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V ÚTULKU
Zvířata pomáhají lidem
a lidé někdy zvířatům.

V LIBERECKÉM útulku se objevují
všichni možní domácí mazlíčci.
Křečci, morčata, papoušci a měli
tam dokonce i prase. O tom, jak
se zvířata v útulku mají, jsme si
povídali s jeho vedoucí.
ČTĚTE NA STRANĚ 8.

PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU OD DĚTÍ. Připojujeme se k dětem z libereckých škol, které pro Zpravodaj vytvořily krásná
přání do nového roku. Více čtěte na straně 2.
Autorka: Adéla Fulková, ZŠ Kaplického

ROZPOČET

Náměstí prozářil vánoční strom

Prosincové zastupitelstvo
bude věnováno především
rozpočtu na rok 2012.

Rozsvícením vánočního stromu a koncertem začal v Liberci letošní advent.
Pavlína Stránská
Slavnostní program začal po 16
hodině, kdy na 1. adventním koncertu na schodech před radnicí vystoupil
dětský pěvecký sbor Lesněnky, pěvecký sbor Ještěd a sopranistka Iveta
Hejduková. Atmosféru první advent-

ní neděle umocnil proslov libereckého arciděkana Radka Jurnečka, který
promluvil před zaplněným náměstím
Dr. E. Beneše.
Primátorka Martina Rosenbergová
zapálila
apálila první svíci na adventadvent

ním věnci a s jedním z malých diváků
rozsvítila vánoční strom, který je poset
více než třemi tisíci barevných žárovek. Děti i dospělé potěšilo vystoupení sdružení V.O.R.E.L. na balkonu radnice, kde předvedli živý orloj.

ROZPOČET je nejdůležitější dokument, kterým se celé město řídí.
V roce 2012 se bude významně
snižovat zadlužení města, budou
se realizovat některé nezbytné
investiční akce a je nutné udržet
město a jeho základní služby
v chodu.
ČTĚTE NA STRANÁCH 10 A 11.
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AKTUÁLNĚ

PF 2012 přejí děti!

EDITORIAL
OPĚT PŘICHÁZÍ čas vánoční, čas, kdy se otáčíme
a bilancujeme nejen uplynulý rok, ale hlavně život, který
jsme doposud prožili. Nosíme si své obrazy vzpomínek
na nejsilnější momenty našich životů a Vánoce k nim
bezesporu patří.
Když zavřu oči a promítnu si nejstarší vzpomínku na Vánoce v dětství, vybaví
se mi stromek osázený měděnými lampičkami a upevněný ve stojánku, který
tvořili tři skřítci pokuřující dýmku. Červené tváře, červené nosy a každý jinak
barevnou čepičku. Určitě si každý z vás vzpomene na dobu, kdy byly tyto výtvory z plechu tak „módní“ a nechyběly v žádné domácnosti. A když byl tento stojánek později nahrazen jiným, modernějším, dlouho jsme se spolu s bratrem
se změnou smiřovali. Jakoby spolu s ním zmizelo i trochu pohádkového kouzla
Vánoc. Vždyť v myslích nás dětí ti skřítci v temných nocích ožívali a pobíhali mezi
dárky a občas je bylo možné i zahlédnout…
Ve svém dalším vzpomínkovém obraze vidím bílý třpytivý sníh, ve kterém
jsme s tatínkem chodili k radnici, aby maminka měla čas na vánoční přípravy,
úklid a cukroví. Hvězdičky na zářivém sněhu bodaly do očí svým jasem a vybízely sehnout se a pokusit se si je nabrat do rukou. Vzpomínám na obrovské kádě
s kapry a na šupiny, které jsme tajně sbírali a strkali je do kapsiček. Vzpomínám
si na papírový sáček s horkými pečenými kaštany, které nám tatínek kupoval. Tak
nádherně voněly a hřály do prokřehlých dlaní. Na mnoho let poté zmizely, a když
se opět začaly prodávat, již nikdy nevoněly jako tehdy, v dobách mého dětství…
S odstupem času si již nevzpomenu na jednotlivé dárky, ale stále cítím tu
nádhernou atmosféru, plnou lásky a pohody. Na návštěvy přátel i příbuzných.
Na pocit jistoty a pokoje. Na večery strávené vyprávěním pohádek. Pamatujete si na tu svou nejoblíbenější? Já ano. Byla o dvou malých čertech, kteří se po
vykonání dobrého skutku proměnili v andělíčky…
Radost z pohádek a dárků se lety proměnila na radost ze štěstí a očekávání
v očích mých dětí, když stojí před rozsvíceným stromkem. Ale nadále zůstává
ze setkání s těmi, které mám nejraději. Ze svátečních chvilek, které jsou naplněny láskou a přátelstvím.
Vážení přátelé. Přeji Vám všem, abyste letošní Vánoce strávili v kruhu svých nejbližších, v radosti a pokoji. A nezapomínejme na ty, kteří zůstanou sami. Smiřme
se s těmi, kterým jsme možná ublížili, a odpusťme těm, kteří možná ublížili nám.
Pak budou vánoční svátky darem pro nás pro všechny.
Krásné Vánoce vám všem a do roku příštího jen to nejlepší.
Martina Rosenbergová, primátorka města

Rozhodli jsme se požádat děti z libereckých ZŠ o to, aby pro
Liberecký zpravodaj vytvořily přání do nového roku.
Děti nás nezklamaly a skutečně
poslaly řadu návrhů. Vybírat ten nejhezčí bylo těžké a hlasování redakční
rady dramatické.
Nakonec jsme vybrali tři. Na titulní stranu obrázek Adély Fulkové ze ZŠ
Kaplického a zde představujeme dílka
Ondřeje Pálky a Adély Passianové, oba
ze ZŠ Ještědská.

Ondřej Pálka, ZŠ Ještědská

Všem dětem děkujeme!

Adéla Passianová, ZŠ Ještědská

Liberecký Strom přání
Strom přání na nádvoří liberecké radnice je přístupný do 23. 12.
Tradiční Strom přání najdete na
nádvoří liberecké radnice i s kartičkami, na které může kdokoliv vepsat své
přání adresované Ježíškovi, z nichž

některá budou splněna. Strom je přístupný do pátku 23. prosince, vždy
v neděli po dobu adventního programu.

Primátorka: Dojalo mě plné náměstí Liberečanů
Adventní povídání s Martinou Rosenbergovou. Jak slaví Vánoce? Proč se vzdala projevu při rozsvěcení stromu?
Pavlína Stránská
Jak a kde slavíte Vánoce? Dodržujete nějaké zvyky?
Mám už dospělé dcery, takže už to
nejsou takové ty klasické Vánoce, které
se chystají především kvůli dětem. Ale
určitě se na ně všichni těšíme, protože
se sejdeme celá rodina u mých rodičů
a společně u nich povečeříme, tradičně rybí polévku, bramborový salát
a kapra. Samozřejmě máme nazdobený stromeček, každoročně zapalujeme svíce na adventním svícnu.
Budou se letošní oslavy nějak
lišit v souvislosti s tím, že jde o vaše
první Vánoce ve funkci primátorky?
Nijak výrazně, snad jen, že jsem
zatím nenašla čas na shánění dárků.

I když samozřejmě o nich Vánoce
nejsou, chystám se na nakupování, ale
obávám se, že to budu muset vyřešit
nočními nákupy. Trochu mě mrzí, že
jsem první rok ve funkci primátorky
zrovna v době, kdy musí město nasadit výrazná úsporná opatření, takže
ani městská vánoční výzdoba není tak
bohatá, jak bych si přála. I na ní jsme
museli šetřit.
Jak jste vnímala vaše první rozsvěcení městského stromku?
Překvapilo mě, kolik lidí se chodí na
rozsvícení stromu a doprovodný program dívat. Při pohledu ze schodů to
vypadalo, že na náměstí není jediné
volné místo, a to mě dojalo. Doufám,

že se Liberečanům letošní program mínkovém dni k 17. listopadu hovořil
líbil, snažili jsme se jej koncipovat více PhDr. Jan Šolc a první adventní neděli
pro děti, proto i ten živý orloj.
arciděkan Radek Jurnečka. Adventní čas je podle mého názoru návrat
Bývalo zvykem, že se slova při k duchovním oslavám, ke klidu. V takozahajování Adventu ujímal primá- vou chvíli není na místě politikova řeč,
tor? Proč jste svůj prostor přenecha- arciděkanova je adresnější. Ráda bych
la arciděkanovi Jurnečkovi?
takto pokračovala i do budoucna.
Už dříve jsem nelibě nesla, když
všechny výroční a významné akce
Co byste městu přála pod stromešly ruku v ruce s proslovem politiků. ček a do nového roku?
Městu a jeho obyvatelům zvládnuObzvlášť patrné je to, a s narůstající
tendencí, v období před volbami. Přes tí vládních reforem. Pak bych si moc
projevy politiků pak uniká podstata přála, abychom si všichni uvědomili,
události. Rozhodla jsem se proto, že že bychom měli najít společnou řeč při
se sama pokusím význam akcí oprostit řešení městských záležitostí. A to bez
od projevů a dám prostor těm, kteří by ohledu na stranickost, opozici nebo
tam měli být a mají, co říci. Již na vzpo- koalici.
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Provozní doba magistrátu
o vánočních svátcích

KRÁTCE
Prominutí poplatků
Dne 15. 11. 2011 schválila Rada
města Liberce „Pravidla posuzování žádostí o prominutí poplatků
z prodlení, případně úroků z prodlení vzniklých z pohledávek z užívání bytů a nebytových prostor ve
vlastnictví SML“. V platném znění
budou k dispozici na internetu
www.liberec.cz, rubrika byty.

20. 12. 2011

8.00–16.00

21. 12. 2011

8.00–17.00

22. 12. 2011

8.00–16.00

23. 12. 2011

8.00–14.00

24.–26. 12.

zavřeno

27. 12. 2011

8.00–16.00

Zdarma s občankou

28. 12. 2011

8.00–17.00

29. 12. 2011

8.00–16.00

30.–31. 12.

zavřeno

Na základě množících se dotazů
ze strany libereckých občanů upozorňujeme, že pro bezplatné cestování městskou hromadnou
dopravou DPMLJ v Liberci a Jablonci nad Nisou stačí seniorům nad
70 let i po Novém roce občanský
průkaz.

Karel
Hubáček
23. listopadu ve věku 87
let zemřel významný český
architekt, autor hotelu
Ještěd a mnoha dalších
staveb, Karel Hubáček.
V Praze, kde se narodil 23. 2.
1924, vystudoval Fakultu architektury a pozemního stavitelství ČVUT. Svou profesní dráhou
je spojen s Libercem, kam v roce
1951 nastoupil do tehdejšího Stavoprojektu. Mezinárodní uznání
získal svým návrhem televizního
vysílače na Ještědu (1963–71), za
nějž obdržel Perretovu cenu Mezinárodní unie architektů.
Mezi další významné stavby
patří vysílače v Súdánu, Jemenu,
vodárenská věž v Praze na Dívčích hradech, meteorologická věž
v Praze-Libuši a dále pak budova
s koncertní síní v Teplicích (1986),
za níž získal Grand Prix bienále
Interarch v Sofii v roce 1989.
V roce 2001 získal Hubáček
Medaili za zásluhy II. stupně,
v roce 2005 obdržel Poctu České
komory architektů.

Jděte na Brouky
Nejgrandióznější zábavně-hudební vystoupení proslavené kapely The BEATLES Revival, můžete zhlédnout v neděli
25. prosince od 17.00 hod. v Divadle F. X. Šaldy. Zazní přes 30 nesmrtelných hitů z 60. - 70. let.

Jen do své popelnice!
Mohu vhazovat odpadky do
sousedovy popelnice, pokud
platím poplatky za odvoz a likvidaci komunálního odpadu? Ne!
Občané by vhazovat svůj domovní odpad do jakékoli jiné nádoby
ve městě neměli.
Oddělení odpadového hospodářství města upozorňuje občany,
že objem nádoby a její přistavení
ke konkrétnímu objektu je závislé
na počtu přihlášených poplatníků
v tom konkrétním domě.
Každá nádoba je přistavena pro
konkrétní objekt s číslem popisným, které je na nádobě vyznačeno a není tedy možné, aby do této
nádoby odhazovali svůj domovní
odpad občané, kteří bydlí v jiném
objektu. V praxi to tedy znamená, že každý občan by měl vhazovat svůj domovní odpad pouze do
nádoby, která přísluší k domu, kde
bydlí.

