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Vychází v nákladu 50 000 kusů  ZDARMA

Jarmark zaplnil náměstí

Slavnostním příjezdem hraběnky Kateřiny z Redernu a zemského správce Vratislava
z Pernštejna odstartoval v sobotu 10. června dopoledne 18. Liberecký jarmark. A náměstí
Dr. E. Beneše ožije zanedlouho znovu. Celé prázdniny doprovodí Léto na náměstí.

PROTI
ŠMEJDŮM

Boj proti šmejdům v Liberci je
úspěšný a pokračuje.

POKUD NAUČÍME seniory ignorovat předváděcí akce, máme šanci, že
tento byznys na území města nakonec
vymizí. K tomu přispívají i informační
letáky, které najdete

NA STRANÁCH 13 A 14.

Tradiční Liberecký jarmark byl letos dvoudenní a nenechaly si jej ujít tisíce Liberečanů. Mezi největší atrakce patřily rytířské souboje na
koních.
Foto: Jan Vrabec

Léto se vrací na náměstí. I s pláží!
Na sérii kulturních a společenských akcí na náměstí Dr. E. Beneše se mohou v červenci a srpnu
těšit Liberečané a návštěvníci města. Před radnici se po roce vrací Léto na náměstí.

PARK
CLAM-GALLASŮ
Park u Grandhotelu Clarion Zlatý
Lev nese od května jméno park
Clam-Gallasů.

Jan Král
PO CELÉ dva prázdninové měsíce
bude přinášet žánrově bohatý program, který nabídne tradiční Bohemia
JazzFest, hudební koncerty, divadelní představení, oblíbenou tančírnu,
prezentace místních spolků a mnoho
dalších kulturních a osvětových akcí.
Stejně jako v loňském roce, tak
i letos si mohou Liberečané odpočinout a osvěžit se na písečné pláži
s palmami. Nebudou chybět lehátka a plážový bar s nabídkou letních
drinků.
„Smyslem pláže na náměstí není
suplovat skutečnou pláž někde
u vody, ale zpestřit kulturní program
a přilákat do centra města více lidí.

Celkově jde o to oživit centrum
a navodit příjemnější atmosféru
během letních prázdnin. A tak se
také při loňské premiéře stalo, měli
jsme spoustu pozitivních ohlasů jak
od místních, tak od turistů. Věřím, že
i letos si pláž najde svoje příznivce,“
řekl primátor Tibor Batthyány.
Akce bude pro město zajišťovat
společnost Elset, která se osvědčila
při pořádání vánočního a velikonočního programu. Smlouvu o spolupráci
schválili liberečtí radní.
„Program bude opět atraktivní
směsicí koncertů různých žánrů
v provedení libereckých kapel,
rukodělných dílniček či sportovních

a vzdělávacích akcí, stejně jako prezentací nejrůznějších neziskových
organizací, které jsou spíše alternativní drobnější nabídkou. Chybět ale
nebude ani populární hlavní proud,
tedy divadelní představení, Bohemia
JazzFest nebo třeba nejméně dva
taneční večery. Chceme zkrátka dát
lidem v létě příležitost vyrazit do
centra a pobavit se,“ uvedl náměstek
primátora pro školství, sociální věci
a kulturu Ivan Langr.
Červencový program Léta na
náměstí přinášíme na straně 5. Program na druhý prázdninový měsíc
najdete v červencovém vydání
Libereckého zpravodaje.

HRABĚ FRANZ Clam-Gallas byl ve
své době široce uznávanou autoritou
a obdivovaným mecenášem.
VÍCE NA STRANĚ 15
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EDITORIAL
Milí Liberečané,
doufám, že jste si náležitě užili dvoudenní Liberecký jarmark a že již nabíráte síly na další atraktivní
akce, které jsme pro vás na začátek léta připravili.
Tou nejbližší budou Česko-německé kulturní
dny DIALOG, které jsme připravili spolu s partnerským městem Augsburg.
Jde o čtyřdenní sérii akcí, která se koná ve dvouletých intervalech střídavě
v Liberci a Augsburgu s cílem upevnit spolupráci partnerských měst, navázat nové vztahy a zaujmout širokou veřejnost kulturou sousední země.
Letošní DIALOG bude o to atraktivnější, že se nám podařilo najít vhodný
termín a zakomponovat nabitý program do programu Česko-německého
kulturního jara, které se v Liberci koná při příležitosti 20. výročí podpisu
Česko-německé deklarace.
Na co se v rámci obou akcí můžete těšit? Bude toho opravdu hodně
(podrobný program naleznete uvnitř listu), a proto bych rád upozornil
především na několik vrcholů připraveného programu. V pátek 23. června
to bude unikátní baletní večer pod širým nebem na náměstí před radnicí,
v rámci kterého vystoupí augsburská Baletní a taneční akademie Daniela
Záboje a poté baletní soubor Divadla F. X. Šaldy s open-air verzí baletu
Dům Bernardy Alby. Mnozí z vás si jistě vzpomínají na závěr Léta na
náměstí před dvěma lety, kdy toto skvělé představení zaplnilo náměstí
Dr. Edvarda Beneše a sklidilo nadšený aplaus široké veřejnosti. V sobotu
24. června pak v rámci zahájení unikátní výstavy OBJEKT Liberec slavnostně odhalíme novou sochu před radnicí a ve stejný den odstartuje
také týdenní festival ART WEEK, věnovaný propagaci umění ve městě.
Sobotní večer potom stylově završí velký Jazzový koncert Big Bandu ZUŠ
Liberec a Jazz Tube Augsburg. Atraktivní bude i doprovodný program,
který nabídne hned několik výstav včetně zcela nové expozice podmaleb
na skle umělce Vincenze Jankeho v prostorách Severočeského muzea.
Určitě si tyto akce, a samozřejmě i mnohé další, nenechte ujít, protože
budete mít jedinečnou možnost porovnat českou a německou kulturu
a dost možná to pro vás bude podnětem k návštěvě našich německých
sousedů, případně samotného Augsburgu. Ten sice neleží hned za humny,
ale jeho návštěva rozhodně stojí za to.
Obdobně programově nabité budou i celé letní prázdniny, na které
jsme pro vás opět připravili oblíbené Léto na náměstí. I letos se můžete
těšit na atraktivní divadelní představení pod širým nebem, prestižní
Bohemia JazzFest s českými i zahraničními umělci, jedinečnou přehlídku
flašinetářů a sérii koncertů, výtvarných kurzů, tančíren a mnoho dalších
akcí včetně několika dosud neviděných. Vedle Neptunovy kašny pro vás
znovu postavíme stylovou pláž s pískovištěm, lehátky a letním barem,
která se při loňské premiéře stala vyhledávanou atrakcí nejen pro turisty,
ale také pro rodiče s dětmi a samozřejmě pro diváky akcí na náměstí.
A aby toho nebylo málo, můžete se těšit také na několik speciálních
nedělních trhů v Kostelní ulici. Věřím, že nám počasí bude přát minimálně
stejně jako loni a že si společně užijeme další vydařené (nejen) kulturní
	
léto!
Váš Tibor Batthyány


500 kompostérů až za rok.
Žádat o ně můžete na jaře
Projekt „Zahradní kompostéry pro občany“, díky kterému
by město mohlo občanům rozdat až 500 kompostérů, se
posouvá na jaro 2018. Původní termín, jímž byl podzim
2017, je nereálný kvůli dotačním termínům, vyhlášeným
ministerstvem životního prostředí.
Redakce
„TERMÍN PRO ukončení příjmu
žádostí je stanoven do konce července a vyhodnocení proběhne během
podzimu. Znamená to, že samotná
realizace by se mohla konat až v zimě,
což je pro kompostování a přidělování
kompostérů nejméně vhodná doba.
Proto budeme projekt v případě získání dotace realizovat až v jarních
a letních měsících příštího roku s tím,
že cca v březnu 2018 počítáme s vypsáním výzvy pro občany,“ informovala
náměstkyně primátora pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch
Karolína Hrbková.

Město spustilo projekt domácího
kompostování již v roce 2002. Od té
doby putovalo mezi občany (úspěšné
luštitele křížovek v Libereckém zpravodaji) již 1 260 kompostérů.
Například v loňském roce město
rozdělilo mezi občany 60 kompostérů
a letos na základě tradiční křížovkářské
soutěže dalších 35. Poptávka po kompostérech přitom každoročně výrazně
převyšuje nabídku.
Plánovaných 500 kompostérů by
vyšlo na milión korun včetně DPH,
přičemž 85 % výdajů by pokryla dotace
ministerstva životního prostředí.

Vyznamenání od polského
prezidenta pro J. Zámečníka
Pátý červen se stal jedním z významných dnů v životě
dlouholetého jednatele české části Euroregionu Nisa
a libereckého zastupitele Jaroslava Zámečníka. V polské
Wrocławi převzal Stříbrný kříž za zásluhy z rukou vojvody
Dolnoslezského vojvodství.
Květa Vinklátová
PĚTADVACET LET aktivně usiluje
o rozvoj česko-polské přeshraniční spolupráce. Dlouholetá činnost, zaujetí pro
věc, píle a zkušenosti dovedly Jaroslava Zámečníka až k polskému státnímu
vyznamenání.
Prezident Polska vyznamenání
uděluje od roku 1923 a získávají ho
osobnosti, které prokázaly velkorysé
a nesobecké zásluhy ve prospěch státu,
zasloužily se o rozvoj jeho dobrého

jména a přispěly
k upevňování
vztahů. Mezi
laureáty teď patří
i zastupitel Jaroslav Zámečník
(Starostové pro
Jaroslav Zámečník
Liberecký kraj).
Blahopřejeme mu a děkujeme za
skvělou reprezentaci našeho města,
kraje i celé republiky.

V Kostelní to ožije dalšími doprovodnými akcemi
Rada města Liberce v úterý schválila dotaci ve výši 150 000 Kč na další doprovodné akce v Kostelní ulici u radnice. Materiál
ještě projedná červnové zastupitelstvo.
Jana Kodymová
SPOLEČNOST ELSET spustila v dubnu
ve spolupráci s městem Farmářské trhy
v Kostelní ulici. Na místě, kde bývala
tradiční městská tržnice, je tak každý
čtvrtek postaveno téměř 20 stánků,
které nabízejí regionální i „přespolní“
produkty především od prvopěstitelů.
Trhy si zakládají na pestrosti nabídky

a čerstvosti produktů.
Snahou je oživit tuto lokalitu dalšími projekty, které by zajímavým způsobem doplnily dění v centru města
a místo samotné. Jedná se o tematické
dny na trhu v Kostelní. Pro rok 2017 to
bude celkem pět takových akcí, které
budou zaměřené na sezónní komo-

ditu či sezónní aktivity. „Na červen
je připravena Jahodová neděle, na
které návštěvníci ochutnají nejrůznější výrobky právě z jahod, nakoupí si
z výběru kvalitních jahod. Celá akce
bude doplněna doprovodným programem. Součástí pak bude samozřejmě
i prodej dalších výrobků či produktů,

které jsou na Farmářském trhu v Kostelní obvyklé,“ popisuje Michal Buzek,
ředitel společnosti Elset.
Dalšími náměty bude například
grilování, švestky, jablka a podobně.
Všechny tyto mimořádné akce budou
pořádány o nedělích, aby oživily město
i o víkendech.
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Město loni hospodařilo
s přebytkem 156 miliónů
Město se svými finančními prostředky hospodaří tak, že
veškeré výdaje musí pokrýt příjmy a zároveň se počítá
s rezervou na mimořádné výdaje. Hospodaření v roce 2016
tento trend potvrdilo a město skončilo s přebytkem 156 mil.
korun, tedy dvojnásobně vyšším než v roce 2015.
Redakce
VYPLÝVÁ TO ze závěrečného účtu
a účetní závěrky statutárního města
Liberec, které odsouhlasili liberečtí
radní.
Celkové příjmy města v roce 2016
činily 2,043 miliardy korun a meziročně se zvýšily o více než 100 miliónů.
Tři čtvrtiny celkových příjmů tvořily
daňové příjmy. Celkové výdaje činily
1,766 miliardy, což bylo o cca 60 miliónů více než v roce 2015.
„Většinu loňského přebytku už
máme zapojenou v letošním rozpočtu tak, aby bylo možné včas připravit
plánované investice. Rezervu držíme
každý rok, zejména pro případ nepředpokládaných výdajů,“ komentuje statutární náměstek Jan Korytář.
Do celkové zadluženosti města se
pozitivně promítlo navýšení umořovacího fondu o 70 miliónů. V roce 2016
tak reálně došlo ke snížení zadluženosti
Inzerce

města o tuto částku. V umořovacím
fondu bylo na konci roku 2016 naspořeno již 420 miliónů korun. K dalšímu
pozitivnímu vývoji by mělo v letošním
roce přispět komplexní přefinancování
dlouhodobé zadluženosti.
„V červnu předložíme zastupitelstvu
ke schválení finální návrhy nových
smluv s Českou spořitelnou, které
by měly přinést, díky snížení úroků,
úsporu pro město přibližně 100 miliónů
korun,“ uvádí náměstek Jan Korytář.
„Na poslední radě města bylo dohodnuto, že před podpisem nových smluv
u České spořitelny bude ještě dán prostor pro získání alespoň jedné závazné
nabídky od jiné banky, kterou se potvrdí, že město získává opravdu ty nejlepší
podmínky na současném trhu. Na tomto
ověření nyní intenzivně pracujeme ve
spolupráci se společností Deloitte,“
dodává radní Filip Galnor.
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Záměr: Oprava hráze Tajchu
a park pod klášterem
Opravou hráze Veseckého rybníka a vyřešením
problematického parkování u Mateřské školy Klášterní
a zároveň úpravou přilehlého parku se zabývali liberečtí
radní. Město ale není majitelem stavby ani pozemků. Rada
proto odsouhlasila záměry výkupu nemovitostí.
Jan Král
VYKOUPENÍ SOUKROMÉHO pozemku (parc. č. 2593/2), který tvoří klín mezi
ulicemi Klášterní a Jabloneckou a těsně
navazuje na polikliniku a mateřinku,
by bylo nejschůdnějším řešením, jak
vyřešit problematické parkování u MŠ
Klášterní a zároveň zatraktivnit přilehlý
zanedbaný park. Město ale pozemek
potřebuje také hlavně kvůli přestavbě
křižovatky Jablonecká – Klášterní na
okružní křižovatku v budoucnu, s čímž
počítá nově připravovaný územní plán
města. Křižovatka bude zasahovat do
zmíněného pozemku, a to na základě
stanoviska odboru památkové péče
krajského úřadu.
Současná situace s dopravní dostupností MŠ Klášterní je taková, že rodiče
s dětmi a zaměstnanci přijíždějí k mateřské škole přes zmíněný soukromý pozemek. Jiná přístupová cesta pro vozidla

není. Také parkoviště, které rodiče využívají, leží na pozemku soukromého vlastníka. Parkování bezprostředně u školy je
z kapacitních důvodů omezené, navíc
ráno ve špičce hůře dostupné.
Město také plánuje výkup hráze
Veseckého rybníka, která je ve vlastnictví Povodí Labe a zároveň je součástí městského pozemku. Městu patří
i pozemky pod vodou a v okolí. Pokud
se město stane vlastníkem hráze, může
lépe garantovat rozvoj okolí vodního
díla, tedy zachová rekreační ráz této
lokality včetně dopravní obsluhy chatové oblasti nad rybníkem.
Hráz rybníka volá po opravě už
několik let. V roce 2014 dokonce hrozilo protržení hráze, když začala voda
unikat zchátralým výpustním kanálem.
Tehdy bylo nutné výrazně snížit hladinu a narušené místo opravit.

