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Vychází v nákladu 50 000 kusů  ZDARMA

Liberec má na náměstí meteorit
V rámci výstavy Objekt Liberec proběhlo ke konci června slavnostní odhalení sochy –
Meteoritu – Petra Zubka, která na náměstí před radnicí nahradila čtyřmetrovou hlavu,
nazvanou V-myšlení.

OTEVŘENÉ
PAMÁTKY

Otevřené památky doplní
historická jízda veteránů.

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ každoročně v září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek.
Letos 9. září se zároveň pojede historická jízda k 111. výročí prvního automobilu vyrobeného v Liberci.
VIZ STRANA 4


„Lidé si v tom mohou hledat cokoliv, pokaždé objevovat nové detaily. Vychází to z mojí fascinace přírodou a z neustálého objevování.
Objekt vznikal intuitivně, skládal jsem na sebe různé materiály a artefakty,” říká o meteoritu jeho autor Petr Zubek.  Foto: P. Chmelík

Česko-německý Dialog a výtvarno v ulicích
Vernisáže, výstavy, komentované prohlídky a kulturní vystoupení mělo na programu
Česko-německé jaro k letošnímu významnému výročí Česko-německé deklarace. Projekt
byl slavnostně zahájen 22. června v Liberci a připojily se k němu obdobně pojaté Česko-německé kulturní dny Dialog, pořádané ve spolupráci statutárního města Liberec
a německého partnerského města Augsburg.

OBNOVA LESNÍHO
KOUPALIŠTĚ
Letos v létě začne obnova
zchátralého Lesního koupaliště.

Pavel Chmelík
„VŠECHNY AKCE mají stejnou myšlenku a stejné poselství, 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
měli díky tomu atraktivní program,“
uvedl primátor Liberce Tibor Batthyány, který v pátek 23. června v obřadní
síni liberecké radnice předal Martě
Kottové in memoriam a Ervínu Šolcovi Medaili města Liberec. Oběma
ocenění náleží za mimořádné zásluhy
o rozvoj města v oblasti demokracie,

lidských práv a otevřeného dialogu mezi příslušníky různých etnik
a národností.
Udělení medailí je spojeno také s 20.
výročím podepsání Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích
(1997) a s významným životním jubileem Ervína Šolce, který v letošním
roce oslaví 90. narozeniny. „Ervín Šolc
se mimořádně zasloužil o rozvoj města
v oblasti česko-německých vztahů
a rozvoj jeho partnerství s bavorským
městem Augsburg, kam se po roce 1945
přestěhovala početná skupina takzva-

ných libereckých Němců,“ řekl mimo
jiné Tibor Batthyány.
Centrum města ožilo v sobotu
24. června objekty a interaktivními
instalacemi od českých i německých
umělců. V historickém středu Liberce
začal týdenní festival Art Week, současně s ním i výstava Objekt Liberec.
Akce nabídla díla českých a zahraničních umělců, která budou k vidění
po celé prázdniny v parku Clam-Gallasů (u libereckého zámku). Vernisáž se
uskutečnila v sobotu 24. června.

Pokračování na straně 20.

VEŘEJNOSTI BY mělo Lesní koupaliště sloužit od příštího roku. V první
etapě dojde ke kompletní opravě vany
a vyspárování celé plochy tak, aby
mohla být vana opět napuštěna.
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EDITORIAL

Wi-fi zdarma pro všechny

Milí Liberečané,
v prvé řadě mi dovolte poděkovat všem, kteří se
podíleli na přípravách a realizaci Česko-německých
kulturních dnů DIALOG 2017, které jsme ve dnech
22.–25. června uspořádali nejen pro naše hosty
z partnerského Augsburgu, ale také pro širokou veřejnost. Pozitivní ohlasy
ke mně doléhaly v průběhu akce i po jejím ukončení. Slova uznání směřovala k slavnostnímu zahájení v Severočeském muzeu, špičkovému baletu
pod širým nebem, dojemnému vystoupení dětí ze ZŠ Husova i dalším
částem programu včetně nevšední fotografické prezentace před radnicí
a tematických přednášek v krajské knihovně a sídle Svazu Němců. O to
více mě mrzí, že jsem nemohl být na všech místech osobně.
Vážím si práce a úsilí všech, kteří se na DIALOGU 2017 v Liberci podíleli,
protože se zasloužili o mnoho příjemných setkání a krásných kulturních
zážitků. A především přispěli k intenzivnímu dialogu mezi oběma národy,
což je vždy hlavním cílem česko-německých kulturních dnů. Cílem, který
se nám beze zbytku podařilo naplnit.
Dále chci poděkovat kolegům zastupitelům, kteří na posledním předprázdninovém zasedání zastupitelstva vzali na vědomí nabídku společnosti TMR na provozování skiareálu Ještěd. Jde o dlouhodobě diskutované
téma a není se co divit, protože řešíme budoucnost pro Liberec klíčového
sportovně rekreačního areálu, který je za současného stavu prodělečný,
z provozního hlediska stagnuje a v neposlední řadě nám chátrá před
očima. Vážím si toho, že zastupitelé si nezbytnost vstupu silného investora a zkušeného provozovatele uvědomují a že můžeme pokračovat
v jednáních se společností TMR, která má o pronájem areálu na Ještědu
velký zájem.
Rád bych se také krátce vrátil k nové soše před radnicí. Některé rozpačité reakce chápu, protože Meteorit autora Petra Zubka na první pohled
vyvolává emoce. Kdykoli jdu okolo, lidé se u něj zastavují a debatují o něm.
I proto, že zdálky působí úplně jiným dojmem než zblízka. Ve zkratce
řečeno, takovou sochu jsme tu ještě neměli, a to že v každém vzbuzuje jiné
reakce, je jedině dobře. Veřejný prostor podobná umělecká díla potřebuje.
Když už zmiňuji prostor náměstí, tak nemohu opomenout, že se konečně podařilo dotáhnout k realizaci mou ideu bezdrátového připojení
k internetu v okolí radnice. Tato novinka se bude hodit nejen Liberečanům,
ale i českým a zahraničním turistům. Wi-fi připojení zajistí Liberecká IS
a těšit se na něj můžete již od 1. září.
Co říci závěrem? Užívejte léta, a tím myslím i toho Libereckého. Po celé
prázdniny vám bude k dispozici pláž před radnicí, která je letos výrazně
větší než loni, a můžete si užívat kulturního programu na náměstí Dr.
Edvarda Beneše, z jehož pestré nabídky si určitě každý vybere to své.
A hlavně si trochu odpočiňte.
	
Váš Tibor Batthyány


Jana Kodymová

FOND ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE
VYHLAŠUJE DRUHÉ KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ NA ROK 2017
V druhém kole vyhlášení přerozdělujeme zůstatek peněz vyčleněných na tento rok. Vyhlášeny jsou všechny 3 programy:
# Partnerská spolupráce
# Zahraniční pomoc
# Podpora místních komunit
Termín podávání žádostí je

od 1. 8. 2017 (8.00) do 6. 9. 2017 (17.00).
Bližší podmínky programů najdete na stránkách města
(www.liberec.cz – občan – fondy a granty – fondy města – fond rozvojové
spolupráce). Informace poskytne: Mgr. Věra Maškarincová, 485 243 503.

Od prvního září nabídne město Liberec občanům bezdrátové
připojení k internetu na náměstí Dr. E. Beneše zdarma.

PRO PROVOZ bezplatného připojení
k internetu pro veřejnost signálem wi-fi
budou využity bezdrátové přístupové
body na objektu historické budovy radnice. Bude využito bezlicenční pásmo
2,4 GHz a 5 GHz.
„O možnosti bezdrátového připojení
k internetu pro občany Liberce a turisty
v okolí radnice jsem uvažoval už dlouho.
Jsem rád, že se to nyní prostřednictvím
Liberecké IS podařilo,“ uvádí primátor
města Liberce Tibor Batthyány.
Společnost Liberecká IS, a.s., je pro
město Liberec poskytovatelem služeb

pro připojení informačního systému
statutárního města Liberec k veřejné
síti internetu včetně všech souvisejících
služeb.
Jednorázové náklady na instalaci
aktivních prvků a nastavení a konfiguraci wi-fi odhaduje Liberecká IS na
15 000 Kč, bez DPH. Měsíční náklady na
zajištění provozu činí 6 950 korun.
V rámci komunikační infrastruktury poskytované pro statutární město
Liberec budou, i s ohledem na zkušenosti, použity přepínače a access pointy
z produkce Cisco Systems.