Advent 2011 v Liberci
Pondělí 12. 12. až pátek 23. 12.
9.00–18.00 Tradiční vánoční trhy na náměstí před radnicí

Pátek 16. 12. až pondělí 19.12.
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 16. 12. v 11.00.
17.00 – Koncert pěveckého sboru Carola ze ZŠ a ZUŠ Jabloňová v budově
Nového magistrátu.

Neděle 18. prosince
11.00–11.45 Oživlý betlém na schodech před libereckou radnicí.
Vystoupí sdružení V.O.R.E.L. s vánočním pořadem Příchod Panny Marie
do Betléma.
18.00 – 4. adventní koncert v obřadní síni radnice. Vystoupení libereckého komorního sboru Akcent se sólisty a moderním repertoárem.
Zapálení 4. adventní svíce.

Pátek 23. 12.
12.00 – Ukončení vánočních trhů.

Liberecký rytíř pro každého
Na jeden rok získá Liberec vlastní platidlo. Od 12. prosince
jsou k mání unikátní zlatavé dukáty – 40 Libereckých rytířů.
Pavlína Stránská
MALÉ MEDAILE se stanou platidlem,
cenným suvenýrem a místní zajímavostí pro obyvatele, turisty a sběratele. Za jednu zaplatí 40 Kč.
V současné době jsou oslovováni partneři pro využití Libereckých
rytířů jako platidla, které by se mohlo
používat až do konce příštího roku.
Několik zájemců z řad kaváren, dárkových prodejen nebo květinářství
se již podařilo najít. V krátké době tak
v Liberci vznikne síť míst, kde bude
možné atraktivním platidlem v hodnotě 40 Kč po dobu jednoho roku
hradit služby nebo zboží. Seznam, kde
lidé budou moci rytíře utratit nebo
získat, bude dostupný na webových
strankách www.liberec.cz. Volně jsou
v prodeji v Městském informačním
centru – www.infolbc.cz.
Unikátní platidlo je z dílny České
mincovny v Jablonci nad Nisou, kde
jej vyrazili v listopadu. Na jedné straně
medaile, která
kter váží 13 gramů a jejíž

průměr činí 3 centimetry, je vyražen
jeden ze symbolů Liberce – rytíř –
společně s označením data platnosti, 31. 12. 2012. Z druhé strany je pak
městský znak.
S obdobným projektem má z loňského roku výborné zkušenosti Jablonec nad Nisou, který si nechal vyrazit 5 tisíc kusů grešlí. Po těch se však
brzy zaprášilo. Liberec proto počet
kusů oproti Jablonci výrazně navýšil.
Libereckých rytířů mincovna vyrazila
20 tisíc. Ze vzdálenějších míst byl projekt úspěšný v Plzni, v současné době
probíhá též v Olomouci.
Hlavním cílem celého projektu je
propagace města Liberce. Příprava
ani výroba Libereckých rytířů žádným
způsobem nezatíží městský rozpočet.
t.
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Pochod sv. Martina
Umíte se rozdělit se žebrákem nebo rozseknout plášť na
polovinu?
Eva Slováková, ZŠ Ostašov

Michaela Novotná, ZŠ Barvířská

Ještě mnohem více si vyzkoušeli žáci 1. stupně ostašovské školy
v předvečer oblíbeného svátku sv.
Martina. Tento den děti i hospodáři čekali na první sníh, hospodyně
pekly svatomartinskou husu, to je
tradice.
Přestože biskup Martin Tourský žil
ve 4. století, ví se o jeho životě hodně.
Asi nejznámější je povídání o tom,
že když ho požádal polonahý žebrák
o almužnu, přeťal Martin svůj vojenský plášť na polovinu a jednu daroval žebrákovi.
V ostašovské škole má pochod sv.
Martina již mnoholetou tradici. Na
trasu nočním lesem vyrazilo na 200
dětí a rodičů. V základní výbavě účastníka nesměl chybět lampión nebo
baterka. Na trase je čekaly úkoly související se svatomartinskou tradicí, po
návratu do svíčkami rozzářené školy
dostali ještě čaj a něco na zub.

V pátek 11. listopadu 2011 před
Základní a Mateřskou školou v Barvířské ulici v Liberci, to vypadalo na
slet světlušek. Očekával se i příjezd
Martina na bílém koni, ale to se letos
nepodařilo.
Rodiče s dětmi se tu v podvečer
začali řadit ke společnému průvodu
ke kostelu sv. Kříže na Malém náměstí v Liberci. Lampiónky, které si děti
během týdne vyrobily, zatím do tmy
sice nezářily, ale všichni očekávali,
kdy ten slavnostní okamžik nastane.
Po zahřátí horkými nápoji a sladkou chutí martinského rohlíčku, jsme
se všichni mohli vydat na cestu.
V kostele Nalezení sv. Kříže nás
očekával Mgr. Ivan Semotyuk. Jeho
požehnání světlu a ohni bylo tím
slavnostním okamžikem k zapálení
svíček do lampiónů.
Průvod nazpět už opravdu vypadal jako pravý slet světlušek.

MĚSTO

Obyvatelům sídliště
Rochlice pod stromeček
Integrovaný plán rozvoje města Liberec – Regenerace
sídliště Rochlice je pro město Liberec stále velkou výzvou.
Martin Čech, manažer IPRM
VÝSLEDKY REGENERACE sídliště
jsou patrné téměř na každém kroku
– domy s novými okny, zateplenou
fasádou, novými výtahy. Veřejná prostranství se značně proměnila – nové
povrchy cest, herní prvky, spousta
nové zeleně a laviček.

První etapa Revitalizace Rochlice byla
slavnostně otevřena na konci listopadu.
„Díky výborné spolupráci nám ve více
než půlročním předstihu společnost
EUROVIA umožnila otevřít větší část
projektu Revitalizace Rochlice. Každý si
tak může prohlédnout a začít užívat sli-

HŘIŠTĚ. Nová hrací a sportovní hřiště jsou symbolem revitalizace sídliště. Aby se nový
standard udržel, bdí nad vším kamery městské policie.
Foto Pavel Chmelík

„Zprvu nás při přípravě provázela
velká nejistota v souvislosti s nutným
spolupůsobením partnerů IPRM.
Těmi jsou velká bytová družstva,
ale především vlastníci jednotlivých
bytových jednotek, kteří významně
ovlivňují pomyslný jazýček vah.
Městu se ve spolupráci s aktivními
majiteli bytů a osadním výborem
Rochlice naštěstí daří prokousat se
dotačními podmínkami a naplňovat
cíle IPRM Rochlice,“ říká Lukáš Martin,
náměstek primátorky pro dopravu,
rozvoj a technickou infrastrukturu.
Dobrou zprávou pro obyvatele
Rochlice je informace ministerstva
pro místní rozvoj o uvolnění části
rezervy, kterou drží pro pokrytí
případných kurzových výkyvů. Městu
to umožní zrevidovat dosavadní
průběh podpořených projektů IPRM
a vytvořit další prostor pro investice
do sídliště. To se týká především
vlastníků bytových domů. Město
si díky úspoře vzniklé při soutěži
na dodavatele stávajících projektů
vytvořilo potřebné rezervy a v příštím
roce by kromě vnitrobloku Seifertova a Dobiášova (u výměníku) mělo
zahájit revitalizaci tří vnitrobloků
v Haškově ulici.

bovaná nová dětská a sportovní hřiště,
nové chodníky či cyklostezku. Navíc se
díky novému systému transparentních
výběrových řízení podařilo uspořit
32 milionů oproti předpokládaným
nákladům a další milion v průběhu
prací,“ říká náměstek Martin.
Regenerace sídliště Rochlice zatím
město stála přes 90 milionů korun na
revitalizaci veřejných prostranství
a dalších 17,5 milionu šlo na rekonstrukci mateřských škol Klíček, Kytička
a Kamarád.
Rochlice se stává přitažlivým
místem, i když původně neměla
daleko k ghettu. Svědčí o tom
například větší zájem o tuto lokalitu při prodeji bytů. Jak říká Lukáš
Martin, revitalizace sídliště Rochlice
je tím nejlepším vánočním dárkem,
jaký si jeho obyvatelé mohli přát, a na
dlouhou dobu asi také jediným.
„Bohužel se zde stále vyskytují
jedinci, kteří si neváží výsledků naší
práce a různými způsoby je devastují. Proto všechny obyvatele žádám,
buďte bdělými a v případě zjištění
nežádoucích aktivit neváhejte kontaktovat městskou policii na čísle 156.
Lhostejnost je totiž největším rizikem
sídliště,“ varuje Lukáš Martin.

ČISTÉ MĚSTO
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Zimní úklid vaší ulice najdete na mapě
Zima v liberecké kotlině dokáže nastavit přívětivou tvář, ale také dobře víme, že dokáže v plné síle ukázat i svoji nadvládu.
Lukáš Martin, náměstek primátorky pro dopravu, rozvoj a technickou infrastrukturu
PŘÍPRAVA NA všechny vrtochy zimy
začala v podstatě po skončení minulého zimního období. Byly přitom
zohledněny a zapracovány postřehy
pracovníků města, technických služeb
a občanů města z provádění zimní
údržby z uplynulé zimní sezony.

údržby či úseky, které nejsou udržovány. Do těchto atlasů je možno nahlédnout na podatelně historické radnice na náměstí Dr. E. Beneše a v sídle
odboru technické správy veřejného
majetku na Masarykově ulici č. p. 625.
Na městských internetových
stránkách www.liberec.cz je zřízen
ZIMNÍ ÚDRŽBA MÁ PLÁN
odkaz na mapový portál Marushka,
Zimní úklid v Liberci se řídí Opeve kterém se dají snadno vyhledávat
račním plánem zimní údržby, který je
příslušné ulice a ve velice přehledkaždoročně schvalován radou města.
ném prostředí zjistit informace (proPlán podrobně stanovuje způsob
gram údržby, druh posypového matea rozsah zásahů na jednotlivých úseriálu a doba prováděné údržby) o jednotlivých úsecích vozovek, chodnících místních komunikací, které jsou
v majetku Statutárního města Libe- CHODNÍKY. Na úklidu chodníků v Liberci se budou podílet pracovníci ze společnosti ků, schodišť, přechodů či parkovacích
Komunitní práce o. p. s.
Ilustrační foto Pavel Chmelík
rec. Je pochopitelné, že město určuje
ploch. Přímý odkaz na mapu zimní
rozsah údržby dle svých finančních
ROZSAH ZIMNÍ ÚDRŽBY
více jak 280 km chodníků, 3 600 scho- údržby je: jdem.cz/sym73
a technických možností a podle zkuPro letošní zimu je mírně navý- dišťových stupňů, 52 000 m2 parkovaÚseky silnic na území Liberce
šena kilometráž udržovaných vozo- cích ploch a 13 000 m2 vyhrazených
šeností ze zim minulých.
ve vlastnictví státu či kraje.
Zajištění zimní údržby koordinu- vek a chodníků. U vozovek dochází parkovacích stání, 312 značených přeÚdržbu nezajišťuje město Liberec.
je odbor technické správy veřejného k některým přesunům v rámci použi- chodů, 370 zastávek MHD a více jak
2
majetku a prováděním jsou pověřeny tí vhodnějšího posypu. V žádné kapi- 10 000 m veřejných prostranství.
Státní silnice I. třídy:
ulice Jablonecká, Sokolská, Zhořelecká, LonTechnické služby města Liberec, a. s. tole zimní údržby nedošlo ke snížení
I přes tento výčet není možné
dýnská v úseku od ulice Sokolské po křižoÚdržbu silnic I., II. a III. třídy ve vlast- rozsahu oproti loňské zimě. Město tak z technických a finančních důvodů
vatku s ulicí Letná, Generála Svobody, Hejnicnictví státu a kraje či v soukromém vyhovělo převážné většině žádostí, provádět zimní údržbu na veškerých
ká, Studánecká.
Krajské silnice II. a III. třídy:
vlastnictví zajišťují jiné subjekty podle které byly doručeny odboru technic- vozovkách, chodnících a schodištích.
ulice Husova v úseku od ulice Klášterní po
vlastních plánů.
ké správy veřejného majetku či techulici Jizerskou, Jizerská, České mládeže, Vratislavická, Kateřinská, Ještědská v úseku od
Přehled úseků komunikací ve vlast- nickým službám.
ATLAS ZIMNÍ ÚDRŽBY
Spáleniště směrem na Ještěd, Rudolfovská,
nictví státu či kraje najdete v tabulce
Atlas zimní údržby představuje
Letos bude město Liberec zajišťoBedřichovská, Hodkovická v úseku od kruvat údržbu necelých 400 km vozovek, soubor mapových podkladů seřana konci článku.
hového objezdu k Makru po Minkovickou,
Minkovická, Cihlářova, Lučanská, Hrádecká,
zených po jednotlivých městských
Rynoltická, Stará v úseku od ulice Hrádecké
Dotazy k zimní údržbě ulic v Liberci zodpoví odbor technické správy veřejného majetku
čtvrtích, kde jsou uvedeny vozovpo nájezd na rychlostní silnici.
na telefonu 485 243 532 nebo Technické služby města Liberce – telefon 482 410 111.
ky a chodníky s časem prováděné

Svoz odpadu o svátcích Meteohlásky ohlídají silnice
Svoz odpadu v Liberci a provoz sběrného dvora 20. až 31. 12.
Svozové dny o vánočních svátcích

Provoz sběrného dvora Ampérova ul.