Kompostárna s bazarem

Radní odsouhlasili záměr postavit za areálem čistírny
odpadních vod kompostárnu se sběrným a RE-USE dvorem.
Jan Král
V NOVÉM ZAŘÍZENÍ budou zpracovávány výhradně rostlinné složky, převážně bioodpady od obyvatel Liberce.
Součástí kompostárny bude i takzvaný RE-USE bazar, který bude sloužit
k opětovnému využití starých výrobků. Lidé sem budou přinášet drobnější

věci od knih, sportovního vybavení
až po různé zařízení domácností. Věci
z RE-USE dvora si pak může kdokoliv
odkoupit za symbolické ceny. Velký
prostor navíc nabízí možnost umístění
dalšího sběrného dvora, jelikož v Liberci nyní funguje pouze jeden.

Inzerce

STAVEBNÍ ARCHIV
Ve dnech 3. 7. , 4. 7. a 7. 7. 2017
bude z provozních důvodů pro
veřejnost uzavřen stavební archiv.

OTEVŘENÉ DVEŘE
Každý měsíc mají zájemci
o schůzku s libereckým primátorem Tiborem Batthyánym
možnost navštívit jej v kanceláři
ve druhém patře radnice.
Na návštěvu není potřeba si
předem rezervovat termín. Pro
každého má primátor přichystáno
zhruba čtvrt hodiny.
Aktuální termíny jsou 27. 6.
a 11. 7. mezi 14. a 16. hodinou.
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SOUTĚŽ

Jubilejní 25.ročník festivalu Benátská!
I letos se mohou hudební fanoušci těšit na poslední červencový
víkend, kdy je v libereckém Vesci čekají tři dny nabité tou
nejlepší československou, ale i zahraniční hudbou.
Jana Dejmalová

CROSS
COUNTRY
OPEN

OSOBNÍ SETKÁNÍ
S TEAMEM A STATUS QUO

HLAVNÍMI HVĚZDAMI 25.
Benátské! je slovenská kapela
Team v čele s Paľem Haberou,
legendární Kreyson Ládi Křížka,
Michal Hrůza, Horkýže Slíže, Jasná
Páka s Davidem Kollerem, No Name,
Lenny, Peter Nagy, ale také nejdéle
hrající rocková kapela na světě – britští Status Quo.
Návštěvníky kromě hudebního
programu, který začíná už ve čtvrtek
tradičním Večírkem pro nedočkavé,
čeká také bohatý doprovodný program a vyžití včetně autogramiád,
setkání s hvězdami, nespočet zábavných aktivit, BMX show nebo noční
diskotéka.
Hudební program je připraven tak,
aby si vybral opravdu každý, a právě
pro ty největší fanoušky je připravena soutěž o osobní setkání hned se
dvěma kapelami, které se obě bez
debaty zapsaly do hudebních dějin.
Ten, kdo odpoví správně na soutěžní otázku, bude mít šanci vyhrát
setkání se slovenskou skupinou Team
a Paľem Haberou a také s britskými
Status Quo.
Soutěže se ale může zúčastnit

start 10:00

vstup zdarma MISTROvSTVÍ ČR

samozřejmě jen ten, kdo má nebo
bude mít vstupenku na Benátskou.
Soutěžní otázka pro setkání se
Status Quo (2 vylosovaní výherci):
KDO JE BUBENÍKEM
STATUS QUO?
A) Francis Rossi
B) John Edwards
C) Leon Cave
Soutěžní otázka pro setkání s Pavolem Haberou a Teamem (2 vylosovaní
výherci):

1- 2. 7.

2017

sportovní areál

vesec - liberec
Státní oblastní archiv v Litoměřicích

VE KTERÉM ROCE VZNIKLA
SKUPINA TEAM?
A) 1980
B) 1989
C) 1992
Odpovědi zašlete na e-mail:
soutez@benatska.cz.
Pro Status Quo ve tvaru:
SQ a písmenko odpovědi a/b/c.
Pro Team:
HT a písmenko odpovědi.

IV. ročník přehlídky začínajících
hudebníků s handicapem i bez.

Státní okresní archiv Liberec
Vás u příležitosti Mezinárodního dne archivů
srdečně zve na výstavu unikátní snímků

„Zmizelý Liberec“

město na starých fotografiích
Vilová 339/24
Liberec X. – Františkov
tel. 488 577 812
www.soalitomerice.cz

Těšíme se na Vaši
návštěvu!

Výstavní sál SOkA Liberec
8.6. - 30.6.17

otevřeno:
pondělí, středa 8,00 – 16,30 hod.
úterý, čtvrtek a pátek (po předchozím objednání)

NAPŘÍČ REPUBLIKOU – RALLYE VLTAVA
www.tulifest.cz

KLUB BEDNA

2017

23. 6. I 12-19 h I Soukenné náměstí, LIBEREC
Host
a porotkyně akce

KAMILA NÝVLTOVÁ

BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM!
WORKSHOPY

(malování na obličej, keramická dílna,

ruční papír), ZNAKOVÁ

ŘEČ, AGILITY, BŘIŠNÍ
TANEČNICE, OBČERSTVENÍ a mnoho dalšího

www.motocams.cz

Po trase delší než 1 000 km horskými klikatinami, údolními lány, přes mosty, přehrady a spletí jihočeských rybníků, jízdou denní i noční se 23. až 25. června opět vydají
posádky dalšího ročníku automobilové soutěže Ideální
stopou Rallye Vltava 2017.
Rallye se opět koná jako Louis Alexandre Chiron Memorial,
neboť právě tento legendární jezdec naši nejslavnější soutěž
dvakrát startoval a na kongresu FIA ji posléze prosadil do mistrovství Evropy.
Jede se na sériových vozech z 60. a 70. let a trať sestává ze
tří etap: Liberec – Mělník – Praha / Praha – Písek – Třeboň – Č.
Budějovice / Č. Budějovice – Kvilda – Klatovy – Karlovy Vary.
Letos je 91 let poslednímu žijícímu ze čtyř zakladatelů Rallye
Vltava (1960), stále vitálnímu Ladislavu Brandovi, a pořadatelé věří, že také letos s manželkou přiletí z Kanady, kde žijí
od roku 1968. Ve hře je i možnost, že na zapůjčeném Porsche
pojede jejich dcera Barbara, jinak účastnice World Masters
Cross Country Ski. A ze Švédska coby hosté možná přiletí i dvě
význačné osobnosti. Přijďte také na start povzbudit posádky
z Liberce! Podrobnější informace najdete na stránkách www.
rallye-vltava.cz.
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Obnovený vláček v koutku
Historický dětský vláček v Dětském koutku v Lidových
sadech se dočkal renovace.
Barbara Tesařová

OBLÍBENÝ A JEDINÝ dětský vláček
v Liberci vyrobený roku 1971 v dílně T.
J. Tatra Smíchov prošel kompletní renovací. Vláček, kterému neřekne nikdo
jinak než „Mašinka“, byl znovu zprovozněn a opět přináší radost dětským
návštěvníkům.
Přestože Mašinka byla od počátku ve
správě dřívějšího Parku kultury a oddechu Liberec, sloužila prvních devět let
dětem na Šaldově náměstí. Odtud byla
roku 1980 převezena a instalována
v Dětském koutku a za 46 let své exis-

tence svezla téměř milión dětí.
Opravou neprošla pouze vozová
soustava složená z elektrické lokomotivy s třemi vagóny, ale také celé
kolejiště.
„Po téměř padesáti letech odpracovaného a bezproblémového provozu
si to už zasloužila a z opravy mám
obrovskou radost. Pevně doufám, že
se stane oblíbenou atrakcí i pro další
generace,“ dodává vedoucí Kulturního
a společenského střediska Lidové sady
Petr Vostřák.

Původní vláček na Šaldově náměstí v 80. letech

Krátké a úderné divadlo

22. 6. ŠLUS! aneb Konec sezóny
v 19.30 hod v Experimentálním studiu, vstupné 130 Kè

23. 6. LETNÍ KINO: film SVÌTÁCI
ve 21.30 hod na Zahradì Lidových sadù, vstup zdarma
Koncert seniorského smíšeného pìveckého sboru

24. 6. MATYLDA A TYLDA
ve 14.00 hod na Zahradì Lidových sadù, vstup zdarma

24. 6. LETNÍ KINO: film GRAVITACE
ve 21.30 hod na Zahradì Lidových sadù, vstup zdarma
Hudební zahradní párty s Akcentem a jejich hosty

25. 6. AKCENTFEST

v 18.00 hod na Zahradì Lidových sadù, vstupné 130 Kè

LETNÍ KINO

Promítání filmù pod širým nebem na Zahradì Lidových sadù.
První projekce 16., 17., 23. a 24. èervna.
Pravidelné promítání bude probíhat od 16. èervence do 12. srpna.
Pøi nepøízni poèasí se bude promítat v Malém sále.
Filmy jsou promítány v pùvodním znìní s titulky.
Psùm i jiným zvíøatùm na vodítku vstup povolen.
!!!Vstupné ZDARMA!!!
Využijte obèerstvení v restauraci Formanka.

Na výlet do Národní galerie
29. června vás z Liberce zdarma sveze autobus
Česko-německého kulturního jara na výstavu
Gerharda Richtera v Národní galerii.
CESTU ZA současným německým
uměním v Praze doprovodí výstava
Richterova kolegy Eberharda Havekosta v Galerii Rudolfinum, umělecká
intervence a závěrečný přípitek v Goethe-Institutu v Praze.
Přeprava a komentované prohlídky
jsou pro zájemce zdarma.

Na cestu se můžete hlásit v Městském informační centru, info@visitliberec.eu, nejpozději ve středu 28. 6. 2017
do 14.00, kapacita autobusu je omezena.
Odjezd z Liberce: 8.00, předpokládaný návrat: 19.45. Další detaily cesty
budou k dispozici pro přihlášené.

Obnovená souprava v dětském koutku
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Adrenalin,
aktivní
odpočinek,
relax
a zábava

Kola, koloběžky, in-line brusle, pěší túry a další
venkovní sporty. Sezóna pro milovníky letních
aktivit začala a Liberečáci nemusí za zážitky
nikam daleko. Širokou nabídku sportovního
a rekreačního vyžití mají na dosah, dokonce
i městskou hromadnou dopravou. A to v místech,
která spravuje Sportovní areál Ještěd, a. s. – na
ještědském hřebeni a jeho svazích či v areálu ve
Vesci.

„PŘÍMO NA KOPCÍCH
Ještědu se vyřádí bikeři,
pro které máme nachystány hned čtyři tratě různých
obtížností. Stejně jako pro
pěší turisty či cyklisty, kteří
chtějí podniknout cestu po
hřebeni či po jeho okolí, je
pohodlně vyveze i s koly
sedačková lanovka Skalka, která
je v jarních a podzimních měsících
v provozu standardně o víkendech
a svátcích, během prázdnin pak každý
den,“ říká Jan Svatoš, ředitel Sportovního areálu Ještěd.
Kola jsou přepravována lanovkou
zdarma. Běžní cyklisté či pěší návštěvníci můžou na hřebeni využít jak
turistické cesty, tak i značené okruhy
v délce od tří do sedmi kilometrů.

UBYTOVÁNÍ
Pro mimoliberecké je v ještědském
areálu k dispozici hotelové ubytování
s parkovištěm u doskočiště skokanských můstků. „V té stejné budově
v centru areálu také nabízíme pronájem reprezentativních prostor, možnost pořádání oslav, svateb, rautů,
firemních akcí, školení a podobně,“
pokračuje ředitel.
Skokanské můstky se na svahu
monumentálně tyčí již od konce šedesátých let minulého století. V té době
velký můstek K 115 m byl největším

můstkem u nás i ve světě a odpovídal tehdejším normám mezinárodní
lyžařské federace. Rekonstrukce
a dostavby skokanského areálu se
ještědské svahy dočkaly před konáním mistrovství světa v klasickém
lyžování v roce 2009. S opravami se
začalo o čtyři roky dříve. Na terénní
úpravy navázala oprava a modernizace můstků a technického vybavení
areálu. Vyrostlo zde umělé osvětlení,
protože závody světových pohárů
a mistrovství světa se konají večer.

JEŠTĚD
17.–18. 6.

HOSTR PRIX – mistrovství ČR
v závodech automobilů do vrchu

19.–20. 8.

TRÉNINKY
REPREZENTACE
„Na dojezdu byla
postavena provozní
budova, ve které je
umístěno ovládání
osvětlení, centrum pro
novináře a restaurace s kuchyní. Pro
bezpečný příjezd do areálu byl vybudován sedmdesátimetrový tunel pod
sjezdovkou křižující jednu z přístupových cest. Pro dopravu závodníků
byla vybudována jednosedačková
lanovka,“ popisuje modernizaci Jan
Svatoš. V současné době na můstcích
probíhají tréninky skokanských reprezentantů, v letošním roce se tu již
připravují na příští zimní olympiádu.
Vesecký areál nabízí návštěvníkům dokonalé podmínky pro in-line
brusle, ale nově také bude rozšířeno

VESEC
17. 6.

Run in Colors – největší, nejbarevnější a nejbláznivější běh

24.–25. 6.

Czech Downhill Tour – závod ve
sjezdu horských kol

Predator Race
extrémní překážkový závod

23. 9.

1. 7.

Oslavy Ještědu

23. 9.

Spartan Race – překážkový běh

Cross Country Open – mistrovství
ČR jednotlivců v Cross Country
motocyklů

discgolfové hřiště, v lomu najdou
návštěvníci ohniště a grily, v plánu je
nové fotbalgolfové hřiště pro amatéry, rozšíření stávajícího dětského
hřiště, vybudování posilovacích prvků
a tréninkové tratě pro extrémní běhy,
včetně překážek.

BENÁTSKÁ!
Vrcholem sezóny ve Vesci bude
poslední čer vencov ý víkend
open-air festival Benátská! Hlavní
hvězdou hudebního maratonu se
stanou britští Status Quo, z českých
interpretů pak jmenujme namátkou Michala Hrůzu, Aleše Brichtu,
Alici a Dana Bártu, Kamila Střihavku
a Leaders, Walda Gang či Wohnout,
od slovenských sousedů pak Horkýže Slíže, Pavola Haberu a Team či
￼
Petera Nagye.

27.–30. 7.

Benátská! – 25. ročník

9. 9.

Dětský den s legionáři

23.–24. 9.

Spartan Race
ultra překážkový běh

30. 9.

Dětský MTB Cup
10. ročník závodu horských kol
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Zápisy do ZŠ: letos žádné drama
Očekávané dubnové zápisy do 1. třídy základních škol
nakonec letos nepřinesly žádné velké drama.

Výuka v iQlandii

Na začátku května se uskutečnil pro žáky II. stupně ZŠ
s rozšířenou výukou jazyků na Husově ul. Velký projektový
den. Pro každou třídu byl ve science centru iQlandia
UKÁZALO SE, že liberecké ZŠ zatím k tomu rodiče nenutí), jednak krátkopřipraven speciální program.
mají dostatek kapacity pro všechny dobé pobyty cizinecké. Město ale disIvan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu

spádové děti žijící na území města,
takže nebylo nutné mezi nimi losovat
jako v roce 2016. Na druhou stranu jsou
školy zaplněny už na zhruba 90 %, takže
i v dalších letech je nezbytné lokálně
kapacitu navyšovat, protože dle demografických statistik z let 2015 a 2016
porodnost v Liberci opět roste.
Přestože seznamy z registru obyvatel před zápisy uváděly 1 591 dětí (vč.
224 loňských odkladů), školy nakonec
(zatím) vydaly 1187 rozhodnutí o přijetí,
dalších 162 dětí získalo odklad školní
docházky. To ukazuje na to, jak nepřesné registry obyvatel jsou a nakolik komplikují přípravu tzv. spádové vyhlášky
města.
Zjednodušeně řečeno jsme čísly
z registru nuceni častokrát upravovat
velikost spádového obvodu, aniž by to
však v reálu bylo potřeba, protože si
počty papírových a reálných dětí neodpovídají. Mohou za to patrně jednak
neukončené trvalé pobyty při přestěhování (žádná zákonná povinnost

ponuje jen papírovými údaji, sčítat děti
v terénu nedokážeme. Největší rozdíl
mezi registrem a reálem se projevil u ZŠ
5. květen, ZŠ Švermova a ZŠ U Soudu,
přičemž oběma posledně zmíněným
jsme před zápisy upravovali spádový
obvod. A možná zbytečně.
Pokud jde o spádovou turistiku,
dotkla se tradičně zejména dvou škol –
ZŠ Lesní a ZŠ Husova. U obou škol se
počty „spádových“ dětí mezi únorem
a dubnem zvýšily o 19, obě je ale nakonec byly schopny pojmout, byť na úkor
počtu dětí ve svých prvních třídách,
které dosahují, nebo dokonce překračují číslo 30. I takto se bohužel projevuje
svévole některých rodičů.
Naopak menší zájem se zatím projevil u prvního ročníku waldorfské
třídy (patrně kolem 15 přijatých). Tento
alternativní způsob vzdělávání ale ještě
dostane prostor k tomu, aby prokázal
svou životaschopnost, protože vyhodnocení (zda v něm pokračovat, či jej
ukončit) plánujeme za 4 roky.