Lepší dohled nad kamerami
Modernizaci operačního střediska připravuje Městská
policie Liberec.
Jan Král
STÁVAJÍCÍ PROGRAMOVÉ a technické vybavení je po více než deseti
letech zastaralé, nesplňuje současné
požadavky a městská policie nemůže
naplno využít všech možností a funkcí
kamerového systému a dalších služeb.
Neumožňuje současné zobrazování
všech 40 kamer zapojených do městského kamerového systému, zobrazování kamer s vysokým rozlišením,
sledování pohybu služebních vozidel,
náhled na mapové podklady apod.
To vše bude nové vybavení zvládat.
Zajistí ho do konce listopadu městská
společnost Liberecká IS, a. s., která
nabídla nejvýhodnější a nejekonomičtější řešení. Cena za kompletní obnovu
HW a SW operačního střediska včetně
čtyřletého servisu a uživatelské podpory činí 1 738 000 bez DPH.

„Kamerový systém sice každoročně
rozšiřujeme o nové kvalitnější kamery,
ale bohužel narážíme na limity používaného vybavení v operačním
středisku, které v současnosti nedokáže ukázat naráz všechny náhledy.
Operátoři nemají jednotný přehled.
S novým systémem si budou moct také
například zobrazit velký detailní záběr
z vybrané kamery a plně využijí vysokého rozlišení. Do budoucna se nabízí
i možnost zobrazovat náhledy z kamer
ze zoo, muzea, galerie nebo škol,“ řekl
primátor Tibor Batthyány.
Modernizace zahrnuje zejména pořízení osmi velkoplošných LED monitorů
určených pro řídicí a dohledová centra
a jejich zabudování do telestěny, ovládací software, řídicí kontroler (videoserver) a nezbytné příslušenství.
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Park pojmenují po Uherkových Zvolenská ulice může být
Uctít památku zakladatelů a prvních sbormistrů pěveckého
sboru Severáček Jiřiny a Milana Uherkových se rozhodlo na
návrh bývalých členů sboru město Liberec.
Jan Král
K 60. VÝROČÍ založení tohoto souboru, který proslavil město Liberec po
celém světě, nechá zhotovit pamětní
desku, kterou umístí na čelní stranu
budovy Domu dětí a mládeže Větrník, kde Severáček jako sbor začínal.
Kromě toho radnice navrhuje pojmenovat dosud bezejmenný park v ulici
Přemyslova na park Jiřiny a Milana
Uherkových.
„Park se nachází v blízkosti bývalého
bydliště manželů a byl i místem, které
pan Uherek po smrti své manželky
často a s oblibou navštěvoval. Naším
budoucím cílem je upravit tento veřejný prostor na ‚hudební park‘, a vytvořit
tak vhodné místo pro pořádání koncertů pod širým nebem,“ vysvětlil náměstek primátora pro školství, sociální věci
a kulturu Ivan Langr.
Park by bylo vhodné otevřít ke konci
příštího školního roku. Naopak na jeho
začátku, tedy letos v září, by se mohla
pamětní deska dočkat svého odhalení.
Inzerce

na měsíc uzavřena

Na veřejném projednávání 23. března 2017 byl od občanů
vznesen požadavek na uzavření Zvolenské ulice kolem
přehrady v období letních prázdnin.
Jana Kodymová

Milan Uherek získal za svůj život řadu
ocenění. V roce 1995 u příležitosti jeho
sedmdesátin vyzdvihl jeho obětavou
práci tehdejší prezident Václav Havel.
V roce 2001 obdržel Milan Uherek Cenu
ministra kultury České republiky, je
čestným občanem Liberce a držitelem
medaile města.

UZAVŘENÍM KOMUNIKACE kolem
harcovské nádrže má dojít k výraznému zvýšení bezpečnosti, zklidnění
areálu a rozšíření možnosti rekreace
a sportovního využití.
Rada města vzala na vědomí požadavek občanů a schválila podání žádosti o povolení uzavírky Zvolenské od
1. do 31. srpna 2017. Předběžný rozsah
uzavření je navržen od hráze k začátku
přehrady tak, aby byl zajištěn přístup
vozů Technických služeb města Liberce
k odběrům vody.
„Jako každou novou věc ani tento
záměr nebude lehké prosadit, čekají
nás ještě jednání s odborem dopravy
a policií, ale věřím, že pokud bude vůle,
najde se i cesta. V letošním roce půjde
pouze o zkušební dobu na jeden měsíc,
a pokud nenastanou nějaké zásadní
komplikace, můžeme na příští rok uvažovat o delší době uzavření nebo jiném
řešení, které by zde omezilo provoz
aut,“ uvedl náměstek primátora pro

ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
Jan Korytář.
Po vyhodnocení v roce 2017 bude
návrh na rok 2018 případně upraven.
Uzavírka by se nevztahovala na pěší,
cyklisty a v případě potřeby výjimky
s povolením Magistrátu města Liberec.
Tento návrh je součástí širšího
a dlouhodobého záměru revitalizace
a zvýšení rekreačního potenciálu liberecké přehrady – vodní nádrže Starý
Harcov.

Inzerce

OPRAVA POMNÍKŮ
Město příští rok začne s restaurováním pomníků na vojenském
hřbitově v Ruprechticích.
Radnice nechala vypracovat posudek, podle nějž si současný
stav hřbitova vyžádá odborný
zásah a náklady ve výši cca 406
tisíc korun.
Všechny pomníky jsou značně
znečištěné a některé poškozené.
Nejhůře je na tom socha rudoarmějce z roku 1971, jejíž povrch je
otlučený a chybí množství detailů. Podobný stav je i na pískovcových reliéfech se symbolikou
a názvy památných míst a bojišť
2. světové války a na deskách
centrálního pomníku.
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Dny evropského dědictví doprovodí
jízda historických vozidel

Málo míst ve světě se může pochlubit prvním vyrobeným automobilem již v roce 1906.
A právě mezi tato místa se zapsal Liberec, kde v roce 1906 v Barvířské ulici vyrobil
automobil Christian Linser. 111. výročí výroby automobilu Linser v Liberci oslaví veteránisté
historickou jízdou 9. září.
Redakce
Dny evropského dědictví (European Heritage Days) každoročně
v září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov,
objektů a prostor, včetně těch, které
jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.
V tomto roce proběhne akce v sobotu 9. září 2017, více informací získáte na www.visitliberec.eu

49 LET OD ROKU 1968…
Statutární město Liberec zve na
vzpomínkové shromáždění konané při příležitosti 49. výročí invaze
vojsk Varšavské smlouvy do Československa.
Pietní akt se koná v pondělí dne
21. srpna 2017 od 10.00 hodin u Pomníku obětem okupace 1968 v Liberci na náměstí Dr. E. Beneše.

PODVEČERNÍ DĚTSKÉ
PROHLÍDKY LIBERCE
Originální trávení pátečního večera nabízí speciální komentovaná
prohlídka centra Liberce, na které se
děti i jejich rodiče dozví zajímavosti
z dějin našeho města.
Během prohlídky možná potkáte
i radničního rytíře, který se občas
prochází po náměstí. Pokud bude
v dobrém rozmaru, bude možné se
s ním vyfotit a pro chytré děti, které
budou dávat pozor během výkladu,
má připravený i malý dáreček.
Rytíře můžete potkat každý pátek
od července do srpna. Sraz s průvodcem je vždy v 18.00 hodin v Městském informačním centru v Liberci.
Doporučujeme si své místo rezervovat předem, protože prohlídky mají
omezenou kapacitu.
Ceny: dospělí 50 Kč, zlevněné
(děti, studenti, senioři) 25 Kč, rodinné vstupné (2+2) 100 Kč. Přihlásit
se můžete v Městském informačním centru Liberec, na e-mailu:
info@visitliberec.eu nebo telefonu
485 101 709. Vstupenky lze zakoupit
on-line na www.evstupenka.cz.

LINSER FIRMU založil v roce 1858.
Vyráběla široký sortiment strojů
a zařízení včetně slévání a po výrobě
jízdních kol a motocyklů vyrobila
i první automobil. Jednalo se o kvalitní výrobky, které byly drahé, a po
roce byla výroba ukončena. Následně
s výrobou pokračovala firma RAF, kde
byl společníkem Theodor von Liebieg.
Jako vzpomínku na výrobu automobilů v Liberci uspořádají Autoklub Liberec a Veteran Car Club Nisa
v sobotu 9. září setkání historických
vozidel a vzpomínkovou jízdu. Veteránská jízda je součástí Dnů evropského dědictví, kdy se zájemcům otevřou
zdarma brány mnohých historických
památek.
Automobily a motocykly se sjedou
v 9.00 hod na výstavišti v Liberci
u Technického muzea, odkud v 10.00
odjedou na náměstí před radnici.
Po přijetí v obřadní síni radnice
budou účastníci postupně odstartováni na vzpomínkovou jízdu. Pojedou
podle itineráře do Bedřichova a zpět.
I. etapa povede z náměstí přes Českou
chalupu, okolo parkoviště v Bedřichově, kapličky v Hraběticích, přes
Královku do Bedřichova do úpravny
vody. II. etapa přes Janov, okraj Jablonce, Vratislavice, zde bude časová
kontrola buď u STK, nebo před pivo-

varem, okolo přehrady na Husovku
a okolo průmyslovky přes Ruprechtice do autokempu v Pavlovicích,
kde se uskuteční slavnostní ukončení.
Pořadatelé srdečně zvou všechny zájemce o historii motorismu
před libereckou radnici, kde budou
vozidla vystavena od 10.00 do
12.00. Přijďte se podívat, co dokázali naši předchůdci vyrobit již
před 100, ale třeba i před 50 lety.
Nad akcí převzali záštitu hejtman Libereckého kraje a primátor
města. Generálním partnerem je
ČSOB.