20.–23. 12. 2011

normální svoz. den

23. 12. 2011

7.00–15.00

24. 12. 2011

mimořádný sv. den

24. 12. 2011

zavřeno

25. 12. 2011

mimořádný sv. den

25. 12. 2011

zavřeno

26. 12. 2011

normální svoz. den

26. 12. 2011

zavřeno

27.–30. 12. 2011

normální svoz. den

27. 12. 2011

7.00–17.00

31. 12. 2011

mimořádný sv. den

28. 12. 2011

7.00–20.00

1. 1. 2012

volno

29. 12. 2011

7.00–15.00

2. 1. 2012

normální svoz. den

30. 12. 2011

7.00–15.00

V případě problémů se svozy odpadu či s nepořádkem kontaktujte společnost A.S.A. Liberec, s. r. o. na telefonu 485 213 020. Oddělení služeb zákazníkům je v provozu 23. 12.: 7–15 hodin, 27.–29. 12.: 7–17.30 hodin, 30. 12.: 7–15.00
hodin, 2. 1. 2012: normální provoz. Kontaktovat je možné také Odbor komunálních služeb Statutárního města Liberec – 485 243 456, 485 243 438.

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY

LIBEREC.CZ

Po Liberci budou rozmístěny silniční meteorologické stanice.
Meteohlásky pomohou koordinovat zimní údržbu.
Pavlína Stránská
METEOROLOGICKÉ stanice pomohou šetřit náklady při zimní údržbě. Jejich
instalaci bude předcházet
odborná studie.
„Studie v první řadě
navrhne lokality na území
města, kde by měly být
osazeny. Jejich hlášení
bude zpracovávat především dispečerská služba, která je klíčovou složkou řízení údržby,“ vysvětluje Lukáš Martin, náměstek primátorky pro dopravu, rozvoj a technickou
infrastrukturu.
Meteostanice umožní nepřetržité
sledování povětrnostní situace a stavu
povrchu vozovek, které může moni-

torovat na dálku. Vozidla údržby mohou být
vybavena přijímači, které
budou s hláskami komunikovat během jízdy.
„Tato technologie je
postupně zaváděna na silniční síti ČR. Město Liberec by mohlo být prvním
městem, kde by podobný
systém fungoval. Výsledkem projektu bude předpovědní modul, který by
poskytoval výhled povětrnostní situace a stavu vozovek na území města.
Rozhodování o údržbě by tak mělo být
výrazně usnadněno, zpřesněno a mělo
by dojít k úspoře peněz na zimní
údržbu,“ doplňuje Lukáš Martin.
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Od ledna budou nové občanské průkazy
Od 1. ledna 2012 nabývá účinnosti novela zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
Nové průkazy, tzv. e-OP budou ve třech verzích: se strojově čitelnými údaji (e-OP), se strojově čitelnými údaji a s kontaktním
elektronickým čipem (e-OP) a bez strojově čitelných údajů (typu Blesk).
OBČANÉ BUDOU mít možnost zvolit
si, který z typů občanských průkazů
chtějí. Mohou požádat o vydání e-OP
bez kontaktního čipu (zdarma) nebo
o e-OP s kontaktním čipem za poplatek 500 korun.
Mění se také platnost nově vydaných občanských průkazů:
- 5 let u občanů do 15 let věku
(dětské e-OP)
- 10 let u občanů starších 15 let.
Průkaz je povinen mít občan,
který dosáhl věku 15 let a má trvalý
pobyt na území ČR. Tuto povinnost
má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu
omezena. Od 1. ledna 2012 bude
možné na žádost vydat e-OP i žadateli mladšímu 15 let, nebo občanovi,
který nemá na území ČR trvalý pobyt.
Nové typy e -OP budou sloužit
rovněž k elektronické identifikaci držitele při komunikaci s informačními
systémy veřejné správy.

jako u cestovních dokladů. Žadatel bude vyfocen úředníkem ve foto-kabince a zároveň bude
pořízen jeho vlastnoruční podpis určený k jeho
dalšímu digitálnímu
zpracování.
Při převzetí e -OP
si občan musí zvolit
bezpečností osobní kód (kombinace 4–10 čísel), který bude sloužit
k autentizaci při elektronické identifikaci držitele e -OP. Tedy podobně jako PIN u platební karty. Pokud
bude tento kód následně 3x chybně
zadán, kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností provede na žádost
občana jeho odblokování za poplatek
100 Kč. Bezpečnostní osobní kód si
může zvolit také každý držitel občanského průkazu se strojově čitelnými
údaji vydaného do 31. 12. 2011.
Po dobu platnosti občanského průkazu může držitel tento kód změnit.
Změna bude prováděna na kontaktním místě veřejné správy – Czech
POINT.

ŽÁDOST A OSOBNÍ PIN
Lhůta pro vydání e -OP zůstává
beze změny, tedy do 30 dnů. Lhůta
pro vydání občanských průkazů bez
strojově čitelných údajů bude do 15
dnů.
Žádost o vydání občanského průkazu bude možné podat a vyhotovený občanský průkaz bude možné
vyzvednout na kterémkoliv úřadu
obce s rozšířenou působností. Vyřízení dokladu nebude vázáno na
místo trvalého pobytu jako u cestovních dokladů.
Podání žádosti na matričních úřadech již nebude možné. Na matrič- ÚDAJE V NOVÝCH PRŮKAZECH
ních úřadech budou lidé moci pouze
Změny v údajích, které budou do
ohlásit ztrátu, odcizení, poškození všech typů občanských průkazů zapinebo zničení občanského průkazu.
sovány:
V případě podání žádosti o e -OP
# v úředních záznamech bude
se bude postupovat procesně stejně uvedena nezkrácená podoba jména

a příjmení v případech,
SPRÁVNÍ POPLATKY
kdy má osoba více jmen
OP se strojově čitelnými údaji
a příjmení a z důvodu a s kontaktním elektronickým čipem
prostorového omezení
500 Kč
nemohou být uvedena
OP bez strojově čitelných údajů
na přední straně OP
100 Kč
# údaj o osobním
OP pro občana mladšího 15 let
stavu bude uveden
50 Kč
pouze na přání
OP pro občana staršího 15 let bez
trvalého pobytu na území ČR
100 Kč
OP se strojově čitelnými údaji za
průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo průkaz obsahující neoprávněné zápisy
100 Kč
Odblokování elektronické identifikace (PINu)
100 Kč
Pokud se bude vydávat e -OP se
strojově čitelnými údaji a bez kontaktního čipu v případě změny údajů
nebo v případě skončení platnos# údaj o zbavení způsobilosti ti předchozího dokladu, nebude za
k právním úkonům a údaj o opatrov- tento typ průkazu správní poplatek
níkovi se nebude do občanských prů- vybírán.
kazů zapisovat
# údaje o manželovi nebo partOMEZENÍ PROVOZU
nerovi a údaje o dětech se nebudou
V souvislosti s uvedením nového
zapisovat
systému e-OP do provozu budou na
# údaj o rodném příjmení nebude oddělení dokladů a evidence obyuveden.
vatel Magistrátu města Liberec tato
Od 1. 1. 2012 dochází k význam- omezení v provozu:
né změně při žádosti o vydání prv# od čtvrtka 15. 12. do soboty
ního občanského průkazu a prvního 31. 12. 2011 – nebude možné podat
pasu. Doklad o státním občanství žádost o nový občanský průkaz se
ČR bude úřadem vyžadován pouze strojově čitelnými údaji
v zákonem stanovených případech
# od úterý 20. do soboty 31. 12. –
a v případech, vzniknou-li důvodné nebude možné podat žádost o nový
pochybnosti. Nemá-li žadatel tento cestovní pas s biometrickými údaji
doklad, ověří si úřad na jeho žádost
# od úterý 27. do soboty 31. 12. –
občanství u krajského úřadu.
nebude možné vydat již vyhotovený
Další podrobnější informace ke cestovní pas s biometrickými údaji.
změnám při vydávání občanských
Stávající občanské průkazy
průkazů budou v závěru roku také
na www.liberec.cz v sekci odboru budou platit po dobu v nich uvesprávního a živnostenského, odděle- denou, pokud údaje v nich jsou
platné.
ní dokladů a evidence obyvatel.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC V ROCE 2012
Zasedání zastupitelstva se budou konat vždy ve čtvrtek od 15.00 v místnosti č. 11 v historické budově radnice.
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

1. ZM
2. ZM
3. ZM
4. ZM
5. ZM
6. ZM

26. 1. 2012
23. 2. 2012
29. 3. 2012
26. 4. 2012
31. 5. 2012
28. 6. 2012

Září

7. ZM
8. ZM

6. 9. 2012
27. 9. 2012

Říjen
9. ZM
Listopad 10. ZM
Prosinec 11. ZM

25. 10. 2012
29. 11. 2012
13. 12. 2012

Veškeré informace k zasedání zastupitelstva města (podklady
k projednání, usnesení, zápis, výsledky hlasování a další) jsou
na webových stránkách města www.liberec.cz v sekci > město >
a samospráva > zastupitelstvo města > dokumenty zastupitelstva města.

Přímý přenos ze zasedání zastupitelstva města je možné sledovat
on-line prostřednictvím webových stránek města www.liberec.cz
v sekci média > on-line zastupitelstvo.