MAGAZÍN ZÁKLADNÍCH ŠKOL
LETNÍ VYDÁNÍ – 23. 6.

LIBEREC.CZ/DEVADESATKA

Tereza Hrůzová a Pavel Pešat

ŠESTÉ ROČNÍKY zahájily svou nevšední
výuku jako první. Nejprve byla na programu vědecká show o neobvyklých
vlastnostech vody i ohně. Některé experimenty sice vypadaly nebezpečně, ale
demonstrátoři je s přehledem a bezpečně zvládli a trocha zdánlivého nebezpečí
tak jen přispěla k lepšímu zapamatování.
Pak se šesťáci vypravili přímo do
„Vesmíru“. V Planetáriu cestovali Mléčnou dráhou, zjistili, kde se nachází naše
planeta, zakusili cestovat rychlostí světla
a prozkoumali i tajná zákoutí Sluneční
soustavy. Následovala prohlídka expozic, z nichž si měl každý žák vybrat dva
pokusy, které detailně popíše.
Na závěr dne se žáci zúčastnili ještě
jedné velké science show. Podívali se, jak
se chová tekutý dusík při teplotě mínus
200 °C a jak tato teplota dokáže změnit
vlastnosti látek. Vyzkoušeli spolu s lektorem výrobu rakety na lihový pohon.
Sedmáci, osmáci i deváťáci si kromě
expozic iQlandie užili pouze jednu show.
Jejich program měl ale jiný bonus –
návštěvu laboratoří, ve kterých se
rozdělili do pracovních skupinek. Sami
pak prováděli různé pokusy a svá pozorování zaznamenávali do připravených
pracovních listů.
Sedmáci začali vědeckými hračkami –
měli přijít na to, proč papírový motýlek
připevněný na kancelářské sponce
cestuje po uzavřené plastové trubici
nahoru a dolů, hledali rovnovážnou
polohu nepravidelných těles a vyrobili
si dokonce i vlastní vznášedlo.

Osmáci prováděli ekologické pokusy
zaměřené na úsporu energie, např. prostup tepla různými typy izolačních skel.
Získávali elektrickou energii pomocí
fotovoltaických článků a modelů větrných turbín. Zkoumali také, jaká napětí
dávají chemické články složené z různých kovů, a ověřili si, jak výrazná může
být změna teploty při endotermických
a exotermických reakcích krystalických
látek s vodou.
Žáci devátých tříd si vyzkoušeli zapojení jednoduchých elektrických obvodů
s různými prvky. Zkoumali, jak účinně se
zahřívá voda v různých rychlovarných
konvicích, tak aby si uměli vybrat tu
nejúspornější. Ze zcela jiného soudku
pak byly pokusy z jaderné fyziky – žáci
měřili tzv. pozadí radioaktivity životního
prostředí a prakticky si vyzkoušeli možnosti očisty od takových látek.
Polytechnické a přírodovědné
pokusy, které mohou žáci pozorovat
a sami si vyzkoušet v expozicích iQlandie, jsou výborným doplňkem běžné
školní výuky. Vhodně ji doplňují zejména takovými pokusy, které by bylo obtížné dělat ve školních podmínkách.

Získali jsme dalších 27 miliónů pro naše školy
Rezort školství a sociálních věcí získal dalších více než 27 miliónů ve prospěch společného vzdělávání, tentokrát na
základních školách.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu
ZA POSLEDNÍ dva roky
jsme tak do Liberce ze
školských projektů
(OPVVV) přinesli už 55
miliónů, díky nimž naše
mateřské a základní školy podpoříme
v jejich úsilí začleňovat děti a žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami, ze
sociálně slabého a kulturně odlišného
prostředí i z nestabilních rodinných
poměrů, jak mj. od 1. 9. 2016 vyžaduje
zákon.
Tím se výrazně zvýší jejich šance
dosáhnout stejných vzdělávacích

podmínek v tzv. hlavním vzdělávacím
proudu, jako mají jejich intaktní vrstevníci (tj. děti bez potřeby podpory).
Projekt Férové školy v Liberci, který
vychází z loni schválené Strategie pro
sociální začleňování a zahájí 1. července 2017, byl přitom poskytovatelem
dotace vyhodnocen velmi vysoko,
takže z požadované dotace neztratil
ani korunu. Kromě statutárního města
Liberec jsou partnery projektu i spolek
EDUCA QUALITY, Člověk v tísni, DDM
Větrník a Komunitní středisko Kontakt.
Projektu se zúčastní všech 22 libe-

reckých základních škol (včetně speciální a umělecké), některými aktivitami
podpoříme i 3 krajské speciální základní školy (při nemocnici, pro tělesně
postižené a logopedická).
Mezi aktivitami lze nalézt doučování
žáků, kariérové poradenství na školách,
kluby a kroužky na podporu rozvoje
gramotnosti, workshopy pro rodiče
žáků ze sociálně slabých lokalit i koordinaci společného vzdělávání. Projekt
tak počítá s podporou jak dětí a žáků,
tak jejich rodin, které se v řadě případů staví ke vzdělávání svých potomků

netečně, čímž výrazně podkopávají
jejich budoucí uplatnění.
Už v loňském roce Liberec získal
prvních 27 a půl miliónu pro společné
vzdělávání předškoláků v mateřských
školách (projekt běží již od prosince 2016), další peníze do škol a školek
pak za přímé podpory města (Střednědobé cíle kvality vzdělávání v ZŠ) putují
z tzv. šablon (zjednodušené žádosti).
Město zároveň školám připravuje
i metodickou podporu v rámci (spolu)
pořádání nejrůznějších workshopů
a seminářů.
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Na víkend v Jizerských horách

Festival Mateřinka je celostátní nesoutěžní přehlídka
pódiových vystoupení coby prezentace práce mateřských
škol a předškolních zařízení v České republice. Celostátnímu
finále v Nymburce předchází oblastní kola, která letos
proběhla v 16 městech. Oblastní přehlídka Liberecká
Mateřinka oslavila v březnu 2017 dvacet let svého trvání.
Vladimíra Jurigová, ředitelka MŠ Korálek Liberec
Dana Charyparová, ředitelka MŠ Kytička Liberec
DVACET LET děti pod vedením svých učitelek prezentují talent, spolupráci, radost
a umění tvořit. Dvacet let nás
všechny spojuje zájem s dětmi
pracovat, vést je k tomu, že
zpívat, tvořit, tančit přináší
do života radost, smích a také
odvahu naučit se o své umění
podělit před ostatními, nestydět se.
Velmi nás potěšilo, že z letošní jubilejní Liberecké Mateřinky byly na celostátní květnovou přehlídku nominovány čtyři mateřské školy: MŠ Malínek
z Liberce, MŠ Zvoneček z Hejnic a českolipské mateřinky Šikulka a Roháče
z Dubé.
Součástí celostátní Mateřinky je
i vernisáž výtvarných prací dětí z mateřských škol, na jejíž realizaci se střídavě
podílejí pořadatelé z oblastních přehlídek. Letos byla o přípravu a organizaci výtvarné výstavy požádána MŠ
Korálek, která je hlavním pořadatelem
oblastní přehlídky v Liberci. Vernisáž

byla pojata jako oslava
20. výročí trvání této
akce v našem městě. Na
realizaci výtvarné výstavy se podílely MŠ Kytička
z Liberce a MŠ Arbesova
z České Lípy.
Na vernisáži byly využity práce z mateřských
škol Libereckého kraje Korálek, Kytička,
Beruška, Motýlek, Malínek, Rolnička,
Hejnice, Kamarád, Jeřmanická, Nad
přehradou, českolipské mateřské školy
Arbesova, Roháče z Dubé, Dolní Libchava, Šikulka a dětí z oddělení jeslí CZaSP
Liberec.
My učitelé, ostatní personál ze škol
i rodiče si všichni moc ceníme prací, které
s dětmi můžeme dělat, chtěli bychom
v tom pokračovat i nadále a dětem
ukazovat směr cesty, který vidíme jako
smysluplný. Děkujeme všem, kteří nám
umožnili již po dvacet let se takto s dětmi
scházet, děkujeme všem za podporu této
naší krásné práce.

V polovině května uspořádala školní družina ZŠ Vrchlického víkendový pobyt pro „své“ děti
v Josefově Dole v Jizerských horách. Hned v pátek večer si děti zvolily miss a missáka a v sobotu
ráno se společně všichni vydali k vodní nádrži Josefův Důl. Děti byly překvapeny velkou vodní
plochou, která jim připomínala moře. Odpoledne jsme vyšlápli na rozhlednu Slovanka. Všichni
jsme byli nadšeni, jak krásný pohled se nám naskytl. Máme krásnou zemi. Ve večerních
hodinách jsme uspořádaly pro děti stezku odvahy temným lesem k ježibabě. Překonaný
strach byl odměněn perníčky. V neděli dopoledne byla na plánu procházka krásným údolím,
směr Bramberk. Po obědě se děti rozjížděly domů. Děkujeme rodičům za sladké dárky a hodné
mamince za voňavé medaile z perníku. Dětem se pobyt líbil a své zážitky si zaznamenávaly do
deníčků.
Vychovatelky ŠD ZŠ Vrchlického

Chrastavské děti byly nejrychlejší
Výjimečné sportovní chvíle si užily děti z patnácti školek
z Libereckého kraje na pátém ročníku akce Běh nás baví. Na
startovní čáru běhu na 40 metrů se jich postavilo 531,
ti nejlepší si odnesli medaile, všichni pak poháry a diplomy.
Alice Skalská, ZŠ Švermova

Den s rodiči a prarodiči

Už rok je mateřská škola Pastelka v Ostašově zapojena do programu Skutečně zdravá škola,
proto jsme vítali další výzvu zúčastnit se celorepublikové akce s názvem Týden s rodiči a prarodiči
na školní zahradě.
Celé odpoledne proběhlo ve velmi příjemné atmosféře. Rodiče a prarodiče se svými dětmi
proměnili zahradu k nepoznání. Sázely se bylinky do nových truhlíků, sestavil se fóliovník, který
nám slouží pro pěstování zeleniny, uklízela se zahrada po zimě a mnoho dalších aktivit. Nakonec
byla pro děti připravena odměna – jízda na poníkovi. Rodiče si mohli pochutnat na občerstvení,
které připravovaly samy děti. 
Jana Pospíšilová, ředitelka mateřské školy Pastelka, Ostašov

„AKCE BĚH nás baví umožňuje již
malým dětem zažít atmosféru podobnou vrcholným sportovním událostem,“
uvádí za pořadatele Lucie Jakubcová
z libereckého A-STYLu. „Na úvod nastupují týmy jednotlivých školek tak, jak je
zvykem třeba na olympijských hrách,
nechybí ani státní hymna a slavnostní
vyhlašovací ceremoniál.“
„Akce se nám moc líbí, jsme rádi, že

podporuje sportovního ducha dětí.
Navíc celý den si moc užijeme, děti se
každý rok velice těší. Rádi přijedeme
i příští rok,“ zhodnotila den Míla Suková,
ředitelka MŠ Nové Město pod Smrkem.
Kromě individuálních medailí byly
oceněny i nejrychlejší školkové týmy.
Vítězem kategorie nejrychlejší školka
se stala MŠ Chrastava, druhá skončila
MŠ Beruška, třetí pak MŠ Kytička.

INKLUZE?
KULTURNÍSPOLUPRÁCE!
POČIN ROKU
Neváhejte a nominujte!
www.liberec.cz/kulturnipocin
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Liberec oživuje spolu s Elsetem dění v centru

Pro spolupráci na přípravě a realizaci eventových akcí si město Liberec vybralo společnost Elset. Ve veřejné soutěži, kde
byly přihlášeny další čtyři společnosti, Elset liberecké radní jednoznačně přesvědčil.
Jana Kodymová
PRVNÍM POČINEM, který Elset pro
město realizoval, byly úspěšné Vánoční trhy 2016, které otevřely dveře
dalším společným záměrům. „Spolupráce je od začátku oboustranně
prospěšná a příjemná, do budoucna
ji chceme využívat častěji,“ potvrzuje
primátor Tibor Batthyány.
Reklamní a komunikační agentura Elset patří do skupiny městských
firem. Vznikla před 16 lety, dosud
ale svůj byznys orientovala spíše na
komerční zakázky, a to z celé země
i ze Slovenska. Pořádala velké eventové podniky s účastí skupiny Olympic,
Centrum města na jaře oživil farmářský trh v Kostelní ulici
Hany Zagorové nebo Tomáše Kluse.
„V loňském roce město Liberec došlo
k závěru, že fungující městskou společnost začne využívat i pro městské
akce. Za to jsme samozřejmě rádi,
jsme v Liberci doma a výhoda znalosti prostředí je vždy přínosná,“ uvádí
ředitel Elsetu Michal Buzek.
Za hlavní výhodu kooperace považují obě strany vedle organizační
provázanosti především skutečnost,
že oba partnery spojuje zájem na
oživení dění ve městě. „Dokonalá
znalost místních potřeb a podmínek
navíc spolupráci výrazně ulehčuje.
Nemusíme zbytečně vysvětlovat,
Vánoční trhy v novém pojetí představil Elset v prosinci 2016
co je potřeba,“ podotýká primátor
Liberce Tibor Batthyány. „Rád bych všech akcích tráví hodiny a hodiny stoprocentní produkční a realizační
také touto cestou osobně poděkoval času, řeší operativu, jedná s prodej- práci,“ dodává primátor Batthyány.
„Zainvestovali jsme okamžitě do
Ondřeji Červinkovi z Elsetu, který na ci, zajištuje techniku a vůbec odvádí
Inzerce

mobiliáře, především do prodejních
stánků, a vytvořili tu zcela novou
atmosféru – na Vánoce, Velikonoce
i při farmářských trzích v Kostelní
ulici,“ vyjmenovává Michal Buzek.
Trhy se vrátily na své tradiční místo
v horním centru města a přes léto
nabídnou tematicky zaměřené
neděle, například jahodovou (18. 6. ),
švestkovou, jablečnou nebo grilovací.
„Už po zkušenostech s posledními vánočními trhy, které Elset zvládl
podle nás i veřejnosti skvěle, jsme jej
požádali o zajištění letošních velikonočních trhů a posléze také nastávajícího již druhého ročníku plážového
léta na náměstí. Přestože nám v prvé
řadě šlo o navrácení života a živé kultury do centra města, což se báječně
daří a dokazují to i další a další akce,
které se na ty městem pořádané přirozeně nabalují, je třeba hledět i na
kvalitu produkce. A tomu dokáže
Elset ve spolupráci s týmem lidí
z odboru cestovního ruchu a kultury
velmi dobře dostát,“ uvedl náměstek
pro školství, sociální věci a kulturu
Ivan Langr.
Prvořadá je spokojenost návštěvníků akcí. A ta se jasně ukazuje.
Pozitivní ohlasy na sociálních sítích
anebo jen pohled na zaplněné
náměstí či plnou Kostelní ulici potvrzují fakt, že život na náměstí chytil
druhý dech.