Křižanské léto

2 0 17

hudební a divadelní

ÚTERÝ 04/07
CAVEMAN
ˇ
20/07
vLADIMÍR MIŠÍK Ctvrtek
ˇ
ctvrtek
03/08
VYSAVACˇ
ˇ
10/08
ivan hlas trio ctvrtek

ˇ
ˇ
ctvrtek
17/08
zlutý
pes
ˇ
24/08
VŠE O MUŽÍCH ctvrtek
ˇ Z PERNÍKU pátek 01/09
DROBECKY

www.krizanskeleto.cz
Místo konání: amfiteátr v križanech u liberce
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RunTour v Liberci

Léto je v plném proudu, je čas nasadit běžecké boty a začít
trénovat. Proč? Protože že se v Liberci už po šesté poběží
rodinný běžecký seriál RunTour.
David Vichr
TENTOKRÁT VYBĚHNE téměř 1 500
běžců v sobotu 19. srpna tradičně
z Lidových sadů. Zkušení i nezkušení
běžci rozběhnou sobotní letní den na
5 a 10 kilometrů, ti nejmenší pak poběží
500 nebo 1 000 metrů. Část ze startovného je věnována Nadaci Leontinka,
která pomáhá dětem a studentům se
zrakovým postižením. V roce 2016 se
díky „runtourákům“ na tuto nadaci
věnovalo 1 044 300 Kč.
RunTour je unikátní závod, do kterého se můžou přihlásit nadšenci, zkušení, pokročilí, ale i úplní začátečníci,
a díky tomu zvedá celé Česko z gauče.
Uvolněná atmosféra běhu podporuje
všechny k tomu, aby si závod hlavně
užili a neohlíželi se primárně jen na
výsledek.
Ti nejmenší startují svůj 500metrový
závod ve 14.00 odpoledne, následují je
starší na 1 000 metrů od 14.25 a 14.50.
Dospělí začínají závod na 5 kilometrů přesně v 16.00 a o hodinu později,
v 17.00 hod., startují odvážlivci na trase
10 kilometrů. Výdej čísel a registrací pak
začíná od 12.30 hod.
Registrace se dají zakoupit on-line

16. 7. - 12. 8.
LETNÍ KINO
vyjma 22. 7.

Promítání filmù pod širým nebem na Zahradì Lidových sadù.
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 naší Restauraci Formanka.

DÌTSKÝ KOUTEK
OTEVØEN
v Lidových sadech

za pøíznivého poèasí každý den
èerven - srpen od 9.00 do 19.00 hodin.
Tel.: 777 014 031

na www.run-tour.cz a v současné chvíli
jsou za 500 Kč, na místě budou o 100 Kč
dražší. Aktuality a veškeré informace
z přípravy závodu také můžete sledovat na facebookové stránce www.
facebook.com/runtour.
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Ušetřili jsme 104 tisíc litrů ropy Plán udržitelné energie
Snaha obyvatel města recyklovat staré a nepoužívané
elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Město Liberec obdrželo
certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových
monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako
jsou mobilní telefony.
DÍKY ENVIRONMENTÁLNÍMU vyúčtování
společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně
vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí,
primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém
Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo
nebezpečného odpadu. Informace vycházejí
ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která
s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci
vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu environmentálního vyúčtování
vyplývá, že občané našeho města v loňském
roce vytřídili 4 445 televizí, 2 119 monitorů
a 48 989,87 kg drobných spotřebičů. Tím jsme
uspořili 2 087,99 MWh elektřiny, 104 060,41
litrů ropy, 9 587,01 m3 vody a 89,45 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 455,11 tun CO2 ekv. a produkci
nebezpečných odpadů o 1 971,36 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že
zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad
na životní prostředí. Když si uvědomíme, že
Inzerce

recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až
na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy
potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska,
jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro
uživatele počítačů také je, že odevzdání 10
vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu
necelých 5 let.
Studie LCA posuzuje systém zpětného
odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich
sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku
finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro
každou frakci byly vyčísleny dopady na životní
prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do
ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná
bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech
aspektech.
Více o sběru elektra a červených kontejnerech najdete na straně 12.

V březnu letošního roku Liberec zahájil práce na
Akčním plánu pro udržitelnou energii a klima.
Na vytvoření plánu získá město v projektu
Energeticky udržitelný Liberec dotaci ze Státního
fondu životního prostředí ČR ve výši 737 000 Kč.
Barbara Steinzová, odbor strategického rozvoje a dotací
MĚSTO, JEHOŽ finanční podíl
na plánu je 185 000 Kč, sestaví
základní energetickou bilanci
a připraví plán konkrétních kroků,
kterými bude řešit problematická
místa v oblasti energetiky.
Součástí plánu budou zejména energetická opatření na
budovách a objektech města
(zateplení, změny vytápění
apod.) a v oblasti dopravy. Cílem
je snížit emise CO2 na území
města nejméně o 40 procent
do roku 2030.
Snižování emisí a dopadů
změn klimatu ve městech je
cílem mezinárodní organizace
Pakt starostů a primátorů, jejímž
členem se Liberec stal v únoru
loňského roku.

V souvislosti s přípravou
plánu bychom rádi poděkovali
mnohým zaměstnancům města,
příspěvkov ých organizací
a společností města, ale i dalších firem a veřejných institucí,
kteří nám pomohli vyhledat
a shromáždit potřebná data pro
vytvoření základní energetické
bilance.
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Nový nízkoprahový klub pro
předškolní děti „Barvička“

Turnaj školních družin

Na letošní Dětský den byl oficiálně otevřen předškolní
klub „Barvička“, který sídlí v prostorách ZŠ a MŠ Barvířská
v centru Liberce. Jedná se o nízkoprahový klub, který vznikl
jako součást aktivit tříletého projektu „Vzdělávejme děti
předškolního věku v Liberci“.
Kristýna Brzáková
PŘEDŠKOLNÍ KLUB slouží jako startovací čára na dráze předškolního vzdělávání pro děti ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.
Formou hry se děti učí standardním
návykům, které se běžně učí v mateřské škole.
Pedagogické pracovnice klubu pracují jak s dětmi, tak i s rodiči, kterým
pomáhají při začlenění jejich dětí do
běžného proudu vzdělávání. Díky spolupráci s mateřskými školami je pro děti
z klubu zajištěn kontinuální přechod
do běžné mateřské školy, případně
rovnou do školy základní. „Možnost
získat potřebné vzdělání přímo souvisí
s budoucím uplatněním dětí ze sociálně
slabého prostředí na trhu práce. Projekt
tak proaktivně investuje do budoucnosti těchto dětí a jejich potomků,“
uvedl Ivan Langr, náměstek primátora
pro školství, sociální věci a kulturu, při
slavnostním otevření klubu. Do před-

školního klubu dochází i děti s jazykovou bariérou, které se díky kolektivu
dětí a pedagogů naučí rychleji český
jazyk a mohou nastoupit do základního
vzdělávání s dostatečným jazykovým
vybavením.
Klub „Barvička“ je otevřen od pondělí
do čtvrtka od 7.30 do 12.00 hod. a na
rozdíl od mateřských škol je otevřen celé
letní prázdniny. Klub najdete v budově
MŠ Barvířská, Proboštská ul. 38/6.
Pokud budete mít zájem přivést
své dítě, neváhejte nám zavolat na
tel. 601 125 422, kontaktovat nás přes
facebookové stránky www.facebook.
com/pkbarvicka, případně e‑mailem
pkbarvicka@centrum.cz nebo se za
námi zastavit osobně a klub si prohlédnout.
Projekt „Vzdělávejme děti předškolního
věku v Liberci“ realizuje statutární město
Liberec za podpory Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání.