NESEĎTE DOMA
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Žitavská stezka památek a kulturního dědictví
Návštěvníci německé Žitavy si mohou nyní nově projít stezku památek a kulturního dědictví popsanou ve čtyřech jazycích.
Michaela Vanicek
TAM, KDE ÚSTÍ ŘEKA MANDAVA
do Lužické Nisy a kde se sbíhají hranice Německa, Polska a Čech, tam se
hrdě tyčí věže Žitavy. Návštěvníci,
kteří přijíždí ze severu a zahlédnou
město položené v Žitavské pánvi,
obklopené Žitavským pohořím
a výběžky Ještědského a Jizerského
pohoří, stejně jako Lužické vrchoviny,
si rychle uvědomí, jakou zvláštní
atmosféru prožívají lidé v Trojzemí.
Svým návštěvníkům se Žitava
představí jako idylické městečko,
které je aktivním kulturním a univerzitním městem, které se může
ohlédnout za více než 750-letou
historií. Dějiny jsou i dnes přítomny
v mnoha stavbách, památkách
a náměstích. Staré město Žitavy je
z velké části památkově chráněné.
V posledních letech proběhla sanace
a znovuoživení cenných kulturních
památek. Stezka památek a kulturního dědictví v Žitavě, která existuje od roku 1914, nabízí dobrou

01 Radnice
02 Bývalý radniční sklep
03 Klášterní sklípek
04 Dům pana Noacka
05 Městská lékárna
06 Bývalý hostinec
„U zlatého slunce“
07 Knížecí ubytovna
08 Trh 21-23
09 Bývalý Městský sou
10 Kašna Mars
(kašna Roland)
11 Pop-Art-čtvrť „Mandauer Glanz“
(„Mandauský lesk“)
12 Dům pana Dornspacha
13 Kostel sv. Jana
(evangelický farní
kostel sv. Jana)
14 Bývalý hřbitov sv. Jana
15 Staré gymnázium
16 Kupecký dům
(dům Prieber)
17 Dům pana Grätz
18 Weberkirche
19 Sloup kašny

možnost, jak se seznámit s prohlídkou
historického centra města.
Kdo se vypraví na procházku
žitavským centrem, měl by mít dost
času. Stezka památek a kulturního
dědictví v Žitavě zahrnuje 54 jednotlivých památek. Do konce tohoto roku
zde bude umístěna moderní

informační tabule ve čtyřech jazycích,
jednou z nich je i čeština. Tím se otevře
možnost poznání naší nejžádanější
turistické nabídky také pro hosty,
především naše sousedy z Trojzemí.
Prohlídka začíná přímo na Trhu
u radnice. Kancelář turistických infor-

20 Městské lázně
21 Konstituční sloup
22 Johanneum
23 Dům pana Waentiga
24 Vodárenská věž s
reliéfem lva
25 Nádraží
26 Mariánský kostel
(katolický kostel
Navštívení Panny
Marie)
27 Gerhart-Hauptmanndivadlo
28 Theaterring 14
29 Stavba pana Heﬀtera
30 Bývalý Františkánský
klášter
31 Grüner Born
(Zelená kašna)
32 Bývalý Františkánský
klášterní kostel
33 Stará pošta
34 Bývalá Stavební škola
35 Hillersche Villa
36 Kostel sv. Kříže
s hřbitovem

37 Kašna brusičů
38 Řeznická bašta
39 Květinové hodiny
s míšeňskou porcelánovou zvonkohrou
40 Frauenkirche
s hřbitovem
41 Malá bašta
42 Rodný dům skladatele
Heinricha Marschnera
43 Kašna samaritánky
44 Stará městská kovárna
45 Solnice (konírna)
46 U zlaté hvězdy
47 Kašna Herkules
48 Bývalý Saský dvůr
49 Bytový dům Nové
město 23
50 Labutí kašna
51 Masné tržiště
52 Bývalá Vyšší tkalcovská
škola
53 Bývalý Špitální kostel
svatého Jakuba
54 Bývalá Kasárna Mandau

mací bude také nabízet vícejazyčné
brožury s podrobnými texty k jednotlivým památkám a skládací plánky
s nákresem stezky pro lepší orientaci.
Další informace o městě Žitava najdete na www.zittau.eu

Označení Stezky památek a kulturního dědictví je podpořeno z malého projektu financovaného Evropskou
unií (program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou 2007–2013).

Fejeton z botanické zahrady
Miloslav Studnička
„Chtěla bych kytičku fialek, jdi a natrhej mi je!“ „Ale sestřičko, kde je teď
v zimě seženu? Všude je plno sněhu.“ Holena se rozhněvala a Marušce začala
vyhrožovat, že ji zabije. Maruška se tedy s pláčem vydala hledat fialky.
Opsal jsem tento kousek Pohádky o dvanácti měsíčkách, abych s jistou
hrdostí na sortiment botanické zahrady opáčil: Žádný problém; i kvetoucí fialku u nás v zimě máme! Dovezli ji od protinožců, až z Austrálie. Myslím
ovšem, že Maruška by v bohatých expozicích na fialku brzy zapomněla. Co je
taková fialka proti nejkrásnějším rostlinám světa – orchidejím! K tomu denně
vybíraným z největší sbírky na území České republiky. V zimě kvetou nejvíce.
Máme ovšem něco speciálního
i pro džentlmeny, neboť akvária se
vzácnými mořskými organismy jsou
módou úspěšných. Také mohu zvláště pozvat seniory, lépe řečeno seniorky, protože při zhlédnutí unikátní
sbírky kamelií se jaksi samy připomenou staré dobré časy, kdy láska bývala
poetická, vkus vytříbený, mravy kultivované. Krátké, mnohdy šeré zimní
dny vnuknou trochu nostalgie snad
každému. V nejrozsáhlejším areálu
skleníkových expozic, sestávajícím z devíti pavilonů s prohlídkou
ve dvou patrech, lze dýchat vlhký
vzduch, vychutnávat si ticho, očím
nechat odpočinout v zeleni a plíska-

nici či metelici pozorovat pěkně
za sklem. A kdyby vyšlo sluníčko a ozářilo bělostný sníh, zahrad-ní architektura venku dostane pitotoreskní ráz hodný obdivu a zpříjemmní procházku.
Botanická zahrada je naprosto spolehlivá, je
ě od
d rána
á ažž d
di SSnad
d proto
t na nii
otevřena bez výjimky každodenně,
do 16 h
hodin.
leckterý Liberečan pozapomíná a Maruška hledá fialky všude možně a neví,
že měsíc Leden předal vládu Březnu právě v botanické zahradě. Myslíte, že
je to zázrak jenom z pohádky? Tak třebas přiveďte děti, ony to budou umět
vysvětlit.
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MĚSTSKÝ ÚTULEK PRO ZVÍŘATA

Potřebujete uklidnit nervy? Vyjděte si s pejskem!
Liberečané objevili novou formu terapie. Chodí do útulku v Růžodole a venčí opuštěné psy. Centrum pro zvířata v nouzi při
Zoo Liberec – Archa, jak se liberecký městský útulek oficiálně jmenuje, pomáhá zatoulaným psům, kočkám a další domácí
havěti už od roku 1999. Pět let pak patří pod libereckou zoologickou zahradu.
Pavel Chmelík
SYMPATICKÁ VEDOUCÍ útulku
Lenka Čápová je spolu s kolegy
v jednom kole. Tu přivezou zapomenuté kotě a hned ťuká na dveře
milovník psů s krabicemi piškotů.
„Za všechny dárky pro zvířata jsme
vděční. Lidé jim rádi pomáhají, trápí
nás snad jen méně peněz na provoz
útulku. A co by měli nosit? Přivítáme
kvalitnější krmivo, volně dostupné
veterinární prostředky, strojky na
střihání, protibleší prostředky, pelíšky,
deky, přepravky. To všechno se nám
hodí,“ vyjmenovává Lenka Čápová.
PSA POD STROMEČEK? RADĚJI NE
Cílem centra je nalezená zvířata
vrátit majitelům nebo je co nejdříve
předat zájemcům k osvojení. U psů je
to většinou už po pěti dnech. „Pokud
je pes mladý, milý a zdravý, bývá
do pěti dnů od nalezení u nových
majitelů. Nové majitele kontrolujeme
v případech, kdy máme podezření, že
ne všechno by muselo být v pořádku.
Všechna zvířata jsou u nás prohlédnuta veterinářem, naočkována a psi
dostanou mikročip,“ popisuje Lenka
Čápová praxi v útulku. Zájem o osvojení je nárazový. Nejvíce na jaře a pak
okolo Vánoc. „Pejsek ale není vhodný
dárek pod stromeček. Každému se
to snažíme rozmluvit, a když už, tak
to nesmí být překvapení. To se pak
nemusí líbit a psi se nám vracejí.“
Nový páníček si musí se čtyřnohým
kamarádem padnout do oka. Ano,
i člověk by měl být psu sympatický.
„U nalezenců trvá půlroční lhůta, kdy
si o ně může požádat původní majitel. Na to každého upozorňujeme. Po
půl roce zasíláme novým majitelům
darovací smlouvy a psa jim již nikdo
nemůže odvést,“ říká vedoucí útulku.
Nový pejsek v rodině vyžaduje
zpočátku větší pozornost a péči.
Výjimkou nejsou například průjmy,
což je zcela běžný jev při změně
stravy. Ta domácí nemusí být totiž
úplně nejvhodnější. Ale ani levné
granule ze supermarketů nejsou pro
psy vhodné. „Zkoušeli jsme je a rychle
jsme od toho ustoupili. Kupujeme
raději dražší a kvalitnější, které psům
nezpůsobují zdravotní problémy,“
varuje Lenka Čápová. „Od chvíle, co
si od nás lidé psa nebo kočku odvedou, hradíme po dva týdny veterinární péči. Je totiž pravděpodobné,

místo. V současnosti dospělí dokonce
začínají převažovat nad dětmi. Jsme
rádi, protože se tak dostanou ven
větší psi, které děti neudrží. Lidé
totiž venčení začali brát jako terapii,
odpočinek od všedního života. Studenti říkají, že jít s pejskem na procházku, je lepší než psycholog. Pes
může lidem pomoci vyřešit jejich
problémy, a když nemohou mít psa
doma, chodí venčit k nám do útulku,“
vysvětluje Lenka Čápová.

CIGARETKA. Lenka Čápová s nejnovějším přírůstkem – fenkou krysaříka, kterou
pojmenovali Cigaretka. Našla se u Baumaxu se zlomenou nohou.
Foto Pavel Chmelík
NÁVŠTĚVA. Adventní čas
je pro návštěvu psů a koček bez
domova příhodný a využila
toho i primátorka Martina
Rosenbergová s náměstkem
Lukášem Martinem a zastupitelkou Danou Lysákovou.
Nepřijeli samozřejmě s prázdnou, ale s plnými taškami
dobrot, krmiva i potencionálních pelíšků. „Obdivuji
trpělivost zdejších pracovníků,
která jde ruku v ruce s velkou
láskou ke zvířatům, jež jsou
často, hlavně pro opuštěné
lidi, věrnými partnery,“ říká
Martina Rosenbergová, která
si se zájmem prohlédla také
záchrannou stanici pro handicapovaná volně žijící zvířata.

že si zvíře může z útulku přinést třeba
kašel, což by pro nové majitele znamenalo další náklady.”
Vždy se říkalo, že po Vánocích jsou
útulky plné nevhodných dárků. Dnes už
to ale neplatí. Lidé jsou zodpovědnější,
před pořízením zvířete více přemýšlejí,
pomáhá osvěta a vybírají si vhodnější plemena. V útulku se však objevují všichni
možní domácí mazlíčci. Křečci, morčata,
papoušci a měli tam dokonce i prase
nebo kozu. Na útulek se mohou obracet
i lidé, kterým ulítne papoušek. Pokud byl
odchycen, skončí ve zvířecím centru.