VEŘEJNÝ PROSTOR – ÚZEMNÍ PLÁN
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O politice architektury a stavební kultuře
V prvním textu o plánování jsem prohlásil, že územní plán neumí zařídit vše. Tedy jaké další nástroje mám k dispozici
v případě rozvoje města? Jedním ze zásadních a málo známých dokumentů je Politika architektury a stavební kultury.
Tento dokument vydala vláda jako strategický dokument v lednu 2015 a má přinést zlepšení kvality života zvyšováním
kvality prostředí, ve kterém žijeme. Měl by kopírovat podobné dokumenty vyspělých evropských zemí.

Tibor Batthyány, primátor města
DOMNÍVÁM SE, že s ohledem na události posledních týdnů se ale našeho
města týká. Dokument je určen všem,
kdo se podílí na výstavbě nebo tvorbě
krajiny. A i když je určen především
státní správě, je myšlen a věnován, jak
stojí psáno, prakticky všem obyvatelům
České republiky.
Co zásadního říká, a proč je pro Liberec aktuální? Dokument řeší témata ve
třech základních oblastech.
KRAJINA A SÍDLA
Řeší uspořádání krajiny a sídel, veřejná prostranství a začlenění staveb do
prostředí.
 Prostorové uspořádání sídel
a jejich aglomerací má významné
důsledky pro ekonomickou udržitelnost těchto sídel a aglomerací,
protože výrazně ovlivňuje dopravní
náklady a časové ztráty dopravou a provozní a udržovací náklady sítí technické
infrastruktury.
 Primárně je třeba rozvoj měst
i venkovských obcí situovat uvnitř
zastavěného území, prostřednictvím
transformací již nevyužívaných lokalit,
zejména cílené revitalizace opuštěných
a zanedbaných ploch.
 Při plánování sídel je též důleInzerce

žité, s přihlédnutím k jedinečným
 Zajistit zpracování projektů
vlastnostem každého území, vytvářet v maximální kvalitě.
podmínky pro smíšené využití území
 Věnovat zvýšenou pozornost
pro bydlení, obchody a služby namís- ekonomice realizace, provozu
to vzniku rozsáhlých separovaných a údržby staveb.
monofunkčních ploch, které generují
OSVĚTA
nepřiměřené požadavky na dopravu.
A třetí oblast řeší především vzděláSTAVBY
vání, osvětu a potažmo výzkum.
Stavby řeší zadávání zakázek, pro Rozvinout průběžné a prohlujektování, realizaci a životnost staveb. bující vzdělávání příslušných úřed Při zadávání zakázek usilovat níků veřejné správy v oborech archio co nejvyšší kvalitu jejich plnění.
tektura, urbanismus, územní plánování,
 Využívat architektonické krajinářská architektura.
soutěže a soutěže o návrh při přípravě
 Rozvíjet systém dalšího vzděa realizaci staveb financovaných z veřej- lávání projektantů a ostatních osob
ných rozpočtů.
podílejících se na výstavbě.

 Mezi odbornou a laickou veřejností zvyšovat povědomí o potřebě
komplexního přístupu k prostředí vytvářenému výstavbou a dalšími činnostmi
člověka, zahrnující problematiku staveb,
urbanistických celků a krajiny, včetně
jejich vlivu na prostředí a člověka.
Přestože se může zdát, že tyto
základní teze jsou všem známé a srozumitelné, je třeba si je neustále
opakovat, abychom nezapomněli,
jak se chovat ke svému prostředí, ke
svému městu, za něž máme odpovědnost, jak vůči předkům, kteří jej
řádně budovali, tak vůči přicházejícím
generacím, které budou sklízet plody
naší činnosti.
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Nové parky na Horní Kopečné a v Americké ulici
V ulici Horní Kopečná v Rochlici začal vznikat ke konci loňského roku
park, který byl nyní dokončen. Návrh na obnovu byl projednán na dvou
společných setkáních s obyvateli z této lokality, kteří si sami řekli, co jim
na ploše chybí a co by zde uvítali.
Karolína Hrbková, náměstkyně primátora pro životní prostředí, veřejnou zeleň
a cestovní ruch
NA ZÁKLADĚ připomínek obyvatel zde
byly umístěny herní prvky především
pro malé děti, jako je vahadlová houpačka, pružinové houpadlo, malá hrazda,
skluzavka, kreslicí tabule, malé pískoviště. Na celé ploše byl osazen nový
mobiliář. Dále bylo zbudováno několik
nových vstupů tak, aby se na plochu
dostaly i maminky s kočárkem.
V centrální části byl ponechán prostor pro míčové hry a poslední část
pod vzrostlými stromy byla ponechána
k posezení a relaxaci. V jarních měsících
byly dokončeny zahradnické úpravy,
do pískoviště byl dodán písek a byl
proveden zdravotní řez na vzrostlém
jasanu, který se tyčí nad samotnou
herní plochou. Na podzim dojde v rámci
náhradních výsadeb ještě k osázení
plochy novými dřevinami. Nový parčík
je teď otevřený veřejnosti a bude sloužit
obyvatelům místního malého sídliště
i přilehlých rodinných domů.

Podobně vzniká i další menší park
v Americké ulici. Projekt na jeho
obnovu pochází již z minulého roku,
ale projednání na stavebním úřadě se
protahovala. Nakonec byla dokumen-

tace schválena a proběhlo i výběrové
řízení na zhotovitele stavby. Obyvatelé
Jeřábu se tak ještě letos mohou také
těšit na nově upravenou parkovou
plochu.

Od července se otevřou zahrady zámku
Liberec má konečně centrální park.
Karolína Hrbková, náměstkyně primátora pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch
PO DLOUHÝCH jednáních se díky
vstřícnosti současného majitele
libereckého zámku otevřou od 1. července brány zámeckých zahrad. Propojí
se tak celý prostor od ulice 8. března
směrem k parku Clam-Gallasů do ulic
Komenského a Gutenbergova. Scelí se
plochy zeleně v samotném centru města
a vznikne ucelený centrální park s různými typy ploch parkově upravené zeleně.
V krátké době dojde k prvním úpravám zeleně tak, aby byla zahrada co nejdříve v dobré kondici a stala se místem
pro setkávání lidí a trávení volného času.
Další revitalizovanou plochou, která
s centrálním parkem úzce souvisí, je
malý uzavřený parčík v Komenského ulici. Plocha byla obnovena, bylo
vybudováno nové oplocení a instalovány atypické prvky mobiliáře, které
městu věnoval Parlament mladých.
Tato skupina mladých lidí se zasloužila o návrh těchto i budoucích úprav
parčíku, které budou ve spolupráci
s městem pokračovat. Vznikne tak
unikátní prostor pro trávení volného
času, který si navrhli sami liberečtí
studenti.

RELAX V KOMENSKÉHO UL.
Dalším místem, které bylo v Liberci
obnoveno, je malá uzavřená plocha v Komenského ulici.
Na vedení města Liberce se v minulosti obrátil Parlament mladých
Liberec, což je skupina středoškoláků,
která se pravidelně schází při DDM
Větrník a snaží se zvýšit participaci
mladých občanů Liberce na veřejném
dění v takzvaném projektu VOČA (volný čas mladých lidí).
Jednou z jejich aktivit byla snaha
vytvořit nové odpočinkové místo
v centru města, konkrétně při ul.
Komenského. Tento prostor byl dříve
součástí tehdejší Oblastní galerie Liberec.
Na základě společné dohody mezi
Parlamentem mladých a SML nechal
odbor ekologie a veřejného prostoru
opravit stávající plot a upravit terén
tak, aby se zde daly umístit dvě lenošky a stojan na kolo, na které si
Parlament mladých zažádal o dotaci
z programu SmartUp Nadace O2.
Do budoucna by se zde měly objevovat i další prvky atypického mobiliáře. V neposlední řadě bude také
město muset vyřešit nevyhovující
stavebně-technický stav obvodových
zdí, které tento prostor vymezují, aby
celý prostor prošel kompletní obnovou.

ODSOUZENÍ POMÁHAJÍ
UDRŽOVAT ULICE
Odsouzení z Vazební věznice Liberec se pravidelně již od loňského
roku zapojují do úpravy městského
veřejného prostoru.
V letošním roce se krátce po roztání sněhové pokrývky naplno rozeběhla spolupráce odboru ekologie
a veřejného prostoru s Vazební věznicí Liberec, kdy několik jednotlivců
z řad odsouzených pomáhá s údržbou
městské zeleně, nejrůznějších stavebních prvků nebo dětských hřišť.
Letos byla nastavena vyšší frekvence činností, kdy dvakrát měsíčně je
skupina odsouzených pod vedením
svého dozorce a terapeuta k dispozici
pro nejrůznější údržbové práce, kde
nechybí likvidace černých skládek, výřezy a úprava městské zeleně, údržba
dětských hřišť nebo likvidace starých
a nefunkčních herních zařízení, mobiliáře a dalších prvků v zeleni.
V uplynulých týdnech se tak odsouzení podíleli na odstranění několika
skládek v okolí cyklostezky za fotbalovým stadiónem, úpravy zelených
ploch na sídlišti v Harcově nebo odstranění starého pískoviště v ul. Květnové revoluce. V nadcházejícím období se odsouzení objeví ve spojce mezi
ulicemi Polní a Balbínovou, ve Školní
ulici nebo Rychtářské ulici.
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Park Clam-Gallasů nese jméno rodu libereckých mecenášů
Park u Grandhotelu Clarion Zlatý Lev nese od května jméno Clam-Gallasů. V příštím roce v něm město umístí bustu hraběte
Franze Clam-Gallase.
Jana Kodymová

POJMENOVÁNÍ PARKU v Komenského ulici po šlechtickém rodu Clam-Gallasů schválilo zastupitelstvo města
loni v říjnu. S návrhem přišli historici
z liberecké Technické univerzity, kteří
dějiny rodů Gallasů a Clam-Gallasů,
jejichž rodové državy se rozkládaly
také na území Liberce, dlouhodobě
mapují.
Nadační fond Clam-Gallas - Stiftungsfonds posléze přišel s nabídkou umístit
v nově pojmenovaném parku pomník
posledního mužského potomka hraběcího rodu Clam-Gallasů, Franze,
který byl v roce 1914, stejně jako předtím jeho otec Eduard, jmenován čestným občanem města Liberce. Franz
Clam-Gallas (1854–1930) byl vzdělaný muž, patriot, mecenáš a filantrop.
Za svého života podporoval desítky
spolků i institucí, které pracovaly
zejména v sociální oblasti, a významně přispíval sirotkům, nemocným,
chudým i válečným invalidům.
Při slavnostním aktu podepsal primátor města Liberce Tibor Batthyány spolu s pravnučkou šlechtického
rodu a zároveň zástupkyní Nadačního
fondu Clam-Gallas - Stiftungsfonds
Christine Kelly memorandum o spolupráci a podpoře při realizaci pomníku významného libereckého rodáka
a mecenáše Franze Clam-Gallase.
„Tento významný rod v našem
městě doposud neměl žádná výrazná pamětní místa. Proto jsem rád, že
počínaje dneškem bude rod Clam-Gallasů připomínat svým názvem
tento park, za což patří poděkování
hlavně zdejším historikům z Technické univerzity, kteří pojmenování

Christine Edina Winkelbauer Kelly 
parku navrhli,“ uvedl primátor města
Tibor Batthyány.
Pomník Franze Clam-Gallase bude
mít podobu busty, odlité v umělecké
dílně významného vídeňského sochaře
Karla Heinricha Scholze, která je umístěna na frýdlantském zámku. Busta by
měla být slavnostně osazena v roce
2018 v parku mezi Komenského ulicí,
univerzitní budovou P a libereckým
zámkem.
Hrabě Franz Clam-Gallas byl ve
své době široce uznávanou autoritou
a obdivovaným mecenášem. Jeho
podporou se v Jizerských horách rozvíjel turismus a spolkový život a on sám
z pozice patrona spravoval tři desítky
kostelů a klášter v Hejnicích. Franz Clam-Gallas je skutečnou legendou, o čemž
svědčí i jeho epitaf v hejnickém chrámu,
který zobrazuje sv. Martina předávajícího ze sedla koně svůj šat žebrákovi.
Christine Edina Winkelbauer Kelly je

Foto: Jana Kodymová
pravnučka Franze Clam-Gallase, posledního mužského představitele rodu,
který téměř po tři staletí ovlivňoval život
nejen v našem regionu. Christine Kelly,
dnes žijící v Anglii, ve svém proslovu
hovořila o zlaté nitce, která se proplé-

tá jejím životem, jenž je skrze rodinné
kořeny spjat s českou zemí. Vzpomněla
na otce, jak miloval českou krajinu a venkovský charakter české přírody. Popsala
pocity, jak prvně přijela do Čech, aby se
setkala s Renatou a Uwe, potomky lidí,
kteří pro Clam-Gallase pracovali, a jak
už tehdy cítila vazbu na naši krajinu.
A vzpomněla na rok 1945, kdy její matka
se sestrou stály před otázkou, kde teď
bude jejich domov. Na to dnes Christine
Kelly říká, že se tehdy určitě nenadály,
že v květnu 2017 tady bude jejich dcera
a neteř stát.
S kultivovanou dámou Christine
Kelly i s dalšími členy Nadačního fondu
Clam-Gallas - Stiftungsfonds se můžeme
setkat zase za rok, kdy bude nejpozději
do listopadu 2018 slavnostně odhalena busta Franze Clam-Gallase, a to
právě v parku Clam-Gallasů. Historie je
odkazem pro budoucnost. Nejen pro
poučení, ale především pro existenční
sounáležitost a vědomé souvislosti.

Inzerce

PRACUJTE
V BLÍZKOSTI
DOMOVA
Chcete mít práci za rohem? Staňte
se naším kolegou! V současnosti
hledáme pro prodejnu v Chrastavě
pracovníky na tyto pozice:

zástuPCe
VeDouCíHo PRoDejNY
Nástupní mzda
23 700 Kč (40 h/týden)

Inzerce

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM LIBEREC hledá

PROFESIONÁLNÍ PRŮVODCE MĚSTEM
PRO ZAHRANIČNÍ NÁVŠTĚVNÍKY

PoKLaDNí
Nástupní mzda
17 700 Kč (40 h/týden)

Preferujeme angličtinu, němčinu,
ruštinu, polštinu.

Nabízíme:

Požadavky:
# Živnostenský list – Průvodcovská činnost v oblasti
cestovního ruchu
# Průvodcovské zkoušky – kopii osvědčení
# Kopii osvědčení o jazykové zkoušce
# Perfektní znalost města a okolí včetně historických souvislostí

• týden dovolené navíc ihned od nástupu
• pracovní poměr na dobu neurčitou i na zkrácený úvazek
• stravenky v hodnotě 65 Kč a další výhody...

KoNtaKtujte Nás:

Přímo na prodejně, na emailu nabor@penny.cz
nebo na tel. : 727 945 053
www.penny.jobs.cz

Zájemci o více informací se mohou obracet na e-mail:
Agata.Polakova@magistrat.liberec.cz nebo telefon: 485 101 709.
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ZADÁNO PRO NÁZORY LIBERECKÝCH ZASTUPITELŮ
Texty uvedené v této rubrice nejsou stanoviskem magistrátu ani vedení města Liberec, kromě výslovně označených.
Za jednotlivé příspěvky nesou zodpovědnost jejich autoři a uvedené názory demonstrují postoje politických stran, nikoliv redakce.

