupí vokální soubor offbeat.
Pátek–neděle 17. 12–19. 12. od 10.00 do 17.00 hodin – Vánoce
očima dětí. Tradiční výstava vánočních výtvarných prací dětí libereckých mateřských škol v zasedací místnosti č. 11 budovy radnice. Výstava bude slavnostně zahájena v pátek 17. 12. 2010 v 10.00 hodin.
Pátek 17. 12. v 17.00 hodin – koncert v Novém magistrátu. Vystoupí pěvecký sbor Carola ze ZŠ a ZUŠ Jabloňová.

Sobota 18. 12. v 10.30 hodin – koledy, říkadla a povídačky na náměstí před libereckou radnicí. Vystoupí folklorní soubor Jizera
s programem Štědrej večer nastal.
Neděle 19. 12. od 11.00 do 11.45 hodin – oživlý betlém na schodech před libereckou radnicí. Vystoupí sdružení V.O.R.E.L. s vánočním pořadem Příchod Panny Marie do Betléma.
18.00 hodin – 4. adventní koncert v obřadní síni radnice. V podání libereckého souboru Basistova dobrá společnost zazní barokní
hudba. Zapálení 4. adventní svíce.
Úterý 21. 12. v 17.00 hodin – koncert v Novém magistrátu. Nejen s vánočními skladbami vystoupí dechový soubor Absolute Brass kvintet.
středa 22. 12. v 16.30 hodin – vánoční koledy před libereckou
radnicí v podání Bohemia Universal Bandu

Distribuce Zpravodaje
Distribuci Zpravodaje liberecké radnice do každé rodiny v Liberci zajišťuje od 1. ledna 2002 ČESKÁ POŠTA, s. p., nám. Dr. E. Beneše
559/28. Pokud Zpravodaj neobdržíte do své schránky, obracejte se prosím přímo na Českou poštu, tel.: 485 246 431. Do vyčerpání
zásob je Zpravodaj k dispozici v recepci hlavní budovy radnice, Nového magistrátu a v Městském informačním centru.

zpravodaj
liberecké radnice
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