LEPŠÍ PES NEŽ PSYCHOLOG
Hitem se stalo venčení psů. Hlavně
na jaře a v létě je o to velký zájem.
„Přes léto není výjimkou, že přijde
o víkendu i stovka zájemců. To se
tady dveře netrhnou. Problém spíš
je, že tady kvůli supermarketům
vzrostla doprava, což je zvlášť pro
děti nebezpečné. Vyřešili jsem to
ale zkratkou přes Opičák na louky
kolem letiště v Ostašově. Louku,
kam se na venčení chodívalo dříve,
zabral Globus. Dospělí venčitelé si psa
mohou autem odvézt i na vzdálenější

ZVÍŘECÍ DETEKTIV
Co dělat, když se o svého psa
nebo kočku lidé již nemohou starat?
„K tomu městský útulek neslouží.
Je třeba využít služeb útulků soukromých. Tam se za umístění platí
zhruba 2 500 korun. My můžeme
pomoci vyvěsit inzerát i na internetové stránky, kam lidé hodně koukají. Hlavně je potřeba takovou situaci
řešit včas, nenechávat to na poslední
chvíli. My vlastně fungujeme jako
ztráty a nálezy. K nám se dostanou
psi, kteří se ztratili, nebo permanentní
útěkáři. Psa od majitele za úplatu vzít
nemůžeme,“ říká Lenka Čápová.
„Poslední dobou se stává, že do
útulku přivážejí nechtěné psy obyvatelé jiných měst. Vydávají je za
nalezence, třeba z parkoviště u Globusu, ale podle chování zvířat poznáme,
že lžou. Pokud nedokážeme, že jsou tito
lidé majiteli zvířat, musíme psa nebo
kočku přijmout. Když existuje možnost,
že prokážeme, kdo je skutečný majitel, pátráme po něm. Několikrát se
nám to podařilo dokázat. Zjišťujeme
to u sousedů nebo u veterináře. Pak
podáváme podnět na příslušnou obec
a ta přestupek s takovým člověkem řeší.
Proto také každý, kdo přivede nalezené
zvíře musí podepsat předávací protokol. Z jiných obcí přijímáme nalezená
zvířata oficiálně jen po předchozí
domluvě a umístění u nás je pro ně
zpoplatněné,“ vysvětluje vedoucí
útulku Lenka Čápová
O tom, jak zvířatům v nouzi
pomoci, jak si nového čtyřnohého
kamaráda odvést domů, nebo jak se
zachovat při nalezení opuštěného
psa či kočky, se zájemci podrobně
dozvědí na internetových stránkách
www.zooliberec.cz/archa. Telefon do
útulku je 485 106 412 nebo 602 774
104.
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Lidé pomáhají zvířatům a ta zase lidem
Miluje kočky a kocoury obzvlášť. Když potká nějakou tu toulavou, snaží se ji udat známým. S těmi velkými si chodí
povídat do zoo a na jednu také přispívá. Život zastupitelky Dany Lysákové je zkrátka s kočkovitými šelmami spjat.
Pavel Chmelík
PERSKÝ KOCOUR Danda oslaví
1. dubna 2012 osmnáct lidských let.
Podle přepočtu na kočičí kalendář mu
bude 86. Jeho panička Dana Lysáková, by pro něj udělala cokoliv. Dokonce o něm píše povídky a vydává kalendáře s jeho fotkami.
„Od mala si pamatuji, že jsme doma
měli kocoury. A já je milovala, což mi
zůstalo dodnes. Kromě Dandy mám
ráda velké kočky. V zoo sponzoruji
levharta čínského,“ vyznává se Dana
Lysáková.
Nechat na ulici opuštěnou kočku
jí srdce nedá. Když se nepodaří přesvědčit nějakého známého, odveze ji
do libereckého útulku.
„V poslední době se otázka ‘Co
s nalezenou kočkou?’ značně zjednodušila, třeba díky facebooku. Tam si
vyměňujeme informace, zjišťujeme,
co potřebují útulky a podobně. Pozoruji, že lidé se ke zvířatům obecně cho-

OSUD. Při návštěvě útulku se Dana Lysáková věnovala především kočičím obyvatelům.
Foto Pavel Chmelík

vají lépe. Pomohla tomu například
i změna zákona, kdy zvíře už nebude
věc,“ říká Dana Lysáková. „Prohlédla
jsem si liberecké centrum pro zvířa-

ta v nouzi a pochopitelně mě zajímaly kočky. Je o ně vzorně postaráno,
jen by potřebovaly v kotcích nějaké
hračky. Myslím, že to je dobrý námět

pro lidi, kteří uvažují, že by útulku
pomohli. Třeba starší škrabadla, která
se válí někde ve sklepě, by v centru
určitě přivítali. Oceňuji také záchrannou stanici pro volně žijící zvířata,
která například porazilo auto,“ dodává.
Podle zastupitelky je role útulků
pro zvířata významná. „Kočičáci i psi
pomáhají nejen osamělým a nemocným lidem, ale vedou i naše děti k zodpovědnosti, stávají se jejich nepostradatelnými partnery i pro chvíle nepohody.“
„Jsem ráda, že město Liberec útulek
podporuje, protože tak pomáhá zvířatům i lidem. Chlupáči lidi spojují a oni
tak díky nim v sobě najdou víc člověčenství v tvrdé realitě života. Zvířata své dvounožce spojují, pomáhají nejen vytvářet mosty mezi generacemi, ale také překonávat leckdy
malicherné politické bariéry,“ přidává
vlastní zkušenosti Dana Lysáková.

Hledají nový domov a páníčky
Nabídka zvířat libereckého útulku k osvojení. Zájemci se mohou informovat na telefonu 485 106 412.
Centrum pro zvířata v nouzi při Zoo Liberec, Ostašovská 570, 460 11 Liberec. Otevřeno pro veřejnost 10.30–17.30.

BÁRT. Pes, kříženec střední, 6 měsíců.
Bárt byl vrácen kvůli alergii v rodině. Je
to temperamentní, veselý pejsek vhodný
pro každého; je to stále ještě štěně, které
si lze přetvořit k obrazu svému.

VIGO. Pes, kř. staforda, stáří 3 roky.
Učenlivý, aktivní pejsek, za piškoty udělá
cokoliv. K cizím lidem nedůvěřivý, pouze
do domku se zahradou, vhodný pro
aktivní lidi.

LIKTO. Pes, kříženec větší, 5 měsíců.
Zatím stále štěně vhodné k domku se
zahradou. Veselý, živý pejsek, učenlivý.
Vhodný pro každého.

MÁCA. Pes, kříženec dobrmana, 5 měsíců.
V dospělosti předpokládáme střední až
větší vzrůst. Milý přátelský pejsek, jak
k lidem, tak ke psům. Ideální k domku se
zahradou.

JEZINKA. Fena, kř. staforda, stáří 3 roky.
Má výbornou povahu, jak k lidem, tak ke
psům. Je klidná, čistotná, vhodná do bytu.
I pro méně zkušeného chovatele.

ARON. Pes, staford, 1 rok. Velmi živý pes,
k lidem velmi přátelský. Potřebuje pevnou
ruku, aby nebyl nebezpečný svému okolí.
Pouze pro zkušeného chovatele!

HANUŠ. Pes, bígl, stáří 2 roky. Přátelský Pexa. Kočka, věk 4 měsíce.
pejsek, chce být ale středem pozornosti,
nedoporučujeme do rodiny s dětmi. Spíš
ke starším lidem, miluje procházky.
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ROZPOČET MĚSTA

ROZPOČET MÍŘÍ DO ZASTUPITELSTVA
Prosincové zasedání Zastupitelstva města Liberec bude věnováno především
rozpočtu na rok 2012. Rozpočet na rok 2012 je hubený, složitý a v mnoha
položkách neveselý, stejně jako je složitá celá situace Liberce.
Rozpočet je nejdůležitější dokument, kterým se celé město řídí. V roce 2012 se bude významně
snižovat zadlužení města, budou se realizovat některé nezbytné investiční akce a je nutné udržet
město a jeho základní služby v chodu. Musíme opatrně počítat s daňovými příjmy, které jsou
navázány na výkon ekonomiky…
Podrobný návrh rozpočtu na rok 2012 visí na úřední desce a na www.liberec.cz
Rozpočet města má několik částí,
které je třeba blíže vysvětlit. Musí být
navržen vždy vyrovnaný a skládá se
tedy z Příjmů, Výdajů a z Financování.
Celková suma příjmů, která je v rozpočtu vázána, je 1 505 544 121 Kč –
slovy jedna miliarda pět set pět miliónů pět set čtyřicet čtyři tisíce sto
dvacet jedna koruna.

částkou (viz tabulka a graf ). Město
Liberec, podobně jako jiná města,
muselo vyrovnat tento negativní
trend zvýšením a sjednocením daně
z nemovitosti.
Otázka příjmů je navíc silně ovlivněna legislativou. Do uzávěrky tohoto
článku nebylo jasné, k jaké variantě
„zdanění hazardu“ nakonec stát přistoupí. V této položce je možný rozptyl od nuly do cca 60 milionů korun,
tzn. Farského novela.
Samotný výběr daní je také velkou
Příjmem města jsou peníze, které neznámou. V roce 2011 došlo k fatálnílze do města přivést z nejrůznějších mu „nevýběru“ daně od OSVČ, propad
zdrojů. Příjmy dělíme na DAŇOVÉ, pro město byl 40 milionů Kč, což je
NEDAŇOVÉ a na přijaté DOTACE.

Příjmy města

ve vztahu ke schváleným výdajům
takřka neřešitelné. Daňové příjmy jsou
obtížně předpovídatelné, město na to
má i profesionální odhad, tzv. ROZPOČTOVÝ VÝHLED. Bohužel i tento
výhled se často rozchází s realitou.
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
To jsou sumarizace všech ostatních
příjmů. V této kapitole je i tzv. „hospodářská činnost města“, která má
nejen příjmy – to jsou nájmy a prodeje městského majetku, ale také své
náklady. Rozdílem je plusová částka
do rozpočtu města. V této kapitole
je také navržena tolik diskutovaná

Přehled příjmů města v letech 2008 – 2012
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Daňové příjmy jsou peníze pocházející z různých daní a poplatků obyvatel a podnikatelů, podnikajících
na území města. Pro zjednodušení,
jedná se o určitou (malou) část daní
zaplacených poplatníky, popř. část
DPH. Pro představu uvádíme tabulku
s předpokladem příjmů na příští rok a
s přehledem příjmů za uplynulé roky.
Jedná se o zajímavá čísla, méně zajímavé je to, že se výběr daní městu snižuje a město hospodaří se stále nižší

Výběr daně z příjmu fyzických osob – podnikatelů, živnostníků

Jiří Šolc, náměstek primátorky
pro ekonomiku

operace „prodej letiště“, ke které se
ještě dostaneme. Jinak příjmy z prodeje městského majetku byly vždy
významnou součástí příjmu rozpočtu a dá se říci, že se bez těchto příjmů
rozpočet na příští rok fakticky neobejde.

Výdaje jsou jistotou
Otázka VÝDAJŮ je na celém rozpočtu to náročnější, ale také to jednodušší. Zatímco příjmy jsou nejisté,
tak výdaje jsou, bohužel, jisté. Město
Liberec musí hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, platí tedy jednoduchá poučka PŘÍJMY – VÝDAJE (+-)
FINANCOVÁNÍ se musejí rovnat NULE.
Výdaje Liberce se dají rozdělovat
podle různých klíčů. Na webu města,
kde je rozpočet vyvěšen v podrobné
struktuře, může každý vidět výdaje
rozdělené podle jednotlivých garantů, tedy volených zástupců. Přehledně
lze zkontrolovat, za co utrácí kancelář
primátorky, za co ten který náměstek. Bohužel více než ¾ rozpočtu
jsou předem dány. Jsou to výdaje
na položky, bez kterých si město neumíme představit. Do této kategorie

Výběr daně z příjmu právnických osob – firem a podniků
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Prodej majetku

Výběr daně z nemovitosti
115 000 000 K

245 000 000 Kč

100 625 000 K

214 375 000 Kč

86 250 000 K

183 750 000 Kč

15 772 387,29

Tržby z prodeje ost.nemovitostí

0,00

53 765 500,00

38 852 000,00

30 684 000,00

Rozpočet 2012
návrh
0,00
112 800 000,00

Tržby z prodeje pozemků

0,00

18 792 950,00

54 314 653,00

14 200 000,00

8 400 000,00

Hospodářská činnost

0,00

72 558 450,00

93 166 653,00

44 884 000,00

121 200 000,00

242 773 902,00 110 921 305,00 108 939 040,29

patří městská hromadná doprava,
úklid města, veřejné osvětlení, ale
také třeba vytápění škol a školek či
náklady na zoo či divadlo.

Pro zajímavost uvádíme žebříček
nejvyšších útrat města. Je třeba si
uvědomit, jaký několik málo položek tvoří poměr k příjmům města (viz
tabulka Výdaje města – výběr).

Součet: 1 230 534 804
Data v tabulce jsou nesporná
a asi se shodneme na tom, že život
v našem městě bez těchto řádků
by nebyl takový, který chceme žít.
Vedení města je v nesmírně složité
situaci.
Manévrovací prostor je velmi úzký,
navíc komplikovaný rizikem poklesu
výběru daní a poplatků. Při sestavování rozpočtu postupujeme s maximální obezřetností a jsme si vědomi
rizik.
CO JE TO FINANCOVÁNÍ?
Zjednodušeně řečeno půjčování, případně splácení městských
dluhů. V roce 2012 plánujeme splácení závazků města a celkově dojde
k významnému snížení městského
dluhu.
Nyní je už asi snáze pochopitelné, proč bylo nevyhnutelné zvýšit
daň z nemovitosti. Pokud by zůstala na loňské sazbě, znamenalo by to
výpadek dalších více než 60 milionů korun.