Do komunitního pivního azylu za duševním zdravím
Město Liberec je „zodpovědným“ vlastníkem majetku! Samo ani netuší, kdo jeho nemovitý majetek užívá, a když se rada
města na základě žádosti jednoho nejmenovaného spolku rozhodne věc řešit, nastane aféra, která si nezadá s odposlechy
a únikem informací. Posuďte sami, vážení čtenáři.
Věra Skřivánková, Dana Lysáková, zastupitelky KSČM
Řadu let (cca osm) si provozovatel
restaurace připojil ke svému podnikání
část městského majetku v centru města
a vytvořil si na něm předzahrádku. Řekli
bychom, že v dnešní době zákazu kouření
je to přímo terno! Spokojeně si ji užívá,
aniž by mu v tom vlastník pozemku, statutární město Liberec, jakkoli bránil nebo
ho vyzýval k uzavření například nájemní
smlouvy. A užívají si to tam i některé
špičky Změny, jak tvrdí zlí jazykové.
Chovali byste se tak vy, kdyby bez
ohlášení a bez souhlasu na vaší zahradě
nebo ploše před domem najednou přistály
stoly a židle a chodili tam návštěvníci?
Je zjevné, že město nemá přehled ani
o tom, co se děje na jeho nemovitostech
v centru. Prudký obrat nastal, když si
o výpůjčku pozemku požádal spolek,
založený občany z dané lokality, s tím, že
zde vybuduje komunitní zahrádku. Rada
města podle všech pravidel rozhodla
o výpůjčce a byla uzavřena smlouva. Pivní
„spolek“ místo toho, aby uhradil dlužné
nájemné a snažil se o dohodu, vyrazil do
protiútoku a vyhlásil do světa, jaké že
bohulibé činnosti ve svém Azylu koná

pro blaho obyvatel Liberce.
Paní náměstkyně
Hrbková (Změna)
ve svém vyjádření předaném nám
zastupitelům
tvrdí, že magist- Věra Skřivánková
rát přijal žádost na
odkup pozemku od pivního baru Azyl,
která byla doručena 3. 2. 2017. Dnes je
začátek června 2017 a zastupitelstvo
města jako jediný orgán, který rozhoduje
o koupi a prodeji nemovitostí, o uvažovaném prodeji nic neví.
Pí Hrbková pracuje mizerně, přestože
má nejlépe vykasané rukávy. Snad proto,
že jsou i rozhodnutí, která schválí nadpoloviční menšina skupinových zájmů. Kde
je transparentnost a otevřenost orgánů
města tak proklamovaná Změnou?
V některém z minulých čísel Zpravodaje
jsme v příspěvku citovaly staré přísloví,
že stokrát nic umořilo osla. Dnes můžu
s radostí konstatovat, že zatím ani stojednakrát nic osla zatím neumořilo. Že tomu
nerozumíte? Vysvětlíme.

Zastupitelstvo města se dvakrát zabývalo možností odkoupit dům v Sokolské
ulici od Technické univerzity. Odkup po
delší diskusi omítlo (diskusi je možno
si přečíst na stránkách města). Máme
řadu budov i nevyužitých, které jsou
v havarijním stavu, včetně např. školy,
a zatěžovat město koupí další budovy je
více než nehospodárné. Jaké bylo naše
překvapení, když byl na jednání zastupitelstva tento materiál předložen znovu
s kosmetickou úpravou. Místo dalších
kanceláří pro úředníky je účel zakoupení
alternativa pro řešení Transformace psychiatrické péče, chráněné bydlení u cílové
skupiny duševně nemocných a komunitní
centrum!
Zpracovatelka a předkladatelka materiálu Mgr. Machartová (nezávislá se závislostí na Změně) je v dané věci patrně ve
střetu zájmů, neboť v tomto domě sídlí její
nezisková organizace a v případě prodeje
domu někomu jinému než městu by organizaci mohla hrozit výpověď z prostor.
A tak budeme fušovat i do odborné
psychiatrické péče, zabijeme dvě mouchy
jednou ranou pod rouškou projektu trans-

formace. Co na
tom, že stanoviska odborníků
chybí. Věřme,
že tento luxus
neprojde, neboť
mě sto nemá
rozhodně na Dana Lysáková
rozhazování.
Stojí za povšimnutí, že občan Liberce, který nechodí do pivního baru, je
duševně zdráv a nepotřebuje komunitní
centra, nenavštěvuje herny, řádně chodí
do práce a platí daně a poplatky, které
jsou příjmem města, nestojí vedení města
za povšimnutí. Kdyby stál, byly by jeho
záležitosti vyřizovány včas, netížily by
ho dopravní komplikace, byl by včas
informován např. o rizicích při požáru
Severochemy.
Máme obavu, že bude-li současný stav
ve vedení Liberce pokračovat, budeme
transformovanou psychiatrickou péči
potřebovat všichni…
A mějme na paměti, že veřejné
mínění plodí moc a moc plodí veřejné
mínění.

GreenNet se stává libereckým Yettim
O rekonstrukci libereckých parovodů se hodně mluví, ale nikdo ji dosud neviděl a zřejmě asi neuvidí. Ambiciózní projekt
tří partnerů, tj. MVV, a.s., a radniční koalice (Změna a ANO 2011), nazvaný GreenNet tak dostává zaslouženě přirovnání
k pověstnému himalájskému Yettimu.
Jaroslav Zámečník, zastupitel SLK
Přitom ještě v roce 2014 bylo plánováno, že parovody budou v nejvzdálenějších
částech Liberce zkráceny, přibližně třetina domácností bude od CZT odpojena
a vytápěna místními kotelnami na zemní
plyn. Spalovna odpadů Termizo, a.s., by
si v takovém případě musela s přebytečnou párou poradit jinak, například z ní
vyrábět elektrický proud.
Obrat nastal po komunálních volbách
v říjnu 2014. Územní plán byl zastaven,
energetická koncepce smetena ze stolu
a těsnou většinou 20 hlasů dostal zelenou
projekt GreenNet, který pochází z dílny
MVV Energie CZ, většinového vlastní-

ka Teplárny Liberec. Záměr realizovat
projekt GreenNet byl kupodivu schválen
i přes nevyjasněné pochybnosti o jeho
proveditelnosti a financování. GreenNet,
který se navenek tváří ekologicky, obsahuje například i to, že teplárna odkoupí
od MVV zcela nepotřebné mazutové
zásobníky i s mazutem v nich, a to přesto,
že většina tepla se vyrábí ve spalovně
a zbytek ze zemního plynu.
Navíc liberecká radniční koalice v říjnu
2015 oznámila Liberečanům svoje rozhodnutí zbavit se našeho městského teplárenského majetku v pořizovací hodnotě
přes 80 mil. Kč a bez náhrady jej vložit

do Teplárny Liberec. Teplárna za vložený
majetek města slíbila svým zákazníkům
15% slevu na dobu 5 let. Cena tepla na
hranici 700 Kč vč. DPH za GJ zůstává stále
vysoká a nezaručená. Nikdo není schopen
říci, co bude za 5 let, až závazek slevy
skončí.
Opoziční Starostové kritizují koalici
zejména za to, že v programovém prohlášení závazně slibovala zpracování
variantní studie, podle které budou moci
zastupitelé o osudu soustavy centrálního
zásobování teplem pečlivě rozhodnout.
Nakonec se žádná studie nezpracovala
a rozhodování proběhlo bez možnosti

zvážit i jiné cesty
pro město Liberec.
Město je dnes
bez energetické
koncepce a čeká
ho řada riskant- Jaroslav Zámečník
ních soudních
tahanic s nejistým výsledkem. Starostové
pro Liberecký kraj proto chtějí udržet centrální zásobování teplem jen tam, kde to
je pro obyvatelé výhodné a ekonomicky
zdůvodnitelné. Chtějí také umožnit budovat plynovodní přípojky v celém území
města bez omezování.
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Kdyby lež měla tvář, byla by to ta Zuzany Tachovské
Už jednou jsem psala, že si z minulého funkčního období nevzpomínám, že by zastupitelka Tachovská jedinkrát přišla na
jednání zastupitelstva s konstruktivním návrhem. Za to si ovšem nikdy nenechala ujít příležitost osočit druhé. Svůj způsob
jednání nezměnila ani nyní, jako členka vládnoucí koalice. Neodolá jediné příležitosti, aby si „kopla do Rosenbergové“.
Přitom se opírá často o polopravdy a lži.
Martina Rosenbergová, zastupitelka za ČSSD
V minulém čísle Zpravodaje se Zuzana
Tachovská podivovala mému rozhodnutí
podpořit některé návrhy kolegů zastupitelů v oblasti hazardu. Na mé rozhodnutí
se mě může kdykoliv osobně zeptat, ale
chápu, že tolik odvahy zase nemá. A pak,
papír snese všechno.
Jestli jsem správně pochopila její
„výkřiky“, vadí jí, že jsem podpořila
zejména návrh kolegy Šolce. Je, myslím,
obrovská škoda, že pro samé plánování
lží a intrik nedává na zastupitelstvu větší
pozor, neboť jsem tam své důvody vysvětlovala. Nevadí. Pokusím se je zopakovat
tak jasně, a pokud možno stručně, aby je
pochopila i ona.
Tak předně. Jakékoliv změny v hazardu
upravuje obecně závazná vyhláška. Trochu
mne jako bývalou primátorku děsí, že tuto
základní znalost zastupitelka Tachovská
nemá! Kolega Šolc však žádnou vyhlášku nepředkládal. Předkládal pravidla, na

kterých se někteří zastupitelé dohodli.
Předkládal pravidla, která v jedné z jejich
variant podpořil i její změnařský kolega
Korytář. A mimochodem, byla to ta
pravidla, která měl předložit rovněž její
změnařský kolega, zastupitel Šedlbauer.
Ten samý zastupitel Šedlbauer, který
vedl pracovní skupinu, jež se usnesla po
dlouhých jednáních na omezení hazardu
v Liberci, a to omezeným počtem kasin.
Tedy ten samý návrh, který nakonec předložil pan primátor. Na tomto návrhu se
dohodli zástupci všech politických stran.
A vážená paní kolegyně Tachovská, tento
návrh podpořilo všech pět členů radních
z vaší Změny pro Liberec!
Prvním podrazem zastupitelů za Změnu
tedy bylo, že předložili úplně jiný návrh, než
byl dohodnut, předjednán a odsouhlasen.
Předložili návrh na nulovou toleranci, neboť
se cítili zhrzeni odvoláním náměstkyně Hrbkové a potřebovali potrestat své koaliční

kolegy z hnutí ANO. Já jsem podporovatel
nulové tolerance, a proto jsem pro tento
návrh zvedla ruku. Jako ostatní zastupitelé
jsme očekávali splnění slibu zastupitele
Šedlbauera, že se dále bude o věci jednat.
Nejednalo se, což byl další podraz Změny.
Opravdu poslední pomyslnou kapkou
bylo předložení materiálu pana Šedlbauera na jednání zastupitelstva o jednom
kasinu, což mi jednak připomnělo návrh
Jana Korytáře, který v roce 2015 navrhoval koupit liberecký zámek a udělat
kasino právě v něm. Jako by se Změna
vehementně snažila tento plán naplnit.
Což beru jako podraz číslo 3. Snad i proto,
když jsem se několikrát dotazovala, jak je
ekonomický náměstek Korytář připraven
nahradit chybějící zdroje z hazardu, řekl,
že buď se hazard obnoví, nebo se zvýší
daň z nemovitosti, nebo se zvýší poplatek
za odpady. S tím nemohu souhlasit.
To jsou informace, které měly zaznít

před hlasováním
o nulové toleranci. To však Změna
zamlčela. Z těchto
všech důvodů se
cítím Změnou být
podvedena. To
Martina Rosenbergová
jsem také na předposledním jednání zastupitelstva sdělila.
S tím, že už nemám zájem podporovat
jakékoliv jejich návrhy, protože je stejně
nedodrží či překroutí. Změně přece nikdy
o nulovou toleranci nešlo.
Protože od roku 2010 již zastupitelku
Tachovskou velmi dobře znám, vím, že
opět přijde s dalšími nesmyslnými obviněními, útoky a pomluvami. Nechci se však
snížit na stejnou úroveň a nebudu již na
ně reagovat. Zajímá mě město Liberec,
jeho rozvoj a budoucnost, nikoliv neustálé
plivání jedovatých slin. To ještě nikdy nic
dobrého nepřineslo.

Za námi tři marné roky a před námi další rok prázdnoty. Jenže co dál?
Stav, ve kterém se nyní nachází Liberec, není výsledkem či důsledkem politické krize, která se pravidelně u městské
liberecké koalice objevuje a pak „šumí do ztracena“. Je přímým důsledkem nečinnosti libereckých vládnoucích politiků,
kteří město táhnou ke dnu. Tři roky, které uplynuly od jejich zvolení, jsou doslova prošustrovány. Rok před námi neslibuje
zlepšení. Doslova zeje prázdnotou.
Ondřej Červinka, zastupitel ODS
Kdo viděl v posledních měsících jednání
libereckého zastupitelstva, bezesporu jej
musel přemoci zmar. A myšlenka o tom,
kam až lze „padnout“ a kde je ono pomyslné dno, ke kterému je možné dostat se.
Jenže tento zmar se přímo nedotýká jen
zastupitelstva, ale především života a fungování města jako takového.
Pokud se podíváme zpět, pak po předvolebních slibech současných vládnoucích
uskupení zbyla jen hořká pachuť. Protože se
nestalo vůbec nic. Město chřadne a uvadá.
Díky jisté dávce setrvačnosti se to, co nyní
bylo na jeho životě napácháno, projeví až
se zpožděním, tedy v době, kdy ti, kdo mu
dnes vládnou, již nebudou ve funkci. Možná

na to i sází.
Co je tedy špatně? Magistrát je paralyzován. Na jedné straně se neúměrně zvyšuje
počet úředníků a finanční nároky na ně,
na druhé straně to není vidět v efektivitě
či kvalitě práce magistrátu. To není útok
na jednotlivé úředníky, jejichž činnosti si
vesměs vážím a považuji ji za kvalitní, ale
je to zhodnocení celého organismu, který
prostě nefunguje.
Město se nerozvíjí. Finanční prostředky, které díky dřívějším vedením města
přináší hospodářský rozmach Liberce,
jsou „projídány“ namísto toho, aby byly
vhodně investovány a do budoucna přinášely městu opět zisk. Statutární náměs-

REKLAMA, KTERÁ V LIBERCI FUNGUJE

50 000 výtisků každý měsíc

tek Korytář kdysi hovořil o „dotačních
lovcích“, které přivedl na město. Jaké jsou
jejich výsledky? Jaké dotace město získalo? Snad se ani raději neptat, protože
výsledek je tristní. Nic.
Opravy komunikací váznou, respektive
město se neopravuje, a když, pak chaotičnost takové akce odráží chaotičnost celého
vedení města. Ostatně – asi všichni se s tím
nyní potýkáme – město je hotovou neprůjezdnou pevností.
Město je sice na jedné straně rozkvetlé – protože nechalo zasadit stovky a tisíce
různých cibulek či semínek. Jenže na straně
druhé je špinavé. Neudržuje se. Neuklízí se.
Zarůstá trávou.

Slyšeli
jste
v poslední době
o tom, kam směřuje
příprava nového
územního plánu? Asi
ne. Ani zastupitelé.
Jeden z hlavních Ondřej Červinka
úkolů města pro
toto volební období se prostě vytratil do
neznáma.
Toto funkční období lze z hlediska rozvoje a potřeb města Liberce charakterizovat
jako totální ztrátu. Nezbývá než vydržet
ještě rok. Již nyní je ale potřeba ptát se –
a co dále? Protože tohle si naše město věru
nezaslouží…

Vážení čtenáři, texty uveřejněné v zastupitelské rubrice
Fórum najdete také na www.liberec.cz/zastupitelstvo.
Každý zastupitel má svůj blog, kde se tyto příspěvky vždy po
vydání Zpravodaje zobrazí. Každý zastupitel má tak možnost
komentovat názory svých kolegů přímo pod konkrétním
článkem.
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Hlavní architekt pro Liberec

Liberec má první reálnou naději na ustavení městského
architekta, který bude dohlížet nad urbanistickým rozvojem
města a nad významnými stavebními záměry.