V pondělí 19. června 2017 se jako každoročně utkaly dvě školní družiny při ZŠ Vrchlického a ZŠ
Sokolovská. Dříve jsme si poměřovali síly ve fotbale a vybíjené, nyní jsme to obměnili a utkali
jsme se místo ve vybíjené v člunkovém běhu. Běhalo se dost dlouho, za každou družinu obíhalo
kužele 42 dětí. Síly byly vyrovnané, ale po vlastním gólu se družina při ZŠ Vrchlického musela
smířit s porážkou. Ve člunkovém běhu to pro nás vypadalo nadějně, ale v závěru zabrala družina
při ZŠ Sokolovská a zaslouženě vyhrála. 
Vychovatelky ŠD ZŠ Vrchlického

Žákovské parlamenty
začnou jednat na radnici
Nejen školními, ale částečně i městskými tématy se budou
zabývat žákovské parlamenty libereckých základních škol.
Rezort školství přišel s nápadem, že by všechny parlamenty
mohly zasedat společně, a navzájem se tak inspirovat.
Jan Král

Slunečnice si zazpívala v jižních Čechách

Dětský pěvecký sbor při ZŠ Švermova byl jako jeden z mnoha kandidátů vybrán reprezentovat
Českou republiku na mezinárodním festivalu sborového zpěvu 11. Cantate Budweis, který se
konal během posledního květnového víkendu v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově.
Dětské sbory z Německa, Rakouska, Švýcarska a z České republiky se zde představily s různými
písněmi ze svých repertoárů. Představení, při kterých vládla velmi srdečná atmosféra nejen díky
zpěvákům, ale také díky početným návštěvníkům, se konala v Jihočeské filharmonii v Českých
Budějovicích a také v Zámecké jízdárně v Českém Krumlově. Vyvrcholením celého festivalu byl
společný koncert, na jehož konci zazněla společná píseň všech malých zpěváků.
Celá naše škola je velmi hrdá na to, jak důstojně dokázal náš malý sboreček v čele se
sbormistryní Radkou Samkovou reprezentovat Liberec na tak významném mezinárodním
festivalu.
Jarmila Hegrová, ZŠ Švermova

PRVNÍ TAKOVÉ setkání proběhlo
7. června na liberecké radnici, kam
zástupce parlamentů pozval náměstek
primátora pro školství, sociální věci
a kulturu Ivan Langr.
„Šlo o první setkání takového druhu,
které vyplývá z našich Střednědobých
cílů zvyšování kvality vzdělávání ZŠ, kam
významně patří i žákovská samospráva.
Jednotlivé parlamenty představily svou
činnost a zmínily úspěšné projekty. Žáci
se tak navzájem inspirovali, aby mohli
následně některé náměty a podněty
realizovat na svých vlastních školách,“
uvedl náměstek Ivan Langr s tím, že
město podporuje fungování žákovských
parlamentů na všech základních školách. V některých dosud nejsou zřízeny.
„Tato setkání bych chtěl pořádat na
radnici alespoň jednou do roka. Řešila
by se jak témata školní, kterým se parlamenty obvykle věnují, tak i témata
městská. Například vylepšení některých

zákoutí našich škol, dětská hřiště, parky
a zábavní prvky a podobně,“ dodal.
Setkání se zúčastnili zástupci
z 15 libereckých základních škol
a zástupci 8 již fungujících parlamentů –
Kaplického, Křížanská, Vrchlického, Švermova, 5. května, U Soudu, Česká a Lesní.
Na některých školách mají žákovské parlamenty dlouholetou tradici, pravidelně
zasedají a mohou se pochlubit několika
úspěšně realizovanými projekty.
Témata, kterým se věnují, jsou různorodá. Na škole v Ostašově vymysleli
pravidla pro používání (spíše nepoužívání) mobilních telefonů ve škole, na ZŠ
5. května zajistil parlament skříňky pro
žáky a vymýšlejí, kde zřídit úschovnu
kol, na ZŠ Vrchlického vydávají úspěšný
školní časopis, jinde pořádají závody,
sbírky pro dětský domov nebo nemocné děti. Osvědčila se výjezdní zasedání, kde se členové parlamentu i lépe
poznají.

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
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Zamyky, zamyky na čtyři kolíky,
odhodíme klíč a školní rok je pryč!

Stejně jako v aktuálním školním roce se nám podařilo
k 1. září 2017 do mateřských škol na území města přijmout
všechny liberecké děti ve věku 3 roky a starší, které byly
u zápisu a jejichž rodiče souhlasili s umístěním do vybrané MŠ.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu
PŘESTOŽE REÁLNÁ čísla dětí, které
nakonec do MŠ nastoupí, budeme
mít k dispozici až se začátkem nového
školního roku, už teď je možné s opatrností konstatovat, že v tuto chvíli máme
k dispozici ještě asi dvacet volných míst
(v různých MŠ), jež budeme v průběhu
podzimu nabízet rodičům dětí, které
postupně dovrší věk tří let. Zbytek tzv.
výjimek – dalších asi 20 míst – je pak
nezbytně určen pro případy nových
předškoláků (povinné předškolní vzdělávání), ukončení domácího vzdělávání
či společné vzdělávání (děti s potřebou
podpory).
Už druhým rokem po sobě se nám
podařilo zabezpečit místo ve školce
zejména Liberečanům, což je mj. i pozitivní důsledek transparentnosti nového
zápisového portálu MŠ, který jsme letos
spustili (http://zapisydoskol.liberec.cz).
Jak ukazuje vstupní tabulka, do 31
mateřských škol a jednoho odloučeného pracoviště jsme letos přijali 715 dětí,
z toho liberecké tvoří 98,3 %. Pod čarou

zůstal 1 čtyřletý a 34 tříletých libereckých dětí, které se původně z důvodu
kapacity nedostaly do preferované
školky a jejichž rodiče odmítli jinou
nabízenou variantu; i většina těchto
dětí už je ale nyní umístěna. A dále
214 dvouletých libereckých dětí, na
něž dosud nejsou naše mateřské školy
připraveny kapacitně, technicky ani
bezpečnostně.
Právě velká skupina dětí mladších tří
let je ale také největší budoucí výzvou
rezortu školství a sociálních věcí. Od
roku 2020 totiž (nedojde-li ještě ke
změně školského zákona) musí každá
obec garantovat i těmto dětem umístění v MŠ. Už nyní proto pracujeme na
navyšování kapacit v některých MŠ,
které budou technicky a bezpečnostně
způsobilé vzdělávat děti takto nízkého
věku. To vše ale za dokonale neznámých
předpokladů – z pohledu roku 2017
totiž zatím nedokážeme předpovědět,
jak rozsáhlé skupiny dětí se to bude za
2,5 roku vlastně týkat.

MAGAZÍN ZÁKLADNÍCH ŠKOL
LETNÍ VYDÁNÍ

LIBEREC.CZ/DEVADESATKA

Touto básničkou se Mateřská škola Pastelka rozloučila s uplynulým rokem. Rozloučení
probíhalo formou slavnosti s rodiči a dětmi na školní zahradě. Při této příležitosti byl mateřské
škole předán bronzový certifikát Skutečně zdravá škola, na kterém pracovala mateřská škola
společně s dětmi a rodiči celý rok; dokázala propojit společnými silami komplexní pojetí zdravého
stravování a zdravého životního stylu.

Jana Pospíšilová, ředitelka Mateřské školy Pastelka, Ostašov

Na odměny učitelů základních škol letos přidáme milión
Liberecká radnice letos poprvé v historii přidá část financí ze svého rozpočtu na platy pedagogických
pracovníků v základních školách.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu
MILIÓN KORUN rezort
školství a sociálních věcí
nárokoval na základě koncepčního
dokumentu Střednědobé cíle kvality
vzdělávání v ZŠ (ke čtení na www.liberec.cz/langr/), jehož prostřednictvím
školy v aktuálním školním roce plní
předem dané úkoly a cíle.
Platy pedagogů i nepedagogů
jsou prakticky výlučně financovány
ze státního rozpočtu, řada obcí už ale
i v minulosti část prostředků ze svého

poskytovala, aby alespoň trochu vyrovnala dlouhodobě přetrvávající nedůstojné podmínky ve školství. Rozpočet
města Liberec zatím nedovoloval jakékoli dofinancování nárokových složek
učitelských platů (tarify), jdeme proto
cestou prémiových finančních bonusů,
které bude moci ředitel školy přidělit
dle svého uvážení. V průměru přitom
takový bonus z celkové částky milión
vychází na 2 tisíce korun hrubého/
učitel/kalendářní rok.