44 963 500,00 121 200 000,00

LETIŠTĚ
Co nás vede k zahrnutí 100 milionů z prodeje našeho letiště? Letiště
je pro město strategický majetek. Je

významné jako možný vzdušný přístav, je významné jako poslední rovná
plocha, kde letiště může být. Letiště
máme zajištěno v územním plánu
města, Libereckého kraje a je zaneseno do map státních letišť. Tato plocha
nemůže být k ničemu jinému využita.
Bohužel městu přináší stálé náklady na sekání plochy, ročně na to
město přispívá aeroklubu. Město
nemá a v příštích dvaceti letech
nebude mít na jeho rozvoj.
V okamžiku, kdy město MUSÍ
investovat do své infrastruktury jinde
(komunikace, mosty), kdy město spolufinancuje dotace do svého majetku, není možné letiště udržet. Prostý
Inzerce
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61 250 000 Kč
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Rozpočet 2011
po 4.RO
79 500
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71 875 000 K

122 500 000 Kč
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43 125 000 K

28 750 000 K

14 375 000 K

0 K

VÝDAJE MĚSTA (výběr)
Dopravní podnik – MHD

-200 000 000

Provoz MŠ, ZŠ, příspěvky na vzdělávání

-156 000 000

Úroky z dluhopisu

-100 116 569

Platy zaměstnanců magistrátu

-80 843 000

Spolupodíl na dotacích IPRM

-77 458 000

Splátka jistiny do dluhopisu, umořovací fond

-70 000 000

Veřejné osvětlení

-64 000 000

Divadlo F. X. Šaldy

-60 000 000

Svoz odpadů

-57 450 000

TSML zimní a letní čištění ulic a chodníků města

-56 000 000

Městská policie

-43 000 000

TSML opravy ulic a chodníků, údržba zeleně města

-41 754 000

Havarijní opravy komunikací

-30 000 000

I.T. Magistrátu (počítače, sítě, správa dat)

-29 816 000

Zoologická zahrada

-23 000 000

Dětské centrum Sluníčko, kojenecký ústav

-21 000 000

Platy zaměstnanců, odvody sociální a zdravotní

-20 460 000

Centrum zdravotní a sociální péče, péče o potřebné

-17 500 000

Dokončení Nerudova náměstí, část na rok 2012

-15 000 000

Sportovní areál Liberec, za dostupnost pro občany

-14 040 000

Třídění odpadu, systém separovaných kontejnerů

-11 360 000

Havarijní oprava mostu Ostašovská

-11 000 000

Úroky financování IPRM

-11 000 000

Rezerva na Sportovní areál Ještěd

-10 237 235

Naivní divadlo

-9 500 000

Botanická zahrada

-9 500 000

SOUČET

součet několika uvedených investičních položek převyšuje cenu letiště.
Rozhodli jsme se, s vědomím
nejasnosti příjmů z daní a hazardu,
hledat pro něj kupce. Je možné, že jej
neprodáme, pokud výběry poplatků
dopadnou dobře. Je ale také možné,
že nás stát nechá „na holičkách“. To

-1 230 534 804 Kč

budeme vědět v srpnu, kdy už také
budeme vědět, zdali by se na naše
letiště našel kupec.
Předložený rozpočet je hubený, ale
vyrovnaný. Věřím, že s jeho pomocí
proplujeme nástrahami příštího roku
a bude dobrým podkladem pro náš
život v příštím roce.

12

LIBERECKÝ ZPRAVODAJ

prosinec 2011

NÁZORY

PŘIŠLO DO REDAKCE

Odpovědi na dotazy čtenářů
Vážení čtenáři, na vaše dotazy, které jste zaslali do Zpravodaje, postupně odpovídáme. E-mail: zpravodaj@magistrat.liberec.cz
ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ A ÚKLID
Vaše výzva ve Zpravodaji „Napište, co
se vám nelíbí“ je dobrá, pokud skutečně
budete sdělení přenášet těm, co za ně zodpovídají. Mám také jednu otázku – jak je
to s údržbou veřejné zeleně, včetně drobné
údržby dlažeb, čistoty ulic atd.? Vše dokumentuji několika fotografiemi, které zasílám.
S pozdravem Petr Keller
Údržbu, úklid a správu veřejné
zeleně, komunikací a chodníků má na
Magistrátu města Liberec na starosti odbor technické správy veřejného
majetku (dále jen TS), který tyto činnosti zajišťuje pomocí Technických služeb
města Liberec, a. s. Musíme upozornit,
že pouze na pozemcích ve vlastnictví
Statutárního města Liberec. Ve vašem
dotazu upozorňujete na tři problematická místa.
Neudržovaná plocha podél třídy
1. máje pod křižovatkou s Vaňurovou
ulicí. Tento pozemek (ppč. 4113/3 v k.ú.
Liberec) není v majetku města. Pokud
by se na něm nacházely nebezpečné
dřeviny či plevele, bude dle vyhlášky
o rostlinolékařské péči vlastník pozemku vyzván odborem životního prostředí k provedení nápravy.

Poničený obrubník kolem stromových míst. Podél tř. 1. máje jsou vybudovány ochranné obrubníky, aby nedocházelo k naplavování solanky v zimním
období ke kořenům stromů. Vyfocené obrubníky, se nacházejí u prvního
stromu pod parčíkem, kde je zároveň
vjezd do dvora přilehlých domů. Tento
obrubník nejspíše někomu překáží při
vjíždění do dvora a je odborem TS pravidelně několikrát ročně opravován.
Naposledy byl opraven v průběhu září

včetně vypletí stromových mís. Když se
dnes půjdete podívat, tak je obrubník
opět vyvrácen. Ve výhledu oprav na plochách komunikací a veřejné zeleně se
plánuje jiné řešení pevného zabudování obrubníku do konstrukce chodníku.
Zeleň v záhonech nad tunelem.
V těchto záhonech byly při vybudování tunelu vysázeny keře, které byly už
značně proschlé. Proto došlo na jaře
letošního roku k jejich zmlazení a v průběhu roku tam vyrostl travní porost.
Z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na komunikaci nacházející se pod
těmito záhony (kdy by mohly drobné
předměty od strunových sekaček
odlétávat na komunikaci) bylo posekání naplánováno na připravovanou
údržbu tunelů. V současné době jsou již
tyto záhony posekány. Na jaře příštího
roku budou neobnovená místa v záhonech osazena novými keři.
Údržba veřejné zeleně je v Liberci rozdělena na čtyři kategorie intenzity údržby. V první kategorii se nacházejí plochy v centru města (převážně parky), které jsou sekány 8x ročně.
Dále jsou na těchto plochách pravidelně udržovány záhony trvalek, růží,
letniček, stromové mísy. Plochy podél

tř. 1. máje jsou zařazeny právě do první
kategorie intenzity údržby. Na úklid
jsou využíváni pracovníci Komunitních
prací Liberec o. p. s (dále jen KPL), kteří
pravidelně procházejí plochy veřejné
zeleně a provádějí úklid odpadků.
Úklid chodníků a komunikací je rozdělen na zimní a letní úklid. V zimním
období probíhá úklid od sněhu a v případě malé či žádné sněhové pokrývky
úklid od odpadků. V letním období je
zajištěn úklid po zimní údržbě komunikací, chodníků a ostatních veřejných
prostranství. Dále je letní úklid rozdělen na úklid centra města a na úklid
ostatních lokalit, převážně sídlištní
zástavby. Úklid centra města je prováděn ručním sběrem odpadků, nedopalků, listí a pomocí vysavače psích exkrementů. Centrum města je rozděleno do
10programů a třída 1. máje je v programu denního pravidelného úklidu v pracovní dny. Navíc byl v letošním roce
zaveden víkendový program. Odbor
TS dále využívá pracovníků KPL k čištění chodníků od plevelů vyrůstajících
z dlažby a po krajích chodníků a případnému posílení úklidu města.
David Novotný, odbor technické
správy veřejného majetku

Rok 2011 v oblasti sociálních služeb
V Liberci se podařilo ustálit kvalitní a širokou síť sociálních služeb pro všechny cílové skupiny (senioři, rodiny s dětmi,
osoby bez domova, zdravotně znevýhodněné, ohrožené závislostí), přesto ve městě některé služby chybí.
Jaroslava Nývltová, referent oddělení sociálních a zdravotních věcí
V LETOŠNÍM ROCE se po dlouhé
době podařil konkrétní krok ke zřízení hospice: město Liberec předalo
budovu bývalého kojeneckého ústavu
Libereckému kraji, který nyní připravuje rekonstrukci nutnou k provozování hospice. V celém Libereckém kraji
dosud žádný jiný hospic zřízen není.
Město i poskytovatelé služeb si situaci uvědomují a již několik let se snaží
absenci takového zařízení řešit.
Dalším úspěchem letošního roku
je zahájení poskytování služby Domy
na půl cesty. I tato služba v Libereckém kraji chyběla a nyní je poskytována v městském objektu. Město budovu
zapůjčilo občanskému sdružení Most
k naději, které po získání dotace z Libereckého kraje, zahájilo v roce 2011
poskytování sociální služby – pomoc

a podporu dětem zejména z výchovných ústavů, aby v budoucnu zvládly
vést samostatný a plnohodnotný život.
Město Liberec se také v roce 2011
podílelo na financování protidrogové
politiky. I díky tomu se daří rozvíjet jak
preventivní programy, tak následnou
péči poskytovanou závislým osobám.
Rozvoj je patrný zejména v oblasti
léčby patologického hráčství a pomoci
závislým ženám s malými dětmi.
Bohužel se v rámci sociálních služeb
nedaří plnit veškeré plány a představy. V Liberci nadále chybí ambulantní
zařízení (a kapacita pobytových zařízení) poskytující služby pro osoby trpící
Alzeihemerovou chorobou a jinými
formami demence. Péče o tyto klienty
je velmi náročná a specifická, proto je
nutné zřizovat specializovaná zařízení.

Jednou z opomíjených skupin
obyvatel jsou i duševně nemocní,
kteří potřebují nepřetržitou podporu. Umísťování těchto klientů
do pobytových zařízení brání často
právě jejich onemocnění. Takto
nemocní lidé nemohou být přijímání do pobytových zařízení pro
seniory či osoby se zdravotním handicapem.
Další službou, která není v Liberci
poskytována, jsou tzv. krizová lůžka.
Jedná se akutní pomoc např. týraným
ženám, matkám s dětmi v ohrožení.
V Liberci poskytuje sociální služby
dle zákona, ale i služby navazující, několik desítek organizací. Všem
zřizovatelům i zaměstnancům za to
patří dík, protože bez jejich práce by
nebylo možné služby poskytovat.

Mnoho z těchto organizací se
aktivně zapojuje do Komunitního
plánování sociálních služeb regionu Liberec. Komunitní plánování je
proces, kde se zástupci Statutárního města Liberec a poskytovatelů
služeb setkávají, předávají si zkušenosti a společně usilují o udržení stávajících služeb a zřízení služeb chybějících.
Dovolte nám tedy touto formou
poděkovat všem, kteří se starají o liberecké občany (a nejen o ně). Všem pracovníkům, klientům a jejich rodinám
přejeme do roku 2012 pevné zdraví,
spokojenost a radost ze života.
Všem, kteří se ocitnou v nelehké
situaci, přejeme, aby ve správnou
chvíli našli toho, kdo jim poskytne
pomoc, kterou právě potřebují.