Kauza Azyl

Sousedská pře, která se dostala až na stránky novin a na
jednání zastupitelstva města.

Josef Šedlbauer, Změna pro Liberec/SZ

Karolína Hrbková, náměstkyně primátora pro životní prostředí,
veřejnou zeleň a cestovní ruch

Městského nebo také hlavního architekta si zřizují obce, které chtějí politické
vize na jedné straně a úřednické rozhodování (stavebního úřadu) na druhé straně
vyvažovat a korigovat odborným nadhledem. Ten se v běžném provozu často
ztrácí a výsledkem je město, které vypadá
divně, o stavbách se v něm rozhoduje ne
zcela srozumitelně a nedosahuje svých
možností pro zajištění kvalitního života
lidí. Obcí, které mají městského architekta,
je v České republice asi osmdesát, Liberec
mezi ně zatím nepatří – a je to na něm
znát.
Pozice městského architekta není
všude stejná. U menších obcí je to obvykle
externista, který spolupracuje s radnicí
na smlouvu a jeho vyjádření jsou úřadem
respektována jen do té míry, dokud má
potřebnou autoritu a podporu politiků
ve vedení města. Příkladem může být
Litomyšl, která léta k svému prospěchu
využívala služeb městské architektky, po
změně politického vedení ale spolupráce
prakticky ze dne na den skončila. Největší
města jako Praha a Brno si místo architekta rovnou zřizují celé organizace, jako je
pražský Institut plánování a rozvoje.
Města srovnatelná s Libercem obvykle
zařazují městského architekta do struktury
magistrátu. Jasnou výhodou je jeho stabil-

Jedná se o městský pozemek,
malé nádvoří v Široké ulici, které
v minulosti spontánně obsadila
a nutno říci, že i uklidila a zvelebila,
komunita lidí kolem baru Azyl. Na
magistrátu pozemek nikdo „nepostrádal“ a asi by tomu tak bylo
i nadále. O pronájem pozemku ale
zažádal nově založený spolek. Jeho
členové jej chtěli získat údajně za
účelem vybudování komunitní zahrady.
Žádost spolku se dostala do rady města
a radní schválili spolku výpůjčku pozemku. Jenže nedostali informaci, že vlastník
sousední nemovitosti, ve které je Azyl, má
podanou žádost o odkup tohoto pozemku a že na pozemku již komunitní prostor
dlouhodobě funguje. Začala jsem se o celou
záležitost zajímat a požádala jsem o návrat
k výchozímu stavu, abychom v radě města
mohli o obou žádostech rozhodnout zároveň a na základě všech informací. Začalo
být zřejmé, že se spíš jedná o sousedský
spor než o touhu budovat komunitní
zahradu pro tři členy spolku. Po mé žádosti
o revokaci usnesení na mě členové spolku
začali útočit v médiích, využívali přitom
nelegální nahrávku, kterou pořídili v mé
kanceláři.
Nahrávka ve skutečnosti neobsahuje

nější pozice a definované kompetence, které sice politici
mohou změnit, ale
nemohou je jednoduše ignorovat.
Na druhou stranu
Josef Šedlbauer
pozice
uvnitř
magistrátu hrozí zahlcením městského
architekta, jehož role má být především
vizionářská a kreativní, běžnou úředničinou.
V Liberci jsme proto navrhli model,
který bere výhody z obou přístupů a snaží
se eliminovat nevýhody. Do struktury
magistrátu by tak měl být zařazen nový
útvar, úsek hlavního architekta, který má
jasné kompetence, ale je jen minimálně
zatížen úředním provozem. Tento model
byl představen na veřejné debatě, diskutován se zástupci České komory architektů
a v červnu bude projednán v radě města.
A pak nás čeká to nejdůležitější: dobře
vybrat. Osobnost, která má silnou vizi,
odvahu ji prosazovat i v ne úplně jednoduchých podmínkách a zároveň dostatek
pochopení pro různé potřeby města.
Na výběru se musí podílet respektovaní
odborníci a bude chvíli trvat, hlavního
architekta by se Liberec měl dočkat v průběhu podzimu.

nic, za čím bych si nestála. Všechny strany
jsem především vyzvala ke společnému
jednání. Do sousedských sporů vstupovat
nechci a nebudu, pro odblokování situace
jsem však přišla s několika návrhy. Spolek
může získat k vypůjčení jiný městský
pozemek, který je ve stejné ulici a je pro
pěstební typ komunitní zahrady vhodnější.
S provozovatelem baru je potřeba dořešit
zpětně vyměřené nájemné, to je úřední
proces v kompetenci magistrátu. Ohledně
sporného pozemku vznikla petice za zachování pobytové zahrady pro komunitu, která
ji vybudovala a pořádala zde spoustu charitativních a kulturních akcí. Petici podpořila
i řada organizátorů živé kultury v Liberci.
Pokud někdo z komunity kolem Azylu bude
do budoucna ochoten převzít za pozemek
odpovědnost a plnit povinnosti vůči městu,
tento záměr podpořím.

Pro koho a jak funguje v Liberci stavební úřad
O tom, že v Liberci „podivně“ funguje stavební úřad (dále jen SÚ) se mluví už roky.
Zuzana Tachovská, Změna pro Liberec
Nejlepší ukázkou toho, jak pracuje
a čeho všeho je schopen liberecký stavební úřad v čele s Miroslavem Šimkem, je
stavba obchodně-zábavního centra Plaza.
Petici proti záměru postavit Plazu v roce
2006 podepsalo 4 600 Liberečanů, kteří
v této lokalitě požadovali park. Stavební
úřad v roce 2008 vydal stavební povolení
v rozporu se zákonem, protože místo, kde
dnes poloprázdný obchodní dům stojí, je
v územním plánu vedeno jako nezastavitelná plocha zeleně. Proti stavbě Plazy
se kromě veřejnosti postavili i památkáři.
Stavební úřad vzkázal občanům, že
nevadí, že stavba bude v nezastavitelné
zeleni, protože „zeleň může být na střeše“.
Jaké jsou tedy naše hlavní výhrady
vůči stavebnímu úřadu a jeho vedení?
Pokud to krátce shrnu: SÚ vydává stavební povolení v rozporu s platnými zákony,
případy mnohdy končí u soudu, v Liberci
se množí černé stavby a úřad nekoná,
přehazuje to na posouzení podle nového

Povolené stavby
v rozporu se zákonem:
1) Plaza Liberec
2) Bytový dům Skanska (EDI),
Vratislavice nad Nisou
3) Rodinný dům Duňka,
Horní Hanychov
4) Rodinný dům Kopal, Starý Harcov
5) Bytové domy Sluneční stráň,
Starý Harcov
6) JHT Park (KIK u Kauflandu,
Horní Růžodol)
7) Mycí boxy a automyčka u ČSPH
Čermák, Rochlice u Liberce (výběr)
územního plánu, čímž ale de facto černé
stavby legalizuje. SÚ záměrně zdržoval
práce na přípravě územního plánu, a proč?
Náměstkyně Hrbková od svého nástupu
do funkce některé kroky SÚ kritizovala
a žádala nápravu. Paradoxem tedy je,
že byla zastupiteli za ex-ANO s pomocí

opozice odvolána a primátor Batthyány
to zdůvodnil průtahy při schvalování
nového územního plánu. Znepokojující je
také fakt, že občanům, kteří v minulosti
kritizovali stavební úřad, přišli úředníci
během krátké doby bezdůvodně zkontrolovat všechny jejich nemovitosti.
Už při vyjednávání o budoucí koalici
jsme zástupce ANO upozorňovali na to, že
budeme chtít personální změny na stavebním úřadě a že stavební úřad musí začít
fungovat normálně a ne jen pro vyvolené
developery. Zástupci ANO předběžně souhlasili s tím, že situace na SÚ je skutečně
neudržitelná, ale vymínili si, že až po šesti
měsících „hájení“. Když však po půl roce
paní náměstkyně Hrbková zpracovala
poměrně obsáhlý materiál o závadách
ve fungování stavebního úřadu v Liberci,
seznámila s ním zastupitelstvo a požádala tajemníka Fadrhonce, aby začal konat,
narazila na tvrdý odpor jak tajemníka, tak
překvapivě i primátora Batthyányho.

Problém – libereck ý stavební
úřad – je od začátku fungování koalice jablkem sváru
mezi Změnou pro
Liberec a nyní již Zuzana Tachovská
ex-ANO. Radní za
Změnu ale vyčerpali všechny možnosti.
Tajemník Fadrhonc opakovaně tvrdí, že
do běžících řízení ještě zasahovat nemůže
a do řízení již uzavřených zase už zasahovat nemůže. Ve vztahu ke každému
konkrétnímu řízení je tedy vždy buďto
brzy, nebo naopak pozdě. Tajemník úřadu
podléhá pouze primátorovi; i když rada
města nařídí tajemníkovi, jak konkrétně
zjednat nápravu, je v pravomoci primátora
to zastavit.
Ve zkratce, pokud tajemník Fadrhonc
a primátor Batthyány situaci na SÚ řešit
nechtějí, a oni nechtějí, nikdo je k tomu
nedonutí.

HASIČI
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HASIČI RADÍ OBČANŮM
Nástrahy letních radovánek 
Právě začíná léto a s ním přichází i řada nejrůznějších letních radovánek, které nám mohou přinést radost a pohodu,
ale někdy také starosti, bolest a smutek. Při pobytu na chalupách či chatách, táboření a dalších letních činnostech
se neobejdeme bez táboráku, grilování a opékání buřtů. Abychom se mohli věnovat odpočinku a užívat si léta
a prázdninových dní naplno, připomeňme si několik základních pravidel, která je třeba dodržovat.
Iva Michalíčková, HZS Libereckého kraje, Jan Gardoň
SNADNÝ VZNIK POŽÁRU
V OBDOBÍ SUCHA
Každoročně hasiči v období léta
a prázdnin řeší zvýšený počet požárů
způsobených převážně lidskou neopatrností. Lesní/přírodní požáry jsou
nejnáročnějším hasebním zásahem,
protože k nim zpravidla dochází v těžce
přístupném terénu.
Pozor proto především na:
 odhozené cigaretové nedopalky do
volné přírody,
 otevřený oheň při opékání a grilování bez dozoru dospělé osoby,
 rozdělávání ohně pomocí hořlavin,
 špatně zabezpečená nebo nedohašená ohniště,
 vypouštění „lampiónů štěstí“ a používání zábavní pyrotechniky,
 skleněné předměty a sklo, z nichž se
vlivem slunečního záření může stát lupa
a zapálit suchou trávu, hořlavé předměty
i stavby,
 zapalovače, spreje a plynové bomby
nechané ve vozech, na verandách a balkonech; vlivem slunečního záření může
dojít k výbuchu a následnému požáru,
 garáže, stodoly a kůlny, kde se skladuje uhlí, nedosušené seno a sláma,
barvy, ředidla a další hořlavé látky.

NEBEZPEČÍ UTONUTÍ A PORANĚNÍ
PŘI KOUPÁNÍ A VODNÍCH SPORTECH
K letnímu období neodmyslitelně
patří koupání a sjíždění řek. Nesmíme
proto opominout ani nebezpečí, která
nás při těchto činnostech mohou ohrožovat. Každoročně hasiči musí zasahovat
u desítek tragických případů, kdy je třeba
vyhledat utonulé osoby.
Pozor proto především na:
 přeceňování plaveckých schopností. Pokud se někdo začne topit, snažte
se mu nejdříve pomoci sami. Pokud na
to nestačíte, co nejrychleji přivolejte
pomoc z okolí, zavolejte záchranáře.
Snažte si co nejlépe zapamatovat místo,
kde jste tonoucího naposledy viděli;
 koupání v noci (hrozí snadná ztráta
orientace),
 skákání do neznámé vody (takto
způsobené úrazy mívají fatální následky),
 požívání alkoholu při koupání a vodních sportech,
 ponechávání malých dětí bez dozoru
a plaveckých pomůcek (plavecká vesta,
kruh, rukávky),
 používání správných záchranných
pomůcek při sjíždění řek,
 plavidla a provoz na vodních plochách.

VZNIK ŠKOD V DOMÁCNOSTI
V létě se často ze svých domovů vzdalujeme na delší čas. Před odjezdem na
dovolenou bychom neměli zapomenout
zkontrolovat, zda máme vypnuty všechny spotřebiče, uzavřeny hlavní přívody
plynu a vody. Domácnost nezapomeňte
zabezpečit i proti vloupání.
Pozor proto především na:
 ponechání otevřených oken, puštěné vody, plynu a zapnutých elektrospotřebičů při odjezdu na dovolenou,
 důkladné zajištění dveří, oken a věcí
proti odcizení,
 ponechání otevřených oken a nezabezpečených věcí při bouřce nebo
vichřici.
NEBEZPEČNÁ MÍSTA
A EXTRÉMNÍ ZÁŽITKY
Při výletech a volnočasových aktivitách na nás však při naší neopatrnosti
číhají i jiná nebezpečí než jen bouřky
či požáry. Mezi rizikové skupiny patří
především děti, a to hlavně během
prázdnin, kdy využívají větší volnosti
a baví se i nejrůznějšími nebezpečnými
aktivitami.
Pozor proto především na:
 dodržování bezpečnostních pra-

videl při pohybu v neznámém terénu,
 pohyb ve skalách, blízkosti řek a vodních ploch,
 přeceňování sil a vlastních schopností (především při provozování
extrémních sportů),
 správné a odpovídající vybavení,
 přehled o tom, kde a s kým se pohybují vaše děti a co mají v plánu dělat.
JAK PŘIVOLAT POMOC
Pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte
hasiče nebo záchranné složky prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112, při
poranění nebo zdravotních komplikacích zdravotnickou záchrannou službu
na čísle 155, v případě trestného činu
policii na čísle 158.
Při ohlášení vždy nejdříve uveďte, co
a kde se stalo a uveďte důležité okolnosti
události. Nikdy nezavěšujte jako první
a řiďte se pokyny operátora. Pokud
cestujete do zahraničí a ocitnete se
v nouzi, dovoláte se pomoci záchranářů
prostřednictvím jednotného evropského čísla tísňového volání 112, které platí
v celé Evropské unii.