Platy učitelů na běžných libereckých
základních školách dosahovaly v roce
2015 v průměru 25 169 korun, a to bez
započtení nenárokových složek platu
i výrazně vyšších platů ředitelských (ty
jsou v průměru i s odměnami na zhruba
49 tisících). Souběžně je třeba vnímat,
že průměr jako hodnota není pro vyjádření platů učitelů příliš vhodný už proto,
že jej významně zkresluje zásluhová
složka, tedy počty odsloužených let.
Průměrný plat tak ve skutečnosti dle

propočtů bere jen asi 30 % učitelů,
zbytek pak méně než průměr.
Letošní milión považuji za první krok
k postupnému systémovějšímu dofinancování učitelských platů v Liberci
a také za důležitý signál, že město jako
zřizovatel – ať už v jeho vedení slouží
kdokoli – má eminentní zájem na rozvoji škol, na zvyšování jejich kvality
i podpoře učitelů, kteří tradičně patří
k nejvzdělanějším i nejaktivnějším vrstvám společnosti.
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Školy a školky čekají prázdniny plné oprav
Každý rok, když se vypne školní zvonek a budovy základních a mateřských škol ztichnou od dětského křiku, začíná nejvíce
práce pro stavebníky. Také o letošních prázdninách proběhne řada oprav a investic v majetku města, kterými jsou budovy
libereckých základních a mateřských škol.
Jana Kodymová
„OPRAVY BUDOU ve většině z 55
objektů, které spravujeme. Výše
investic má překročit 11,5 miliónu
korun,“ uvádí Tomáš Kysela, náměstek primátora pro technickou správu
majetku města Liberce.
V mateřských školách jde především o běžné opravy, jako jsou
výměny oken, opravy výmaleb
a podlahových krytin. Největší
částka poplyne, v rámci plánovaných
investic, do odkanalizování objektu
MŠ Stromovka v Machníně. Celková
hodnota činí 981 tisíc korun. Dalšími
akcemi jsou zmiňované výměny oken
a dveří v MŠ Srdíčko, MŠ Pohádka
a MŠ Truhlářská. „Tyto práce přijdou
město Liberec na 780 tisíc korun, díky
tomu bude dokončena výměna oken
na těchto třech objektech, a dojde tak
k úspoře nákladů na energie,“ popisuje dále Tomáš Kysela.
Mezi další akce patří příprava
a realizace dodávky konvektomatů
do šesti mateřských školek. Výběr
zhotovitele je plánován na srpen.
Stavební úpravy pro připojení vybavení budou započaty bezodkladně
po podpisu smluv. „I tato akce s plánovaným rozpočtem dva milióny
korun bude pokračovat v září. Školky
tak splní standardní požadavky na
zdravé stravování nejmenších dětí,“
komentuje náměstek Tomáš Kysela.
V době odstávky vytápění budov
dojde i k výměnám zdrojů vytápění.
Největší investicí do nového úspornějšího zdroje bude výměna kotlů na
MŠ U Bertíka v Purkyňově ulici. Hod-

nota zakázky se pohybuje do 150 tisíc korun.
V průběhu prázdnin
začne kompletní rekonstrukce MŠ Beruška. Tyto
úpravy jsou financovány
z dotačního titulu Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ) v rámci
evropských dotací IROP
a vyjdou na 50 miliónů
korun.
Rekonstrukce bude
znamenat důležitý krok
k navýšení kapacit mateřinek a jejich úpravu
pro děti ve věku 2 až 3
roky. Město tak bude připraveno, za
předpokladu dostatečných kapacit
v ostatních mateřských školách, přijímat také děti mladší tří let. „Celou
akci připravují ve vzájemné spolupráci odbor strategického rozvoje
a dotací, odbor školství a humanitní
a odbor majetkové správy. Bude totiž
znamenat stěhování školky na nutně
krátkou dobu do jiných zařízení,“ říká
náměstek Tomáš Kysela. Práce začnou
po výběru zhotovitele a potrvají
několik měsíců.
Na základních školách jsou realizovány plánované akce průběžně.
Jednou z největších akcí je navýšení
kapacity ZŠ Broumovská o 75 žáků.
Stavební úpravy jsou vyčísleny na 9,7
miliónu korun. Práce jsou podporovány dotací z ministerstva školství
a skončí v srpnu. V září pak začnou
nové prostory sloužit škole. Současně

učebny na ZŠ Sokolovská, a to
za téměř 500 tisíc korun.
O letošních prázdninách se
také podaří realizovat výměnu
části oken ve dvou základních
školách, v Oblačné a U soudu,
a to v celkové výši 973 tisíc
korun. V obou budovách tím
budou dokončeny postupné
výměny výplní otvorů. Také
v ZŠ Česká dojde k výměně
oken. Zakázka s předpokládanou hodnotou ve výši 800 tisíc
korun by se měla realizovat od
konce srpna.
Další opravy proběhnou na
základních školách Husova,
bude v letních měsících vybírán zho- kde se vymění kanalizace v havarijtovitel na rekonstrukci poslední části ním stavu, na Oblačné a Ještědské
školy na Broumovské. Předpokláda- budou renovovány podlahové kryná hodnota zakázky je podle sta- tiny v učebnách, na škole U školy
vebního rozpočtu 21 miliónů korun. dojde k zateplení půdních prostor, na
Práce na zateplení objektu a vnitřní Švermově k opravě sociálního zázemí
úpravy budou realizovány za provozu a šaten, a to celé v hodnotě přes 1,2
a budou dokončeny v roce 2018.
miliónu korun.
Z velkých akcí, organizovaných
„Připomeňme, že v loňském roce
více odbory statutárního města Libe- byly na ZŠ Jabloňová měněny rozrec, jmenujme rekonstrukci a nástav- vody topení a revitalizována kuchybu části objektu ZŠ Kaplického. Tady ně, o letošních prázdninách tady
budou stavebními úpravami vytvo- město zahájí výměnu rozvodů vody
řeny dvě odborné učebny s potřeb- a obnovu sociálního zázemí u těloným moderním vybavením. Předpo- cvičny. To celé v předpokládané hodkládaná hodnota stavby, na kterou notě 3 milióny korun. Na Dobiášově
probíhá výběr zhotovitele, je přes 17 proběhne nutná výměna technologie
miliónů korun. I tato akce bude pro bazénu, která zřizovatele vyjde na 1,2
svou náročnost dokončena po prázd- miliónu korun,“ uzavírá výčet prázdninách, tedy za provozu školy. Další ninových stavebních úprav náměstek
akcí, spojenou s navýšením kapacity pro technickou správu majetku města
škol, je vytvoření jedné kmenové Liberec Tomáš Kysela.

Inzerce

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM LIBEREC hledá

PROFESIONÁLNÍ PRŮVODCE MĚSTEM
PRO ZAHRANIČNÍ NÁVŠTĚVNÍKY

Český rozhlas Liberec: Jsme s vámi
i v létě na různých slavnostech

Preferujeme angličtinu, němčinu,
ruštinu, polštinu.
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
Zájemci o více informací se mohou obracet na e-mail:
Agata.Polakova@magistrat.liberec.cz nebo telefon: 485 101 709.

102,3 FM

Připravili jsme pro vás přímé přenosy z různých akcí. Vysílali
jsme na náměstí z frýdlantských Valdštejnských slavností,
přenášeli jsme dobovou atmosféru z víkendové akce Bitvy
u Liberce z Vesce a viděli jste nás i na Staročeských řemeslných
trzích v Turnově. Na konci června jsme vysílali přímo ze zoo
s Pavlem Kudrnou a Ivetou Kalátovou v pořadu Česko – země
neznámá. A možná dorazíme i k vám s rozhlasovým stanem
a přímým přenosem.

Na začátku prázdnin budeme v Hejnicích na pouti, na konci srpna zamíříme
do Smržovky na Eurion, v Semilech nás uvidíte na Semilském Pecenu a v září
nebudeme chybět na Oslavách Ještědu. Naše hostesky vám rozdají rozhlasové
dárečky, uvidíte se s moderátory libereckého rozhlasu a potkáte zajímavé hosty,
které si zveme k mikrofonu. Prožijte s námi krásné a pohodové léto. Přímé přenosy
zachycují atmosféru vašich akcí a jsme s vámi nejen v éteru. Těšíme se na slyšenou.

MĚSTO
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Příprava památkové zóny v Liebiegově
městečku bude potřebovat více času
Zájemci o památky, historii Liberce, ale převážně místní obyvatelé a vlastníci nemovitostí přišli 14. června na náměstí Pod Branou, aby
se seznámili se záměrem města na vyhlášení Liebiegova městečka a Domoviny městskou památkovou zónou. Z jejich diskuze vyplynulo
zejména to, že je třeba dát přípravě budoucí památkové zóny více času.