V LIBERCI
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JAK SE ŽIJE LIBERECKÝM ŽIVNOSTNÍKŮM
Lidem musíte nabídnout vždy něco navíc
iPhone, iPad, MacBook… Apple. Dnes největší a nejbohatší technologická firma světa. Nakousnuté jablko zná úplně
každý. Jenže v devadesátých letech bylo všechno jinak. Apple byl specializovaným předraženým zbožím. Přesto se
Liberečan Eduard Čiháček rozhodl, že s ním spojí svou další existenci.
Pavel Chmelík
ČIRÉ NADŠENÍ, chuť dokázat protlouci se sám, ale i naivita – to vše
stálo u zrodu vlastní firmičky Eduarda Čiháčka. „Musím říci, že jsem
tehdy, v roce 1997, příliš dopředu
nepřemýšlel. Prostě jsem chtěl a šel
do toho a moc mě to bavilo. Za tu
dobu jsem prošel řadou osobních
krizí, kdy jsme měli za měsíc jen pár
tisíc tržbu a byli rádi, že vůbec přežíváme. Vůbec to nebylo jednoduché,“
vzpomíná Eduard Čiháček
Drahé americké počítače Apple
Mac totiž před dvaceti, patnácti lety
u nás používala pouze zvláštní sorta
lidí – umělci, grafici, hudebníci. Tedy
nešlo o masovku a navíc tito zákazníci
jsou z podstaty nároční. Pro začínajícího živnostníka, který se kromě dobrých kamarádů a rodiny musel starat
sám, o to horší.
„Měl jsem štěstí, že jsem už někdy
od roku 1991 s těmito počítači dělal.
Znal jsem je a věděl, co lidem nabízím. V té době ještě systém Windows

de facto neexistoval, jelo se
v DOSu a Apple už měl myš
a grafický systém. Prostě to
bylo něco úžasného a já se do
těch strojů zamiloval,“ vypráví
s nostalgií.
Zákazníci se k panu Čiháčkovi vraceli. Byli spokojení,
prý jim vždy vyšel vstříc a řešil
různé problémy, s kterými je
jinde odbyli. „Na tom jsem se
vždy snažil stavět – nabízet
lidem něco navíc, než jim jen
prodat nebo opravit počítač.
V tom naopak byla jistá exkluzivita Maců, nikdo v okolí je
neuměl.“
Doba se hodně změnila. Po internetovém boomu
po roce 2000 přišly obchoďáky a supermarkety. Pro živnostníka nic příjemného. Také
Apple se změnil, respektive on PICASSO. Jednou z tváří společnosti Apple byl i Pablo
měnil – svět mobilních tele- Picasso. Jeho plakát visí v kanceláři Eduarda Čiháčka
fonů, dotykových počítačů. pózujícího s Macintoshem Classic z roku 1990. Foto (chm)

Stala se z něj módní a populární záležitost. „Musel jsem
se s těmito vlivy vždy vyrovnat. Prodej po internetu
je jedna věc, ale je naštěstí spousta lidí, kteří vyžadují
osobní kontakt, důvěru, jiný
přístup než v supermarketu,
řekl bych, až kamarádský. Je
to dáno možná tím, že věřím
tomu, co dělám, a co prodávám, to také sám používám.
Takový přístup není ve světě
Windows možný a ve velkých
obchodech už vůbec ne.“
Individuální přístup má ale
také svá úskalí – obchodník si
nemůže dovolit své zákazníky zklamat.
„No, to ne. To by byl konec.
Doba není příliš příznivá
a chovat se arogantně třeba
jako mobilní operátoři, tak
nevím, kde bych dneska byl,“
zamýšlí se Eduard Čiháček.

Křišťálová noc

Na návštěvě Bruselu

MEMENTO. Vzpomínková akce u příležitosti 73. výročí křišťálové noci se konala
v liberecké synagoze. Pozvání přijali také velvyslanec Izraele v České republice
J. E. Yaakov Levy, tajemnice pro lidská práva velvyslanectví USA Kelly Kopcial,
či vrchní zemský rabín Karol Sidon. Izraelský velvyslanec a zástupkyně USA se
setkali s hejtmanem Libereckého kraje a primátorkou Liberce v obřadní síni
historické radnice. Po přivítání a ceremonii společně přešli do liberecké synagogy
– Stavby smíření, kde se uskutečnil obřad k uctění památky obětem holocaustu
pod vedením kantora Židovské obce Liberec Michaela Fořta. Obřad doprovázel
pěvecký sbor Severáček.
Foto Pavel Chmelík

MĚSTO SPORTU. Na slavnostním ceremoniálu v Evropském parlamentu převzala
30. listopadu primátorka Martina Rosenbergová prestižní ocenění Evropské
město sportu 2012. Liberec byl vyhodnocen Asociací evropských měst sportu
(ACES) spolu s dalšími 11 městy Evropy. Ocenění bylo všem vítězům předáno
z rukou prezidenta asociace G. F. Lupatteliho. Evropským hlavním městem sportu
pro rok 2012 se stal turecký Istanbul.
Foto archiv SML
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Péče pro seniory
V České republice čeká na volné místo v domovech pro seniory
mnoho tisíc lidí. Otázku nejvhodnější péče o své rodiče musí
dříve či později řešit téměř každý z nás.

Program klubu seniorů
Komunitní středisko Kontakt Liberec
14. 12. / 15.30

Starý Liberec v knížkách Egona Wienera
Beseda s publicistou.

18. 12. / 14.00

4. adventní neděle
s umělci z Divadla F. X.Š.

Obřadní síň
radnice

22. 12. / 10.00

Tréninkové dopoledne
v kuželně.

Tipsport aréna

31. 12./ 9.30

Tradiční Silvestrovská
procházka. Sraz na hrázi.

Liberecká
přehrada

Jana Urbanová
CENTRUM ZDRAVOTNÍ a sociální
péče Liberec, p. o. rozšířilo nabídku
pobytové odlehčovací služby v Krejčího ulici o další 4 lůžka, která pomohou rodinám vyřešit problém se
zajištěním kvalitní nepřetržité (celodenní) péče o seniory.
Služba je vhodná například před
umístěním do domova pro seniory, kdy rodina již není schopna se
o svého blízkého postarat, nebo
po propuštění z nemocnice. V neposlední řadě také, když si rodina jednoduše potřebuje odpočinout a načerpat další síly.
Profesionální tým, který se o klienty postará, je složen z fyzioterapeuta, všeobecné zdravotní sestry, sociálního pracovníka a kvalifikovaných
pečovatelek.
Ti všichni pomohou seniorům
s činnostmi, které už sami nezvládnou. Pomohou mu s podáním jídla, se
sebeobsluhou, zajistí stravu i hygienu.

Pokud potřebuje klient zdravotní
péči, např. po propuštění z nemocnice, je možné ji zajistit formou domácí
péče a rehabilitace. V rámci pobytu je
možné nabídnout rekondiční pobyt
s rehabilitačním programem, který
slouží především klientům po návratu z nemocnice.
Centrum zdravotní a sociální péče
Liberec nabízí bezbariérové ubytování v moderně zařízených pokojích s elektricky polohovacími lůžky.
Součástí vybavení je příslušenství, TV
a vybavené kuchyňky.
Dobu pobytu je možné dohodnout na 3 měsíce, v případě potřeby i déle.
Cena ubytování a celodenní stravy
činí 330 Kč na den s možností objednávky dietní stravy. Cena za běžnou
péči v délce cca 2 hodiny denně je
200 Kč. Denní režim si určuje klient
sám dle svých zvyků a potřeb.
Bližší informace: www.czasp.cz

První genderový audit
Genderový audit je příležitost k přehodnocení prvků firemní
politiky, které jí brání v dalším rozvoji.

Poslední Lehké relaxační cvičení a Pohybem pro radost proběhne v pátek 16. 12.
2011. Od 27. do 30. 12. 2011 budou Centrální klub seniorů a prostory v 5. patře
Komunitního střediska Kontakt Liberec uzavřeny.
Provoz bude opět zahájen v pondělí 2. 1. 2012.
Klub šikovných rukou – každé liché pondělí od 10.30. Herní odpoledne – stolní hry
každý čtvrtek od 13.30. Lehké relaxační cvičení – každý pátek od 8.30, 9.30 a od 10.30
v suterénu. Tančíme v každém věku – každý pátek od 14.30 hodin v suterénu. Počítačové kurzy – po, út, st. Trénování paměti – každé pondělí od 10.00 nebo od 13.00.

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

Dopravní hřiště
Liberecké Dětské dopravní hřiště je otevřeno i v zimě.
Děti mohou hřiště navštěvovat jak
s rodiči, tak i s družinami, školami, školkami i v zimním zasněženém období.
Čekají je zrekonstruované učebny
a jsou připraveny dopravní programy.
Vytvořeno tak bylo místo, kde rodiče

Jitka Fajmonová
Inzerce

LIDSKÉ ZDROJE jsou to nejcennější,
co firma má. Genderový audit pomůže
kvalitní lidské zdroje udržet a nové
učiní výkonnějšími a loajálnějšími.
„Genderový audit se soustředí na
naplňování principů rovných příležitostí žen a mužů na úrovni organizace
a na prosazování nástrojů, které pomáhají zaměstnaným osobám skloubit
pracovní a soukromý život. Analyzuje personální a institucionální procesy v organizaci. Sleduje např. férový
nábor nových zaměstnanců, rozvoj
a vzdělávání, způsob řešení stížností,
vnitřní různorodost pracovních týmů,
nastavení benefitů, férové odměňování a další oblasti,“ vysvětlila Jana Benešová z Centra Kašpar.
V době, kdy je trh přesycen množstvím firem, je pro společnosti velice
obtížné vybudovat si konkurenční výhodu. A právě genderový audit
je nástrojem, který jim této výhody
pomůže dosáhnout. Vůbec první
firmou na Liberecku, která genderový audit absolvovala, je VGD, s. r. o.

Genderový audit zde probíhal od září
2011 a 16. listopadu obdrželo vedení
firmy osvědčení a závěrečnou zprávu
s doporučeními pro další rozvoj.
Centrum Kašpar zrealizuje genderové audity s finanční podporou
ESF a státního rozpočtu ČR v dalších
čtyřech organizacích na Liberecku.
V těchto dnech se dokončuje genderový audit v Jedličkově ústavu, v Dopravním podniku měst Liberce a Jablonce
nad Nisou a začíná ve firmě PHG, s. r. o.
V lednu 2012 bude zahájen audit Krajského úřadu Libereckého kraje.
Rozmanité zaměření napovídá, že
genderový audit se hodí skutečně pro
každou organizaci. „Jako bonus nabízíme auditovaným firmám netradiční zaměstnanecký benefit v podobě
hlídání dětí v mimořádných situacích,
a to až do srpna 2013. Benefit jako první
vyzkoušely zaměstnankyně firmy
VGD a velice nás těší, že byly spokojené jak ony, tak jejich děti,“ uvedla Věra
Duschková, koordinátorka chův Centra
Kašpar.