Čeští a němečtí hasiči prověřili své dovednosti
Na třídenní setkání zamířili do areálu Ekocentra v Oldřichově v Hájích mladí hasiči z Liberce – Krásné Studánky, Hrádku nad
Nisou, německého Herrnhutu a Žitavy.
Redakce
CÍLEM SETK ÁNÍ v rámci česko-německého projektu „4 města zachraňují přes hranice“ bylo prohloubení
hasičského nadšení v mladé generaci
a načerpání cenných zkušeností při
cvičení.
Program začal v pátek společným
hasičským odpolednem, kde si mladí
hasiči prověřili a porovnali své dovednosti a zkušenosti v různých hasičských disciplínách. Za úkol měli například v družstvu vyprostit zaklíněného
figuranta a připravit vakuovou matraci,
vyzkoušet si souhru týmu při vytvoře-

ní útočných proudů nebo překonat
strach z výšek při vyzdvižení na plošině do dvaceti metrů. Součástí programu byla také exkurze na Ještěd
a do Hasičského záchranného sboru
Libereckého kraje.
Statutární město Liberec, zastoupené Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Krásná Studánka, získá
také díky projektu novou hasičskou
zbrojnici v Krásné Studánce, rychlý
zásahový vůz, speciální dopravní auto- ná setkání, výcviky a workshopy.
mobil a přívěs se člunem pro práci na
„Díky těmto setkáním si dobrovolní
vodě. Součástí projektu jsou i společ- hasiči mezi sebou vyměňují zkušenosti
a nastavují kvalitnější systém komunikace, což přinese efektivnější a lépe
koordinovanou spolupráci mezi jednotlivými sbory při společných zása-

zích. Velice vítám pozornost věnovanou výchově
hasičské mládeže, která je
budoucností hasičských
sborů,“ řekl primátor Tibor
Batthyány.
St a t u t á r n í m ě s t o
Liberec je lead partnerem projektu „4 města
zachraňují přes hranice“.
Projekt je spolufinancován 85 % z Programu spolupráce
Česká republika – Svobodný stát Sasko
2014–2020 a 5 % ze státního rozpočtu
České republiky (čeští partneři). Zbylé
výdaje hradí každý partner ze svého
rozpočtu. Celková výše dotace z EU
činí 2 304 436,04 EUR.
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VÝSTAVA O REFORMACI
V ČESKÝCH ZEMÍCH
Putovní výstava o reformaci
v Českých zemích při příležitosti
500. výročí veřejného vystoupení německého reformátora Martina Luthera.
Česko-německá výstava mapuje vývoj reformace od Jana Husa
po současnost, soustředí se také
na vliv Martina Luthera v Českých
zemích. Výstava putuje po českých
a německých městech.
Vernisáž se uskuteční v sobotu 17. 6. od 16.00 v modlitebně
Českobratrské církve evangelické,
Masarykova 22, Liberec. Vernisáž
doprovodí přednáška historika dr.
Milana Svobody a koncert hudby
z prostředí reformace.
Výstava bude přístupná v neděli 18. 6. od 10.30 do 13.00, v pátek
23. 6. od 9.00 do 12.00, v neděli
25. 6. od 10.30 do 13.00 a v úterý
27. 6. od 9.00 do 12.00.

POMNÍK K VÝROČÍ 260
LET BITVY U LIBERCE
Letošní Ostašovské poutní slavnosti nabídly návštěvníkům bohatý program, kterým se jako
nitka vinula připomínka výročí
260 let od bitvy u Liberce (Ostašova).
Slavností se zúčastnili členové
ze Spolku přátel mandavské kasárny (Německo), kteří členům Spolku přátel Ostašova přivezli dar ve
formě modelu kostela sv. Vojtěcha
(v měřítku 1 : 50).
Akce byla slavnostně zahájena
nástupem vojsk, která následně
provedla malou rekonstrukci bitvy. Ta proběhla stejně jako před
260 lety mezi Ještědem a Keilovým vrchem. Za rakouskou stranu se bitvy účastnily jednotky
Infanterie Regiment Wied-Runkel
(Praha) a Infanterie Regiment
Salm-Salm (Hradec Králové), za
pruskou stranu pak Královský pěší
pluk č. 26 von Meyerinck (Brno).
Podívaná to byla velmi poutavá, ukázka bojů totiž probíhala na
menší rozloze, a tak se návštěvníci
ocitali téměř v centru dění. A to
nejen během ukázky bitvy, ale i po
celou dobu slavností, kdy vojáci ze
SHŠ Corporal procházeli mezi lidmi
a sehrávali drobné scénky.
Ukázce bitvy předcházelo slavnostní odhalení pomníku vojákům
padlým v bitvě u Liberce. Pomník
je umístěn vedle kostela, na jehož místě původně stála dřevěná kaple. Tu nechali místní lidé
vystavět za peníze, které získali
jako odškodnění za útrapy, které
je potkaly v této bitvě. Slavnostní
řeč přednesl vojenský kaplan Petr
Šabaka.

KULTURA / HISTORIE

Liberec bude zasvěcen kultuře a umění
Sérii vernisáží, výstav, komentovaných prohlídek a kulturních vystoupení má na programu
Česko-německé jaro k letošnímu výročí Česko-německé deklarace.
VÝJIMEČNÝ PROJEKT bude slavnostně zahájen 22. června v Liberci a bude
o to atraktivnější, že se k němu připojí
obdobně komponované Česko-německé kulturní dny DIALOG, pořádané ve
spolupráci Liberce a německého part-

nerského města Augsburg. Také DIALOG
bude zahájen 22. června a potrvá až do
neděle 25. června.
„Obě akce se konají se stejnou myšlenkou a stejným poselstvím, a proto
jsem rád, že se nám podařilo najít

vhodný termín a spojit Česko-německé
kulturní jaro a DIALOG v jeden logicky provázaný celek. Čeští i němečtí
návštěvníci se díky tomu mohou těšit
na mimořádně atraktivní program,“ zve
primátor Liberce Tibor Batthyány.

KULTURA / HISTORIE
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Kniha přibližuje osudy známých Liberečanů
Životní příběhy deseti osobností Liberecka představuje ve své nové knize novinář
a spisovatel Jan Šebelka (1951). Má příznačný název Liberecké rozhovory a autor ji vydal
vlastním nákladem v polovině května 2017.
V KNIZE SE čtenář seznámí
s životními peripetiemi veterána
od Tobruku a Dunkerquu generála Stanislava Hněličky, teatrologa
a celoživotního pedagoga Jiřího
Janáčka, letos devadesátiletého,
či zoologa a spisovatele Miloslava Nevrlého. Dalšími zpovídanými
jsou herci Vojtěch Ron a František
Peterka, s nímž vedl rozhovor Jiří
Miškovský.
Autor ostatních Jan Šebelka si
dále povídal s filozofem Bohumilem Nuskou, s Martou Kottovou,
jednou ze sta přeživších terezínských dětí, s fotografem a autorem několika knih Janem Pikousem nebo se zarputilým antikomunistou Otakarem Raulímem,
jenž strávil v komunistických
věznicích víc než 14 let. Posledním ze zpovídaných je autor
prvního poválečného územního
plánu, architekt Liberce Svatopluk

J a n

Š e b e l k a

Technik, o kterém jen málokdo
ví, že byl před válkou na stáži
u Augusta Perreta a mimo jiné
se zúčastnil bojů Slovenského
národního povstání.
„Rozhovory vznikaly v letech
2002 až 2010. Nechal jsem je
tzv. uležet, protože jsem si chtěl
ověřit, zda jim čas neublíží a nic
neztratí na síle svých výpovědí. Neztratily, čímž jsem byl
mile překvapen. Jednak lidské
příběhy i forma, kterou byly
zaznamenány, v časové zkoušce
obstály, druhak z nich podle mě
ještě víc vystupují tradiční hodnoty jako etika, slušnost, moudrost, úcta a vlastenectví, které,
aniž bych chtěl moralizovat, se
v dnešní době příliš nenosí. Byla
by škoda, kdyby tato cenná svědectví o nich i o době, v níž žili,
zapadla,“ řekl o knize její autor
Jan Šebelka.
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PĚVECKÝ SBOR JEŠTĚD ZVE
Slavnostní koncert ke 110. výročí založení Pěveckého sboru Ještěd má
na programu Dvořákovo Te Deum
a Janáčkův Otčenáš. Slavnostní
koncert se koná 18. 6. 2017 od 19
hod. v kostele Sv. Kříže v Liberci.
„Pěvecký sbor Ještěd vznikl v roce
1907 po návštěvě císaře Františka Josefa jako český zpěvácký spolek v tehdy německy mluvícím Reichenbergu
v Království českém v Rakousku-Uhersku.
Po 110 letech stále zpíváme ve
stejném městě, a dokonce zkoušíme
nedaleko od tehdejší hospody Prátr,
kde byly první zkoušky a představení.
To není málo v kraji, kde je historie
tak zpřetrhaná. Přežili jsme 1. světovou válku, konec monarchie, světovou
hospodářskou krizi, vydrželi jsme i 2.
světovou válku, padesátá léta, Husákovu normalizaci… Naše výročí není
jen číslicí 110. Je to vděčnost a úcta
všem těm, kteří 110 let sborového zpěvu vytvářeli. Byli to současníci našich
pradědečků a prababiček,“ říká dirigent Marek Müller.
Učinkují sólisté Věra Poláchová, Dušan Růžička, Jaroslav Patočka ml.

Pivo teklo potokem v malé obci na Žitavsku
Dřívější obec Dittelsdorf, dnes součást města Žitavy, ztratila svou samostatnost v roce 2007, kdy k městu byly spolu
s ní přičleněny ještě další obce. Dittelsdorfem protékají dva potoky a sto podstávkových domků spíš tvoří skanzen než
obyčejnou vesnici. Naučná stezka prochází kolem nejkrásnějších staveb.
Milan Turek, Turistické informační centrum Ještěd
VYDAT SE do deset kilometrů vzdálené obce od Žitavy zvláště na jaře, kdy
kvetou třešně a další nádherné peckoviny, může být neobvyklým zážitkem.
Obcí prochází cyklostezka Odra-Nisa
a z Liberce je to sem přes polskou Sieniawku necelých třicet kilometrů. Malá
obec má velice zajímavou historii, byla
založena již ve čtrnáctém století, kdy
v Lužici vládl Karel IV. Sám tudy projížděl na inspekční cestě dvakrát.
Za vlády Václava IV. se rozkmotřila
spolupráce Zhořelce a Žitavy a v roce
1412 dittelsdorfským potokem teče
pivo z rozbitých sudů důsledkem
pivní války. Nelítostný souboj, i když
bez lidských obětí se udál mezi oběma
městy právě na jižním okraji tehdy
malé vesničky.
Historie neříká, komu obec vlastně
patřila v době, kdy jsou zmiňovány
církevní poplatky, ale určitě to mohlo
být město Žitava. Později je Dittelsdorf
v majetku pánů z Donína, kteří vlastnili hrad Grabštejn nedaleko Hrádku
nad Nisou. Růst hospodářství za vlády
Karla IV. přináší na Žitavsku i negativa.
Bohatí měšťané žijí rozmařile a městská rada proto vyhlašuje nařízení,

kterým se zakazuje na svatby zváti jiné
hosty než příbuzné, z hostiny se pak
nesmějí rozesílat pokrmy známým,
nelze doprovázet nevěstu do lázně,
zakazuje se dávat dary nevěstě a ženichovi, nesmí se nosit špičaté střevíce
ani krátké suknice, chodit za kmotra
na venkov a navštěvovat cizí ženy
v šestinedělí. Malé sídlo neprožívalo
kritická období, Žitava byla členem
spolku šestiměstí a první větší potíže
nastaly až ve šmalkaldské válce, kdy
Habsburkové uvalili na města tresty.
K formování a životu obce prospívala

blízkost nedalekého kláštera Mariino
údolí.
Od roku 2007, kdy připadla obec
Žitavě, bydlí zde asi tisíc obyvatel
a z výšky je dnes obec podobná orlu
s rozpjatými křídly. Lidé o své domky,
většinou podstávkové, které byly
konstruovány jako tkalcovské dílny,
svědomitě pečují. Barevné malby, plno
květin, zahrádky a nejrůznější ozdoby
u domů, často i vtipně vystavené
exponáty dokumentují spokojený život
občanů. Na naučné stezce návštěvník
potká místo, kde se nejlépe suší prádlo,

zahradní prádelnu nebo pojízdnou toaletní mísu. Místo školy má obec kulturní
dům a na návsi samozřejmě lavičky pod
stoletou lípou, obchod s potravinami
a hospodu.
Na okraji obce je malé muzeum,
dokumentující historii obce. Dřevěný
podstávkový dům je z osmnáctého
století a kdysi sloužil také místnímu
tkalci. Textil byl v Ponisí hlavním
zdrojem obživy vedle zemědělství.
Obec zdobí nádherná stavba kostela
svatého Matouše od Carla Augusta
Schramma. Kouzelné, až pohádkové
uličky lákají k prohlídce celé obce
a současně i k vystoupání na blízký
kopec Steinberg. V okolí obce je celá
řada krásných turistických cest, kterými lze procházet obce plné krásných
podstávkových domků.
Pro obyvatele severních Čech není
Dittelsdorf obcí neznámou. Většina
obyvatel je totiž u dobrovolných
hasičů a ti se už více než čtvrt století
kamarádí s hasiči v Hrádku nad Nisou.
Vedle společných cvičení jsou to i společné zásahy při požárech, ale také
i společenská setkání. Někteří dittelsdorfští se dokonce učí i česky.
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Terénní práce mezi bezdomovci
Počínaje letošním červencem začne být rezort školství
a sociálních věcí mnohem více aktivní v sociální práci mezi
libereckými bezdomovci. Žádá si to stále rostoucí populace
lidí bez přístřeší na území města (aktuálně se odhaduje
až kolem 300 klientů), jimž se nedostává tzv. terénních
programů, a zůstávají tedy naprosto bezprizorní.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu
CÍLEM JE PŘEVZÍT část činností,
které dosud dobrovolně vykonávala městská policie (mapování bezdomovců, nápomoc se získáváním
dokladů apod.), a souběžně s pomocí
strážníků a úřadu práce podchytit
bezdomovce pro další práci se sociálními službami, zvyšovat jejich motivaci například při úklidu obývaných míst
(viz příklad pavlovické cyklostezky),
jejich postupné začleňování třeba do
systému prostupného zaměstnávání
(veřejná služba) a prostupného bydlení (prostřednictvím poskytovatelů
sociálních služeb), jakož i zprostředkování potravinových balíčků z Potravinové banky atd.
Rezort proto o půl úvazku navýší
činnost jednoho ze svých terénních
pracovníků, kteří pravidelně docházejí do sociálně vyloučených lokalit,
a vyčlení jej také na aktivity přímo
v oblastech, jež obývají lidé bez
domova.

Počty lidí bez domova na území
města rok od roku stoupají. Zatímco
ještě před pěti lety se počítaly maximálně na jednotky desítek, v roce
2015 jich analýza terénu odhadovala
již na 170. V současnosti pak strážníci
mapují kolem 300 bezdomovců. Příčinou je nepochybně větší anonymita
krajského města (lidé se sem proto
houfněji stahují) a také více příležitostí k obživě či přenocování. Mezi
bezdomovci se přitom nachází řada
lidí i se zdravotním hendikepem,
s duševním onemocněním i se závislostmi, z hlediska věkové struktury
jich zhruba čtvrtina patří mezi seniory.
Někteří z nich mají pravidelné příjmy
ze státní sociální podpory či hmotné
nouze, jiní jsou pracovně aktivní
třeba sezónně (brigády apod.). Jsou
ale i tací, kteří nemají příjmy vůbec
žádné třeba i proto, že už nemají k dispozici žádné osobní doklady (ztráty,
krádeže, účelový prodej).

Město podpoří hospic i závislé
Město Liberec poskytlo dotaci 475 765 Kč na úhradu části
nákladů na provoz Hospice sv. Zdislavy a 523 342 Kč pro
neziskovou organizaci ADVAITA, z. ú.
Jana Kodymová
Hospic sv. Zdislavy dotaci použije na
úhradu nákladů lůžkového části.
ADVAITA je jediným poskytovatelem protidrogových služeb v ambulantním centru v Rumunské ulici
Liberci, které je určeno uživatelům

návykových látek a hazardním hráčům
ve věku od 15 let. Služba terapeutické komunity pro drogově závislé se
nachází v Nové Vsi u Chrastavy a je
určena osobám závislým na návykových látkách.

Inzerce

Společnost AGRI CS a.s.,
hledá do svého týmu

MECHANIKA
ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
místo působnosti Liberec

Pracovní náplň
� Servis a opravy zemědělských strojů
CASE IH a STEYR
� Diagnostika a opravy elektronických
závad a navigací
� Předprodejní příprava strojů

Nabízíme
� Práce ve špičkově vybaveném autorizovaném servisním centru
� Stravenky, příspěvky
na zdraví, rekreaci, penzijní připojištění, sport
a kulturu
� Pravidelná školení od výrobce v zázemí importéra
Požadujeme
� SOU s maturitou nebo
vyučením v technickém
směru
� ŘP skupiny B, T, skupiny
C a E výhodou

Kontakt: Kateřina Špačková, tel.: 702 185 715
e-mail: kariera@agrotec.cz
www.agrotec.cz/kariera

PROGRAM CENTRÁLNÍHO KLUBU SENIORŮ
Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1, e-mail: klub@ksk.liberec.cz

tel.: 485 244 992

www.ksk-liberec.cz/seniori

Účastníci akcí souhlasí s pořízením zvukového a obrazového záznamu,
který může být využit Komunitním střediskem Kontakt Liberec, p. o.
pro účely prezentace akcí či aktivit přímo souvisejících.