Jan Král
„VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ návrhu
nové památkové zóny ukázalo, že její
přípravě musíme dát větší čas a zejména jí musí předcházet aktivnější přístup
města a památkářů k této lokalitě a problémům jejích obyvatel. Všichni účastníci se shodují na tom, že Liebiegovo
městečko je unikátní část města, kterou
má cenu chránit, je ale potřeba najít
takové cesty, které skutečně povedou
k cíli a nepovedou jen k další byrokracii
či jednostranným nárokům na majitele
místních nemovitostí,“ uvedl náměstek
primátora pro ekonomiku, strategický
rozvoj a dotace Jan Korytář.
Na místě účastníci akce vyplňovali
anketní lístky a diskutovali jak s náměstkem Janem Korytářem a zástupci
projektového týmu, tak i s pracovníky Národního památkového ústavu
v Liberci. Možnost vyjádřit se využily asi
čtyři desítky lidí. Přímo na místě padlo
také několik návrhů na to, co by město
mělo samo udělat ještě předtím, než
případně návrh na vyhlášení památkové
zóny podá. Patří mezi ně jak zpracování
„manuálu“ pro vlastníky nemovitostí,

který jim poradí, jak postupovat při
opravách jejich objektů, aby byla
zachována kulturně-historická hodnota
domů, tak dotační fond města, který
by mohl podpořit obnovu vybraných
prvků a objektů v této lokalitě.
„Místní obyvatelé zcela oprávněně
poukázali na to, že pokud chce město
vyhlašovat novou památkovou zónu,
mělo by si nejprve ‚zamést před vlast-

ním prahem‘. Musel jsem uznat, že je to
pravda a že musíme sami začít s úpravami městských pozemků nebo opravou
opěrných zdí, které jsou v dezolátním
stavu. Pro lepší komunikaci jsem místním nabídl také možnost založení takzvaného osadního výboru, který by pro
město mohl být partnerem pro řešení
některých problémů v této lokalitě.
Myšlenku vytvoření nové památkové

zóny zcela neopouštíme, ale budeme
se muset nejdříve věnovat konkrétním
problémům, které obyvatele této části
města pálí,“ dodal Jan Korytář.
Návrh dalšího postupu nyní zpracuje
odbor strategického rozvoje a dotací
MML, který jej předloží ke schválení
radě města.
Představení záměru prohlášení Liebiegova městečka památkovou zónou
přímo v místě považuje za dobré řešení
liberecká zastupitelka Květa Vinklátová.
„Zúčastnila jsem se, a i když byla atmosféra sem tam napjatá, je to pochopitelné s ohledem na fakt, že prohlášení
zasáhne majitelům nemovitostí do
jejich vlastnických práv. Je třeba slyšet
názory místních, vysvětlovat výhody
i omezení, věcně se bavit o obavách
i námětech. A to se stalo. Jak ze strany
města, zástupců Národního památkového ústavu, tak i ze strany místních
majitelů nemovitostí. Určitě to nebylo
poslední jednání a věřím, že na dalších
se bude postupně pohled města i místních obyvatel sbližovat,“ uvedla Květa
Vinklátová.

Město zrekultivuje skládku a zhotoví
přístupovou cestu do lomu
Projektovou žádost „Rekultivace staré skládky v prostoru odvalu kamenolomu Ruprechtice“ podá město Liberec, aby došlo
k odstranění skládky odpadu z těžby, která leží z velké části na pozemcích města, vznikla nová přístupová cesta a pozemek
se po rekultivaci zpřístupnil do užívání veřejnosti.
Jana Kodymová
POZEMEK RUPRECHTICKÉHO kamenolomu, kde je odpadová skládka, je
zčásti ve vlastnictví statutárního města
Liberec a zčásti je majetkem firmy Ligranit, a. s., která je současným provozovatelem lomu. Dotaci na rekultivaci staré
skládky, o kterou město žádá, podmiňuje součinnost s firmou Ligranit.
V rámci tohoto projektu provede
město Liberec rekultivaci starého
odvalu, což je skládka kamene a dalších hmot, ale i směs komunálního,
stavebního a dalšího odpadu, včetně
nebezpečných látek. Zároveň zajistí
ekologickou likvidaci odtěžených
kontaminovaných hmot. Starý odval

u kamenolomu Ruprechtice je situován
jižně od ložiska do prostoru původní
terénní deprese.
„Oceňuji, že se společnost Ligranit
zavázala v případě získání dotace uhradit kofinancování projektu ve výši 15
procent, takže by celá akce ve výsledku neměla zatížit městský rozpočet,
město navíc získá novou komunikaci
a lesní pozemky. Klíčové je ale to, že
se zejména odstraní riziko budoucího
znečištění vodního toku, který z této
lokality napájí jak Lesní koupaliště,
tak zoologickou zahradu. V minulosti se na tento odval bohužel dostaly
i odpady, které měly být zlikvidovány

jiným způsobem, a toto možné riziko
do budoucna chceme tímto projektem
odstranit,“ řekl náměstek primátora pro
ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

Jan Korytář.
Součástí projektu je také vybudování
nové komunikace, která do budoucna
odkloní značnou část nákladní dopravy
do lomu z obytné části Ruprechtic, po
které volali místní obyvatelé. Prostor
staré skládky kamene zasahující na
pozemky města bude lesnicky zrekultivován. Pozemky by tak v budoucnu
mohly sloužit jako pozemky určené
k plnění funkce lesa, a mohla by je tak
využívat i veřejnost.
Sanace a rekultivace starého odvalu
bude trvat 5 let (2018–2022), a to ve
čtyřech etapách podle harmonogramu
prací.
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JAK V LÉTĚ UŠETŘIT
ZA ENERGIE
Letní období obecně bývá na spotřebu energie náročnější než zima.
Důvodem je hlavně větší provoz klimatizací a lednic, navíc v tomto období roste i spotřeba vody. Výdaje
za energie v letních měsících sníží
například používání šetřičů vody,
dešťovky nebo vypojení co nejvíce
elektrických spotřebičů ze sítě před
odjezdem na dovolenou.
SPRÁVNÉ VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTÍ
V zimě se doporučuje krátké, ale
intenzivní větrání. V teplých měsících
můžeme větrat více a déle. V případě,
že dosahují letní teploty extrémně
vysoko, doporučuje se větrat zejména ráno a večer. Pokud to jde, dejte
přednost větrání po celou noc.
SPRÁVNÝ PROVOZ KLIMATIZACE
Před spuštěním chlazení zavřete
všechna okna a dveře, doporučuje
se také zastínit okna, a zabránit tak
přístupu slunečních paprsků. K zastínění oken lze použít žaluzie, markýzy nebo speciální fólie. Nastavení by
mělo vždy reagovat na venkovní teplotu, v klimatizované místnosti se má
od venkovní teploty lišit maximálně
o 7 °C. V našich klimatických podmínkách se doporučuje jako vhodná letní
pokojová teplota 24 °C, plus mínus
2 °C. „Klimatizace není jediný způsob,
jak ochladit byt nebo dům. Za jasných
nocí obvykle teplota vzduchu venku
klesá pod 20 °C. Pokud tedy můžeme zajistit noční větrání, pak lze dům
docela slušně vychladit i bez klimatizace,“ říká Karel Murtinger, odborný
poradce společnosti Ekowatt.
INSTALUJTE SI ŠETŘIČE VODY
Výrazně můžeme ušetřit i v koupelně. Během sprchování spotřebujeme 30 až 60 litrů vody. V létě se
obvykle sprchujeme častěji. Při použití šetřiče je možné se osprchovat
i s 10 litry vody, přičemž investice do
šetřičů není nijak zásadní a někteří
dodavatelé energií vám s jejich pořízením pomohou. Omezení spotřeby
vody platí také na zahradě. Pokud je
to možné, pak je dobré využívat k zálivce dešťovou vodu z okapů.

Proč je důležité třídit staré elektro?
Třídění odpadu je u nás už téměř běžná věc. Víme, co se starým papírem, plasty i sklem.
Přesto ale mnozí z nás zapomínají při úklidu vyčlenit staré elektro.
Lucie Sládková, odbor ekologie a veřejného prostoru
SPOTŘEBIČE PŘITOM obsahují nebezpečné látky jako například rtuť, olovo
nebo kadmium. Ty se na klasické skládce uvolňují do půdy, vody a ovzduší,
a poškozují tím životní prostředí. Pokud
ale vhodíte drobné elektro do červených kontejnerů, poputují přímo do
recyklační linky, kde se z nich pomocí
různých separací získávají původní suroviny a materiály ke znovuvyužití.
Kde jsou červené kontejnery, zjistíte
rychle na www.cervenekontejnery.cz.
» Věděli jste, že nejčastěji do červených
kontejnerů vyhazujeme varné konvice?
» V minulém roce lidé ve třech čtvrtinách případů vhazovali do červených
kontejnerů elektro vyrobené před
rokem 2005?
» Češi za loňský rok vyhodili v průměru na osobu 1,67 kg elektra? V porovnání
s ostatními zeměmi ale nejsme žádní
rekordmani. Například v Norsku činí

Co patří do červených
kontejnerů?
Mobilní telefony, vysílačky, navigace;
přehrávače mp3, diskmany, rádia;
notebooky, klávesnice, myši;
baterie a nabíječky,
kalkulačky, budíky;
elektronické hračky;
menší kuchyňské spotřebiče (šlehače,
toustovače, mixéry, drtiče ledu,
rychlovarné konvice aj.);
fény a kulmy, elektrické kartáčky,
holicí strojky, žehličky, ruční
vysavače;
další elektrospotřebiče do velikosti
40 × 50 centimetrů.

roční zpětný odběr elektrozařízení až
30 kg na osobu.
» Zpětným odběrem jedné tiskárny
dojde ke snížení produkce nebezpečných odpadů o 36 kilogramů? Stejné
množství nebezpečného odpadu
vyprodukuje za rok 9 domácností.
» Češi používají jeden mobilní telefon v průměru 12–18 měsíců?
» Elektronická hračka je nejčastěji
vyhazovaným elektrozařízením do
směsného odpadu a má také největší
spotřebu baterií? Tomu odpovídá také
fakt, že patří k nejkupovanějším zařízením. Nejméně polovina Čechů koupí
elektronickou hračku jednou za rok.
» Zpětným odběrem jedné televize se
sníží produkce skleníkových plynů, protože není vyprodukováno 44 kilogramů
CO2? Stejné množství CO2 vyprodukuje
automobil, který ujede vzdálenost mezi
Prahou a Ostravou.