Cen. klub sen.
3. patro

a děti najdou zábavu a poznání o bezpečnosti silničního provozu.
Pokud nebude sníh, mohou návštěvníci využívat hřiště i nadále k jízdám,
stačí se jen teple obléknout. Veškeré
informace jsou www.pankuzel.cz

KULTURA
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Darujte divadlo
Potěšení pro milovníky divadla – divadelní dárky k Vánocům.
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Význam divadla v životě
libereckého občana

PŘEDPLATNÉ NA ROK 2012
Divadlo F. X. Šaldy nabízí možnost výběru ze 17 předplatitelských
skupin – premiérové předplatné (14
titulů – kompletní premiérový repertoár divadla), dále kombinované předplatné, činoherní, operní nebo operní
s baletem. Nezapomíná se ani na ty
nejmenší, pro které je určeno předplatné „Rodiče s dětmi“.
Ceny abonentek se pohybují od 420
až do 2 600 Kč. Sleva oproti jednotlivě
zakoupené vstupence je 15 až 50 %.
Další slevy jsou určeny pro seniory nad
65 let, ZTP a studenty. Výrazná sleva
50 % z předplatného je poskytnuta
seniorům nad 70 let.

přání vám poskytneme abonentku
Kamil Jan Svoboda, náměstek pro školství, kulturu a sociální oblast
v elegantním dárkovém balení.
V INTERNETOVÉ ENCYKLOPEDII LOST BALETEM – BALLET (OB)SESSION
DÁRKOVÝ POUKAZ –
Wikipedie se píše, „kromě základ- vzešlé z podhoubí samotného divadáreček kdykoliv během sezóny! ní estetické úlohy může divadlo dla je neotřelým podáním nejen klaDárkové poukazy jsou vstupenka- plnit i mnoho dalších funkcí – etic- sického baletu, ale v podstatě předmi na jedno i několik představení dle kou, výchovnou, politickou, zábavnou, stavením všech druhů tance od pravlastního výběru pro všechny gene- náboženskou nebo didaktickou – které dávných po nejmodernější. Báječně
race pro jednu nebo více osob. Dárko- podporují jeho účinek a zvyšují jeho jsem se bavil a zároveň i poučil. Dopové poukazy existují v hodnotách 300, celkovou společenskou prestiž v kul- ručil bych ho každému, určené je nejtuře.“
500 a 1 000 Kč.
více pro mladé diváky.
Každý poukaz obsahuje kupony,
které lze v pokladně divadla vyměnit
za vstupenky na představení do Šaldova i Malého divadla. Počet kuponů
je odstupňován podle ceny dárkového
poukazu. Podrobnou informaci o možnostech každého z dárkových poukaABONMÁ JAKO DÁREK
zů dostanete při nákupu v pokladně
Neskromně si myslím, že liberecké
Při vyslovení názvu PENZION PRO
Šaldova divadla. Všechny druhy před- divadlo splňuje tyto primární úlohy SVOBODNÉ PÁNY se většině z nás
aneb Ideální pod stromeček!
Máte možnost svým blízkým platného, dárkového i nedárkového, na jedničku! Proto divadlu přeji, aby vybaví skvělá komedie s Josefem Abrzakoupit předplatné, které jim přine- zakoupíte v budově Šaldova diva- si své diváky udrželo, a ty nové odtrh- hámem a Ivou Janžurovou. V podání
se mnoho zážitků i zábavy v průběhu dla. Pokladna: tel. 485 101 523, e-mail: lo od laptopů, monitorů, LCD televi- mladých libereckých herců je to
roku 2012. Jde o abonentku, jejíž zadní pokladna@saldovo-divadlo.cz
zí, displayů smartových telefonů a při- neméně báječná podívaná. Z tohoto
strana je graficky zpracována pro dárPředplatné: tel. 485 107 836, e-mail: táhlo je do sedadel hlediště na oprav- představení jsem odcházel pobaven
kové věnování blízké osobě. Na vaše predplatne@saldovo-divadlo.cz
dovou „live“ a „reality“ zábavu. Možná a s přesvědčením, že nejmocnějším
by mnohý Liberečan byl překvapen, nástrojem je arzenál ženských zbraní.
kolik smíchu, legrace, veselí i dramatu,
Z „velkého“ umění bych se rád zastabolesti, ale i rytmů, muziky může zažít vil u nejnověji uvedené opery ORFEUS
v průběhu jednoho večera. K dispozi- A EURYDIKA. Moderně pojatý příběh
ci má na výběr z nabídky hned tří sou- je uváděn bez přestávky, což mu přidává na intenzitě. Výprava do podborů a dvou scén.
Představím vám ze svého pohledu světí, síla lásky, lidská slabost a hlavně
tři představení, která můžete v součas- skvělé výkony účinkujících na nádherné době na libereckých prknech, která né scéně vás přimějí vypravit se na toto
znamenají svět, zhlédnout. POSED- dílo znovu.

Dárek, který potěší srdce
a povznese ducha

Inzerce

Jiří Šolc, náměstek pro ekonomiku a systémovou integraci úřadu
TAKÉ MÁTE největší radost z dárků,
které potěší vícekrát? Z dárků, které
nejen potěší, ale ještě podpoří počínání
druhých, jejich snahu a jejich nasazení.
Z dárků, které vám přinášejí víc než jen
komerční hodnotu? Pak jste na tom jako
já, rád takové dárky věnuji i přijímám.
Když jsem před lety přemýšlel
o dárku pro své blízké, uvědomil jsem
si, že všechno podstatné v životě už
mají. Mají, kde žít, mají, co jíst, vlastně co chtějí, to si zpravidla koupí sami.
Napadlo mne, než kupovat zbytečnosti, koupit jim něco, co jim přinese jinou,
snad skutečnější radost a ještě několikanásobnou. Tehdy mne napadlo

roční předplatné do Šaldova divadla.
Celý rok jsem pak poslouchal nadšené komentáře, pochvalu i kritiku na to
či ono představení. Bylo vidět, že tento
dárek skutečně potěšil. Další rok jsem
to měl bez starostí, opět jsem koupil
abonentku na celý rok i to stejné
sedadlo. Stala se z toho výborná tradice a my si při našich setkáních máme
vždy, co říct, protože takový dar potěší
srdce toho, kdo daruje a mysl toho, kdo
dostává.
Děkuji divadlu, že s partou výborných a nadšených herců a obětavých
spolupracovníků stále funguje na
vysoké úrovni i v této nelehké době.
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K
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Domácí
lékárnika

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

Kontrola vašich domácích lékárniek ZDARMA
•
•
•
•

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

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

810 888 103*

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

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

Více informací a další lékárny na

www.lekarnavital.cz
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SPORT

Zimní sezona na Ještědu může začít
Pokud začne mrznout, spustí během jediné hodiny na sjezdovkách sněžná děla.
Vít Pražák
myslitelně patří různé předváděcí akce, na Ještědu letos proběhne
první 27. 12. Návštěvníkům zahrají Chinaski a k vidění budou nejnovější modely aut. Celým dnem bude
provázet Martin Dejdar.
Snowpark na Pláních přichází opět
s inovacemi. I letos pokračuje spolupráce s Aquaparkem Babylon, za
zvýhodněnou cenu můžete na jeden
lístek lyžovat a pak relaxovat v aquaparku.
Nejčerstvější informace jsou vždy
na webových stránkách www.skijested.cz a nebo na informační telefonní lince 737 222 499.
Inzerce

Tipsport arena v Liberci
Jeronýmova 570/22 • Liberec 7

PROGRAM AKCÍ

P  I J  T E S E BAV I T D O T I P S P O RT A R E N Y V L I B E RC I

TŘICET SNĚŽNÝCH DĚL a další
sněžné tyče jsou rozmístěny na všech
sjezdových tratích, čerpací stanice
a chladící věže jsou připraveny. Zasněžovací čety mají pohotovost. Celý
systém výroby technického sněhu je
od chvíle, kdy začne mrznout, možné
spustit do hodiny – pro zajištění kvalitních podmínek pro sjezdové lyžování na Ještědu.
Zahájení lyžařské sezony na Ještědu letos zbrzdily v listopadu a na
začátku prosince nepříznivé povětrnostní podmínky a rozmary prosincového počasí. Ještěd čeká na souvislejší mrazivé počasí, kdy teplota klesne
alespoň pod -3° Celsia.
Pro návštěvníky areálu je pro letošek připraveno několik novinek. Na
webových stránkách je nová interaktivní mapa, která detailně popisuje celý areál. Nově je na sjezdovkách
umístěno pět webových kamer v HD
rozlišení, které v interaktivní mapě
návštěvníkovi ihned zprostředkují,
co se právě na sjezdovkách děje a jak
vypadá jejich provoz.
Další novinkou je nová odbavovací brána na lanové dráze Černý
vrch s LED obrazovkami pro zlepšení
informovanosti lyžařů. Tuto novinku
vlastní pouze deset nejlepších areálů
v České republice.
Ve spolupráci se systémem SKIDATA je připravena i možnost sledování ujetých vertikálních metrů na sjezdovkách, takzvaný Skiline systém.
Na webových stránkách budou uveřejněny podmínky používání a také
zde bude vyhlášena soutěž o největší počet odlyžovaných kilometrů. Na
konci lyžařské sezony budou vítězové
odměněni hodnotnými cenami.
Pro návštěvníky je dobrou zprávou, že Ski areál Ještěd zachoval ceny
skipasů a mírné korunové zdražení
se dotklo jen zaokrouhlení některých časových jízdenek. V areálu je
možné využívat partnerské slevy,
počínaje Libereckou městskou
kartou, Opus card a konče kartou
RWE. K horám i lyžování také neod-
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Bílí Tygi Liberec - HC Ocelái Tinec

Vánoce
s bruslemi
VÁNOČNÍ BRUSLENÍ pro veřejnost je v Tipsport areně připraveno
na 24. prosince od 13 do 15 hodin.
Vstup je pro všechny návštěvníky
zdarma.
V průběhu vánočních svátků
bude rozšířena doba veřejného
bruslení ve Svijanské aréně – ve
dnech 25. prosince až 1. ledna se
bude konat veřejné bruslení každý
den od 15 do 17 hodin na obou
plochách Svijanské arény. Vstupné pro dospělé bude 40 Kč a pro
děti a studenty 25 Kč.
Pro zájemce je v areálu i půjčovna bruslí nebo jejich servis. Další
informace na www.sportparkliberec.cz.
Kolem Vánoc proběhnou
v Tipsport areně dvě hokejová
utkání Bílých Tygrů – proti Brnu
(20. 12.) a proti Českým Budějovicím (28. 12.).

2. 12. 2011 18.30 hod.
Do druhé poloviny základní ásti extraligy vstoupí Bílí Tygi duelem s úadujícím mistrem.
Do Liberce zavítají tinetí Ocelái, kteí budou mít o motivaci jist postaráno, protože
zatím odcházeli z duel s Libercem dvakrát jako poražení.

Bílí Tygi Liberec - HC Vítkovice Steel
9. 12. 2011 18.30 hod.
Pesn v den 40. narozenin kapitána Tygr Petra Nedvda pijede do Liberce silný výbr
Vítkovic. Duel ozdobí také souboj trojice nejproduktivnjších hrá extraligy. Vedoucího
Petra Nedvda budou stíhat zkušení vítkovití ostrostelci Burger a Ujík.

Indoor fotbal cup
10. 12. 2011 16.00 hod.
Na zaátku prosince vymní Tipsport arena ledovou plochu za fotbalové hišt z umlé
trávy. Na tetím roníku indoorového fotbalového turnaje se stetne šest prvoligových
klub. eká Vás 10 atraktivních duel, autogramiády hrá i divácké soutže.

Uzávěrka příštího
čísla Libereckého
zpravodaje je
20. prosince

Vánoce v arén
14. 12. 2011 9.30 hod.
Tipsport arena již tradin poádá pedvánoní akci pro dti z mateských a prvního
stupn základních škol. Školy budou zdarma pozvány na dopolední program, kde bude
pipraveno promítání pohádek, soutž v kreslení a spousta další zábavy.

Bílí Tygi Liberec - HC Kometa Brno
20. 12. 2011 18.30 hod.
V pedvánoním ase se Bílým Tygrm postaví tým vedený zkušeným kouem Zdekem
Venerou. Brno se touží konen probojovat do vysnného play-off. V dresu Komety se do
Tipsport areny vrátí také dv dlouholeté opory Tygr – Leoš ermák a Andrej Podkonický.

Vánoní bruslení
24. 12. 2011 13.00 - 15.00 hod.
Pijte si s celou rodinou bhem odpoledne zabruslit, pouze na Štdrý den pro vás
pipravíme led pímo v Tipsport aren. Vstup bude pro všechny zdarma, brusle si pineste
vlastní (pjovna bude v prbhu svátk uzavena), oberstvení bude zajištno.

Bílí Tygi Liberec - HC MOUNTFIELD
28. 12. 2011 18.30 hod.
Tradiní souboj Severu proti Jihu nabídne poslední domácí utkání Bílých Tygr v tomto
kalendáním roce. V Liberci „jihoeští zahradníci“ nevyhráli už déle jak rok a Bílí Tygi
budou chtít tuto sérii prodloužit i ti dny ped koncem roku 2011.

800

info@tipsportarena.cz

www.tipsportarena.cz

Vstupenky v síti Ticketpro
www.ticketpro.cz
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DISTRIBUCE ZPRAVODAJE
VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC
čtvrtek 15. prosince
ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 11 V HISTORICKÉ BUDOVĚ RADNICE

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