ÚTERÝ

13. 06.
PONDĚLÍ

19. 06.
ÚTERÝ

20. 06.
STŘEDA

14.00 hod.

Centrální klub
seniorů

17.00 hod.

Divadlo F. X. Šaldy

14.00 hod.

Hudební odpoledne
s klavíristou Jiřím Vajsejtlem

13.30 hod.

Letní turnaj v šipkách

sál - suterén

ČTVRTEK

10.00 - 12.00 hod.

PÁTEK

23. 06.
PONDĚLÍ

26. 06.
ÚTERÝ

27. 06.
PÁTEK

30. 06.

Představní
ke Světovému dni proti násilí
na seniorech “My Fair Lady”

Centrální klub
seniorů

21. 06.
22. 06.

Hudební odpoledne s harmonikou
Tradiční posezení s živou hudbou

Kuželna, Home
Credit Arena

09.00 hod.

Tréninkové dopoledne v Kuželně
Přezutí s sebou!

Areál restaurace
ZOO 1320

Kloboukový turnaj v minigolfu

15.00 hod.

Gilbert Becaud
Beseda s Annou Sadílkovou

Centrální klub
seniorů

14.00 hod.

Hudební odpoledne s harmonikou
Tradiční posezení s živou hudbou

18.00 hod.

Koncert skupiny The Tap Tap

Centrální klub
seniorů

nám. Dr. E. Beneše

Klub šikovných rukou - každé liché pondělí od 10.30 hod.
Herní odpoledne - každý čtvrtek od 13.00 hod.
Relaxační cvičení - každý pátek od 08.00, 09.00 a 10.00 hod. Ručník s sebou!
Cvičení na židlích - každý pátek od 11.00 hod.
Cvičení pro seniory v rytmu hudby - každý pátek od 13.00 hod.
Zájemci o bezplatné vzdělávací kurzy počítačů a tabletů (pro začátečníky
i pokročilé) a trénování paměti se mohou přihlásit v CKS.

Inzerce
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Modeláři z Větrníku opět úspěšní
Tomáš Herder
V prvním květnovém víkendu se
konala v prostorám MCU Koloseum
mezinárodní modelářská soutěž Licard
Model Show 2017. V rámci této soutěže byla kategorie železničních vozidel
vyhlášena Mistrovstvím České republiky. Potěšitelné bylo to, že v kategorii
žáků se stal mistrem Lukáš Bůlfinek
a v mezi dospělými se vicemistrem stal
domácí Vojtěch Volný. Kromě těchto
úspěchů naši mladí i dospělí modeláři
převzali dalších 11 zlatých, 7 stříbrných
a 2 bronzové medaile. Díky tomu v hodnocení klubů liberečtí obsadili v silné

konkurenci týmů první místo.
Květnové cestování s modely skončilo poslední pátek a sobotu v Jindřichově Hradci na mistrovské soutěži
Papírová růže 2017. Kategorie letecké
a kosmické techniky byla vyhlášena
mistrovstvím České republiky. Ani zde
si naše děti nevedly špatně – ve starších
žácích dominoval Filip Svatoš a mezi
juniory bral titul Jakub Luci a druhý
za ním Richard Havelka. Kromě dvou
mistrovských ocenění si děti přivezly
cenné kovy: 5 zlatých, 6 stříbrných a 5
bronzových.

Licard Model Show 2017

WWW.LIBEREC.CZ/ZTRATY‑NALEZY

Informace k agendě ztrát a nálezů vám poskytne Veronika Hiršalová (tel.: 485 244 948).
Seznam naleznete také na internetových stránkách: www.liberec.cz/ztraty‑nalezy.

SEZNAM VĚCÍ NALEZENÝCH OD 1. DO 31. KVĚTNA 2017
173/17

finanční hotovost

31. 5. 2017

172/17

nálezy DPMLJ: peněženka Jakub Šíma, průkaz Ladislav Dančo, sluneční brýle, deštník

30. 5. 2017

171/17

pouzdro Václav Duspiva

30. 5. 2017

170/17

peněženka Dominik Moravec

29. 5. 2017

169/17

peněženka Václav Flieger

29. 5. 2017

168/17

klíče

25. 5. 2017

167/17

nálezy České dráhy: spací pytel, taška Milan Pišl

24. 5. 2017

166/17

nálezy DPMLJ: peněženka Jakub Adamec, taška s oblečením, vak s oblečením, brašna,
pouzdro Ondřej Záruba, sklenice, peněženka Grzegorz Slobodzian

23. 5. 2017

163/17

přívěsek, známka

22. 5. 2017

160/17

nálezy DPMLJ: peněženka Libor Motyčka, oblek, kufřík, průkaz David Kubát

19. 5. 2017

159/17

doklady Dagmar Sengrová

18. 5. 2017

158/17

nálezy České dráhy: mobilní telefon, deštník

18. 5. 2017

157/17

klíče, karta Johana Heindorfer

18. 5. 2017

155/17

doklady Jan Čížek

16. 5. 2017

154/17

peněženka Josef Hušla

16. 5. 2017

153/17

náušnice 1 ks

15. 5. 2017

152/17

nálezy DPMLJ: umělé květiny, pouzdro na mobil, batoh, hnojivo, deštník, hůl

12. 5. 2017

nálezy iQlandia: 3x kšiltovka, 4x šátek, 2x nákrčník, 10x čepice, 3x láhev, 1x blok, 1x

Tomáš Herder
151/17

batoh, 1x fotoaparát; 2x obal na fotoaparát, 1x pouzdro na brýle, 1x přívěsek, 3x
peněženka, 2x průkaz Vladislav Danyliuk, Anna Denigerová,, 1x zákaznická karta,

12. 5. 2017

1x mobilní telefon, 1x hodinky, 4x klíče
150/17
149/17

mobilní telefon

10. 5. 2017

nálezy České dráhy: brýle sluneční, brýle dioptrické, mobilní telefon, prsten, hotovost,
kniha, 2x klíče od vozidla, 1x klíče

10. 5. 2017

148/17

peněženka Michael Benda

147/17

mobilní telefon

10. 5. 2017
9. 5. 2017

142/17

nálezy DPMLJ: batoh, 2x čepice, bižuterie, průkaz Jan Doležal

3. 5. 2017

141/17

průkaz Ivan Filip Hendrych

2. 5. 2017

140/17

fotoaparát

2. 5. 2017

138/17

klíče od vozidla

2. 5. 2017

Inzerce

ě o
v
o en
n vř
te

volebním klání.
Patří se přestavit spolek modelářů
Licard Liberec, který na území Liberce
působí a mezinárodní soutěž připravil
přímo v Liberci již podruhé. Spolek je
zapsaným spolkem od roku 2015, ale
setkávání členů se stalo pravidelným od
září 2009.
Ve svých stanovách má kromě pořádání soutěží a cestování po soutěžích
také výpomoc na modelářských výstavách, rozšiřování povědomí o modelářství jako činnosti pro volný čas a technickou výchovu mladé generace.
Od podzimu 2015 se spolek schází
v prostorách DDM Větrník zpravidla
jednou do měsíce před výjezdy na soutěže doma nebo do Polska. V současné
době sdružuje spolek 13 členů. Spolupracujeme s Domem dětí a mládeže
Větrník, a umožňujeme tak mladým
modelářům získávat zkušenosti od nás
starších a vozíme jejich modely na naše
i zahraniční soutěže, čímž je jejich práce
viditelná i jinde než v poličkách jejich
domovů.
Více informací o našem spolku a naší
činnosti je možno najít na www.licard-liberec.cz nebo na Facebooku.

o

MCU Koloseum hostilo v sobotu 6.
a neděli 7. května mezinárodní soutěž
papírových modelářů. Modeláři z České
republiky, Polska, Německa, Litvy
a Estonska se představili celkem s 288
soutěžními modely, které byly rozděleny do 13 oborových kategorií a další tří
věkových kategorií. Kromě soutěžních
modelů byly k vidění i výstavní modely,
mezi nimiž se vyjímal model Terminátora v životní velikosti, který přivezl jeho
tvůrce Jan Stolín.
V sobotu odpoledne probíhalo
komisemi posouzení modelů i za účasti
liberecké veřejnosti. Je smutné, že ve
stotisícovém Liberci se našlo pouhých
asi 300 návštěvníků, kteří se mohli potěšit výtvory modelářů mnohých mistrů
Polska nebo České republiky.
Za spolek Licard děkujeme přítomnému personálu MCU Koloseum za
vytvoření výborného prostředí, které,
stejně jako loni, účastníci velmi chválili.
Dojmy z dobré akce pokazila zpráva, že
jsme letos nedosáhli na dotaci, o kterou
jsme si zažádali. Vypadá to tak, že podpora technického vzdělávání, mezi které
modelářství patří, je v repertoáru programu komunální politiky jen v před-
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LIberec

nad GLobuSem

Sousedská 605
Tel.: 483 033 355, 603 412 983
liberec@planeo.cz

Sleva 10 %

na velké bílé spotřebiče

Platnost do 30. 6. 2017. Slevu lze uplatnit pouze na pobočce PLANEO ELEKTRO Liberec
po předložení tohoto kuponu. Slevy nelze kombinovat. Neplatí na zboží v akci a na letákové položky.

Sleva 5 %

na IT / TV / mobilní telefony
Platnost do 30. 6. 2017. Slevu lze uplatnit pouze na pobočce PLANEO ELEKTRO Liberec
po předložení tohoto kuponu. Slevy nelze kombinovat. Neplatí na zboží v akci a na letákové položky.
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Zlatá tečka! Monika Pařízková je mistryní republiky
Parádní sezóně udělala jedenáctiletá Monika Pařízková zlatou tečku. Na mistrovství
republiky mladšího žactva ve stolním tenise v Havířově předváděla skvělé výkony, které
korunovala bronzem z dvouhry a prvním místem ze čtyřhry!
SKST Liberec
V LIBERCI VYCHOVALI dosud jedinou hráčku stolního tenisu, která
dosáhla až na titul z mistrovství
republiky – Tereze Svatoňové se to
povedlo rovněž ve čtyřhře, mezi
staršími žákyněmi v roce 2013. Teď ji
napodobila Monika, která navrch získala ještě bronz ze singlu. Obě spolu
mimochodem občas trénují.
„Jsem šťastná, že se mi to povedlo.
Přála jsem si alespoň jednu medaili
a získala jsem dvě a ještě k tomu
zlatou,“ radoval se největší liberecký
talent.
Ve dvouhře Monika suverénně
ovládla všechny své zápasy až do
semifinále, kde nestačila až na druhou
nasazenou Nelu Hanákovou (TJ Sokol
Vsetín), které podlehla po vyrovnaných
setech 0:3. Do liberecké sbírky tak přidala historicky první mládežnickou
medaili mezi jednotlivci z MČR!
Ve finále deblu vsetínské soupeřce
vše vrátila. Ta spolu s Barborou Březinovou (SK Frýdlant nad Ostravicí)

Monika Pařízková (vpravo) s Evou Pokornou při vítězné čtyřhře

vedla nad Pařízkovou s Pokornou (KST
Vyšší Brod) už 2:0 na sety. V dalších
třech sadách zvítězily 11:6, 12:10 a po
vítězném backhandu Moniky i 14:12.
„Holky první dva sety nehrály
dobře, ale zvýšenou aktivitou se
nám podařilo utkání otočit. Koncovka
pátého setu už byla spíše o štěstí. To
se od Moniky odklonilo v koncovkách
dvouhry. Nyní, jak to ve sportu chodí,

se přehouplo na naši stranu,“ radoval
se po utkání trenér Martin Protiva.
Mezi chlapci se rovněž dařilo Štěpánu Waldhauserovi, který ve všech
kategoriích (singl, debl, mix) vždy
došel až do čtvrtfinále. Zkušenosti
sbírali i další Liberečtí zástupci Viktor
Vejvoda, Matěj Vogel a Adéla Richterová, kteří odehráli spoustu pěkných
zápasů.

NÁRODNÍ POHÁR V KARATE
SK KARATE – SHOTOKAN LIBEREC
Poslední květnový víkend měl po letech oddíl SK Karate – Shotokan Liberec příležitost pořádat soutěž pod
záštitou Českého svazu karate.
Do haly Dukly Liberec se sjeli borci na 2. kolo Národního
poháru. Domácímu klubu se podařilo vše zorganizovat na
výbornou a ještě vybojovat 6 zlatých, 2 stříbrné a 2 bronzové medaile.
20. 5. se v Lounech konalo 2. kolo Ústeckého regionálního poháru. Mezi 303 závodníky ústeckého a libereckého
kraje startovalo i 12 jednotlivců a 2 týmy nejúspěšnějšího
libereckého oddílu SK Karate – Shotokan Liberec. Většina závodních týmů již zahajovala objemovou přípravu na soustředění v Harrachově. I v menším počtu se libereckým podařilo
vybojovat 15 medailí a 5. příčku v žebříčku klubů.

2. září od 9

hod.

Home Credit Arena

Vyzkoušej sport, který Tě bude bavit!
• Nabídka více než 40 sportovních oddílů
• Fit zóna zaměřená na výživu a fitness
• Dalších 50 sportovních vystavovatelů

OKINAWA KARATE A KOBUDO LIBEREC
V sobotu 27. května se v Havlíčkově Brodě konal tradiční otevřený turnaj KODOMO-NO-TAIKAI všech stylů karate
pro děti a mládež do 18 let.
Liberecké dojo pod vedením trenéra Petra Zázvorky reprezentovali 4 závodníci, kteří se vrátili s celkovým počtem
9 medailí.
WWW.LIBEREC.CZ/ZASTUPITELSTVO

SPORT



homecreditarena.cz

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC
čtvrtek 29. června od 15 hodin
ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 11 V HISTORICKÉ BUDOVĚ RADNICE

Tradice pokračuje
Děti ze 14 libereckých škol se
ve čtvrtek 25. května v areálu ZŠ
Dobiášova pustily do dvoudenního soutěžení v již tradičních
disciplínách ve skoku dalekém
z místa, člunkovém běhu, vybíjené, florbalu, sudoku a vědomostním testu. Po vzoru tradice se do
klání zapojili i jejich učitelé, kteří
zápolili ve volejbalu a střelbě na
florbalovou bránu.
Již 3. ročník DOBI Cupu, který je
pokračovatelem někdejší oblíbené
soutěže Syner školám, spolu s ředitelem ZŠ Dobiášova Ivo Svatošem
zahájil náměstek primátora Ivan
Langr.
Podle ředitele ZŠ Dobiášova
Ivo Svatoše se DOBI Cup pevně
drží své tradice a děti i učitelé se
rok co rok mohou těšit na stejné
disciplíny. „Nesnažíme se je měnit,
protože všichni už jsou na ně zvyklí
a i díky zavedeným disciplínám je
toto soutěžní klání tak oblíbené,“
konstatoval ředitel pořádající školy
a připomněl, že v rámci dvoudenní
soutěže reprezentují zúčastněné
školy děti všech věkových kategorií,
od prvňáčků až po deváťáky.
V součtu všech disciplín se nakonec z celkového vítězství radovali
žáci a učitelé ze ZŠ Ještědská.

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA
LIBERECKÉHO ZPRAVODAJE
JE 29. ČERVNA.
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DISTRIBUCE ZPRAVODAJE
Distribuci Libereckého zpravodaje do každé rodiny v Liberci zajišťuje
od 1. ledna 2002 Česká pošta, s. p. Pokud
Zpravodaj neobdržíte do své schránky,
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poštu, tel.: 485 246 430. Do vyčerpání
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