TŘIĎTE STARÉ ELEKTRO!
Za každý 1 kg starého elektra vhozeného do červených kontejnerů, obdrží Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 1 Kč.

POMŮŽETE
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÝM

Najděte si Váš nejbližší červený
kontejner a začněte třídit.
JE TO JEDNODUCHÉ.
V ČR jich je již 2 500
a stále přibývají další...

cervenekontejnery.cz

Soutěž o domácí kompostéry je u konce
V tradiční křížovkářské soutěži o domácí kompostéry proběhlo losování 35 výherců.
Lucie Sládková, odbor ekologie a veřejného prostoru
V LETOŠNÍM ROCE se dlouholeté
soutěže o domácí kompostéry, která
probíhá už o roku 2002, zapojilo na 315
obyvatel Liberce.
Soutěžící předložili v drtivé většině
vyplněnou tajenku v podobě „Není
hloupost založit kompost“, pouze

v deseti případech nebyla tajenka
vyplněna správně.
Ze správných odpovědí určil náhodný
los 35 šťastlivců, kteří se mohou těšit
z nových domácích kompostérů na
svou zahrádku, čímž přispějí k recyklaci biologicky rozložitelného odpadu,

který nekončí v nádobách na odpad,
nýbrž coby kvalitní substrát zpět na
zahrádkách.
Od roku 2002 bylo obyvatelům města
prostřednictvím této soutěže předáno
přes 1 300 kusů domácích kompostérů.
Děkujeme všem za účast.

Březová alej
Pavlovická
Janáčkova
Tržní náměstí
Okružní

ulice
16. Wintrova
17. Puchmajerova – křiž. Brněnská
18. U Stoky
19. Slavíčkova
20. Křepelčí

čtvrť
II
II
II
III
III

přistavení 14. 9. odvoz 15. 9.

I
I
I
I
II

čtvrť

přistavení 11. 9. odvoz 12. 9.
čtvrť
XV
XV
XV
XV
XV

čtvrť
XV
XV
XV
XV
XXI

přistavení 28. 9. odvoz 29. 9.

ulice
36. Smolný vrch – křiž. Na Hrázi
37. Sosnová
38. Tř. Svobody
39. Jizerská otočka busu 19
40. U Vleku u č. p. 39

8. kolo

31.
32.
33.
34.
35.

přistavení 25. 9. odvoz 26. 9.

ulice
Franklinova u č. p. 579
Březový vrch
Nezvalova parkoviště
Vlčí vrch
Sněhurčina

7. kolo

čtvrť
V
V
V
V
XV

přistavení 21. 9. odvoz 22. 9.

ulice
26. SNP
27. Fučíkova – křiž. Chelčického
28. Čapkova u č. p. 341
29. Na Výšinách
30. Aloisina výšina u č. p. 448

6. kolo

21.
22.
23.
24.
25.

čtvrť
IV
IV
IV
V
V

přistavení 18. 9. odvoz 19. 9.

ulice
Mikulášská – křiž. Plátenická
Mlýnská
Svatoplukova – křiž. Gollova
Tyršova
Oblačná

5. kolo

76.
77.
78.
79.
80.

XXIII
XXIV
XXIV
VIII
VIII
Zemědělská – křiž. Brigádnická
Hraběcí – křiž. U Pily
K Bucharce – křiž. Za Domovem
Charbinská – křiž. Varšavská
Kubelíkova – Husitská

VIII
XIX
XIX
XIX
IX

přistavení 26. 10. odvoz 27. 10

Volná
Sklářská
Maškova – křiž. Pilínkovská
Erbenova – křiž. Hanácká
Strakonická – křiž. Kubelíkova

16. kolo

71.
72.
73.
74.
75.

XXV
XXV
XXIII
XXIII
XXIII

přistavení 23. 10. odvoz 24. 10.

Dobrodružná – křiž. Na Kopci
U Sídliště
Mařanova
Hodkovická – křiž. U Kolory
Kaplického

15. kolo

66.
67.
68.
69.
70.

XVII
XXV
XXV
XXV
XVV

přistavení 19. 10. odvoz 20. 10.

Ladova – horní část
U Družiny
Chatařská
Nad Sokolovnou
Jeřmanická

14. kolo

61.
62.
63.
64.
65.

VI
VI
VII
VII
VII

přistavení 16. 10. odvoz 17. 10.

Gagarinova
Gagarinova
Jeronýmova u č. p. 574
Votočkova
Příční – křiž. U Křížku

13. kolo

56.
57.
58.
59.
60.

VI
VI
VI
VI
VI

přistavení 12. 10. odvoz 13. 10.

Kyjevské náměstí
Soukenická
Vlnařská
Sametová u č. p. 835
náměstí Na Lukách

12. kolo

51.
52.
53.
54.
55.

VI
VI
VI
VII
VI

přistavení 9. 10. odvoz 10. 10.

Halasova – křiž. Seifertova
Pazderkova
Žitná
Hradební – křiž. Havlíčkova
Na Žižkově – křiž. Horní Kopečná

11. kolo

46.
47.
48.
49.
50.

XVI
XXIX
VI
VI
VI

přistavení 5. 1.0 odvoz 6. 10.

Kadlická – křiž. Lukášovská
Janovská – křiž. Hrabětická
Modrá – křiž. Zelené údolí
Dobiášova
Haškova

10. kolo

41.
42.
43.
44.
45.

přistavení 2. 10. odvoz 3. 10.
čtvrť

116.
117.
118.
119.
120.

XII
XIII
XIII
XIV
XIV

Baltská – křiž. Kotkova
Elišky Krásnohorské
Horská – křiž. U Obrázku, otočka bus
Kropáčkova
U Slunečních lázní – křiž. Krakonošova

XIV
XIV
XIV
XIV
XIV

přistavení 23. 11. odvoz 24. 11.

XIV
XIV
XIV
XIV
XIV

přistavení 20. 11. odvoz 21. 11.
Konopná
Třešňová
Na Cvičišti
Na Pískovně – Hokejka
Na Pískovně – Hokejka

24. kolo

111.
112.
113.
114.
115.

XII
XII
XII
XII
XII

přistavení 16. 11. odvoz 17. 11.
Libušina
Křížkovského
Borový vrch
Na Výsluní
Tomanova – křiž. Kopeckého

23. kolo

106.
107.
108.
109.
110.

XXXI
XXXI
XXXII
XXXII
XXXIV

odvoz 10. 11.

XXII
XXXV
XXXIII
XXXIII
XXXIII

odvoz 7. 11.

XI
XI
XVIII
XX
XX

odvoz 3. 11.

III
X
X
X
X

odvoz 31. 10.
čtvrť

přistavení 13. 11. odvoz 14. 11.
Letná parkoviště
Slunná
Polní – nová výstavba
Balbínova
Jabloňová

22. kolo

101.
102.
103.
104.
105.

přistavení 9. 11.
Dětřichovská – křiž. Habartická
Jahodová
V Rokli
U Hřbitova
Vítkovská

21. kolo

96.
97.
98.
99.
100.

přistavení 6. 11.

Křižanská u č. p. 153
Českolipská
Tolstého
Řetízková
K Bedřichovce

20. kolo

91.
92.
93.
94.
95.

přistavení 2. 11.

Dožínková
Harantova – křiž. Suldovského
Karlinská dolní část
Ostašovská u ZŠ
Ostašovská – křiž. Karlovská

19. kolo

86.
87.
88.
89.
90.

přistavení 30. 10.

Jugoslávská
Jáchymovská – křiž. Mánesova
Jáchymovská – křiž. Vojanova
Vysoká – křiž. Vojanova
Nová

18. kolo

81.
82.
83.
84.
85.

17. kolo
ulice

červenec–srpen 2017 

4. kolo

11.
12.
13.
14.
15.

ulice

3. kolo

6.
7.
8.
9.
10.

čtvrť
I
I
I
I
I

přistavení 7. 9. odvoz 8. 9.

ulice
Žižkovo náměstí
Svojsíkova
Ruská – křiž. Ruprechtická
Slunečná u hřiště
Sokolská parkoviště

2. kolo

1.
2.
3.
4.
5.

čtvrť
I
I
I
I
I

přistavení 4. 9. odvoz 5. 9.

ulice
Mozartova u č. p. 671
Husova
Husova
Masarykova – křiž. Klostermannova
Masarykova – křiž. Škroupova

1. kolo

Statutární město Liberec, odbor ekologie a veřejného prostoru

Neodkládejte odpady mimo nádobu!
Odložením odpadu mimo nádobu porušujete zákon 200/1990 Sb., o přestupcích.
Kontejnery budou na stanoviště přistaveny v odpoledních hodinách a následující den odvezeny opět
v odpoledních hodinách.

UPOZORNĚNÍ: Každý obyvatel města Liberce má možnost odevzdat odpad o hmotnosti až 500 kg zdarma
ve sběrném dvoře FCC Liberec, s. r. o., v průmyslové zóně Jih v Ampérově ulici nebo ve sběrném místě
Kovošrotu v ulici Dr. Milady Horákové.

Kontejnery neslouží k likvidaci odpadů podnikatelů. Pokud by to občané zjistili, žádáme o oznámení této
skutečnosti na telefon 156 (městská policie) nebo na tel. č. 485 243 456, 485 213 020.

Pro potřebu občanů budou v rámci podzimního úklidu rozmístěny na níže uvedená stanoviště velkoobjemové kontejnery pro sběr objemných odpadů, které se nevejdou do běžných sběrných nádob.

PODZIMNÍ ÚKLID 2017
9. kolo
ulice
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SOBOTA 7. 10. 2017
Lbc I, Škroupova x Masarykova
Lbc I, Klostermannova x Masarykova
SOBOTA 14. 10. 2017
Lbc. II, Sládkova
Lbc. II, Šafaříkova
SOBOTA 21. 10. 2017
Lbc. IV, Mikulášská
Lbc. IV, Na Perštýně – vrch
SOBOTA 28. 10. 2017
Lbc. VI, Dukelská – vrch
Lbc. VI, Krymská

NEDĚLE 8. 10. 2017
Lbc. I, Svojsíkova
Lbc. I, Kozinova
NEDĚLE 15. 10. 2017
Lbc. III, Americká
Lbc. VI, Horní Kopečná
NEDĚLE 22. 10. 2017
Lbc. V, Blahoslavova u Povodí
Lbc. V, Tyršova
NEDĚLE 29. 10. 2017
Lbc. VII, Máchova
Lbc. VII, Votočkova

Křižovatka Ještědská – Táborská
Křižovatka Erbenova – Irkutská
Parkoviště u restaurace Domov
Křižovatka Puškinova – U Tří studní
Parkoviště u Preciosy (konečná busu)
Křižovatka Minkovická - Hodkovická
Hodkovická, pošta Doubí
Křižovatka Proletářská – Kaplického
Křižovatka Mařanova – Za humny

8.00 - 8.15
8.20 - 8.50
9.00 - 9.20
9.30 - 9.50
10.00 - 10.20
10.30 - 10.45
10.50 - 11.10
11.15 - 11.30
11.40 - 12.00

SOBOTA
čas zastávky

1. Křižovatka Irkutská - Sverdlovská
2. Křižovatka Strakonická - Jičínská
3. Křižovatka Strakonická - Kubelíkova
4. Domažlická – KRB
5. Křižovatka Švermova - Jáchymovská
6. Jáchymovská u č. p. 270
7. Křižovatka Partyzánská - Ostašovská
8. Ostašov - konečná autobusu
9. Křižovatka Mimoňská – Českolipská
10. Tolstého – Heřmánkova

TRASA "B" 10. 9. 2017
č. stan.
místo

8.00 - 8.15
8.20 - 8.40
8.45 - 9.00
9.10 - 9.30
9.40 - 10.00
10.10 - 10.30
10.45 - 11.15
11.30 - 11.50
12.00 - 12.30
12.40 - 13.00

NEDĚLE
čas zastávky

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Křižovatka Rudolfovská - U Vleku
Kateřinky u restaurace
Parkoviště u Dračí sluje
Restaurace U Lípy, Krásná Studánka
Křiž. Studánecká - Dětřichovská
Malátova u č. p. 427
Jabloňová u č. p. 407
Cyrila a Metoděje, u školy
U Mlékárny u č. p. 456

1.
2.
3.
4.
5.

Křiž. Masarykova - Klostermannova
Sukovo nám.
Purkyňova – park. u botan. zahrady
Horská u č. p. 606
Vodňanská

TRASA "I" 7. 10. 2017
č. stan. místo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

TRASA "G" 30. 9. 2017
č. stan.
místo

1. Žitná u výměníku
2. Hradební u samoobsluhy
3. Na Žižkově u koupaliště
4. Na Perštýně u č. p. 591
5. Na Bídě u č. p. 565
6. Ul. SNP u č. p. 352
7. Na Výšinách u č. p. 440
8. Tyršova u č. p. 345
9. Hvězdná u č. p. 450
10. Tržní nám. - vchod do LVT

TRASA "E" 23. 9. 2017
č. stan.
místo

Křiž. Brigádnická - Zemědělská
Krymská
Gagarinova u č. p. 761
Příční u č. p. 461
Lounská u č. p. 509
Volgogradská u č. p. 196
Křižovatka Švermova - Karlinská
Kavkazská

TRASA "C" 16. 9. 2017
č. stan.
místo

8.00 - 8.20
8.30 - 8.50
9.00 - 9.20
9.30 - 9.50
10.00 - 10.20

SOBOTA
čas zastávky

8.00 - 8.20
8.30 - 8.50
9.00 - 9.20
9.30 - 9.50
10.00 - 10.20
10.30 - 10.50
11.00 - 11.20
11.30 - 11.50
12.00 - 12.30

SOBOTA
čas zastávky

8.00 - 8.20
8.30 - 8.50
9.00 - 9.20
9.30 - 9.50
10.00 - 10.20
10.30 - 10.50
11.00 - 11.20
11.30 - 11.50
12.00 - 12.20
12.30 - 13.00

SOBOTA
čas zastávky

8.00 - 8.20
8.30 - 8.50
9.00 - 9.20
9.30 - 9.50
10.00 - 10.20
10.30 - 10.50
11.00 - 11.30
11.45 - 12.00

SOBOTA
čas zastávky

Papírová ul. - parkoviště
Slavíčkova u č. p. 68
U Soudu, u ZŠ
Ruprechtická u č. p. 318
Staškova, u hřiště
F. L. Věka - u hřbitova
Na Pískovně u č. p. 657
Křižovatka Borový vrch - Bezová
Jiráskova u č. p. 390

6. Třešňová
7. Svojsíkova
8. Lužická u Jedličkova ústavu
9. Vrchlického - u Merkuru
10. Křižovatka Luční - Slunečná

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Olbrachtova pod Lunou
Kunratice, bývalá Severochema
Sněhurčina u č. p. 705
Křižovatka Hrubínova – Vlčí vrch
Tř. Svobody, u bývalé pošty
Březový vrch u č. p. 744
Sosnová - za panelákem
Březová alej, panelák
Čížkova u č. p. 1106

TRASA "H" 1. 10. 2017
č. stan.
místo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

TRASA "F" 24. 9. 2017
č. stan.
místo

10.30
11.00
11.30
12.00
12.30

-

10.50
11.20
11.50
12.20
13.00

8.00 - 8.20
8.30 - 8.50
9.00 - 9.20
9.30 - 9.50
10.00 - 10.20
10.30 - 10.50
11.00 - 11.20
11.30 - 11.50
12.00 - 12.30

NEDĚLE
čas zastávky

8.00 - 8.20
8.30 - 8.50
9.00 - 9.20
9.30 - 9.50
10.00 - 10.20
10.30 - 10.50
11.00 - 11.20
11.30 - 11.50
12.00 - 12.30

NEDĚLE
čas zastávky

8.00 - 8.20
8.30 - 8.50
9.00 - 9.20
9.30 - 9.50
10.00 - 10.20
10.30 - 10.50
11.00 - 11.20
11.30 - 11.50
12.00 - 12.20
12.30 - 13.00

NEDĚLE
čas zastávky

NEDĚLE 5. 11. 2017
Lbc. XI, Cyrila a Metoděje
Lbc. XI, Železniční
NEDĚLE 12. 11. 2017
Lbc. XIX, K Bucharce – střed
Lbc. XXIII, Kaplického
NEDĚLE 19. 11. 2017
Lbc. XV, Březová alej
Lbc. XV, Smolný vrch
NEDĚLE 26. 11. 2017
Lbc. XXV, Chatařská
Lbc. XXV, U Družiny

1. Kyjevské nám.
2. Česká – Sokolovna
3. Malá
4. Jeřmanická u č. p. 488
5. Dobiášova - nad Zeleným údolím
6. Dobiášova u městské policie
7. Ježkova u Gusta
8. Soukenická za OC Korint
9. Sametová u č. p. 720
10. Vlnařská u č. p. 688

TRASA "D" 17. 9. 2017
č. stan.
místo

SOBOTA 4. 11. 2017
Lbc. IX, Křižíkova – střed
Lbc. IX, Kubelíkova – Husitská
SOBOTA 11. 11. 2017
Lbc. XIV, Horská – otočka bus
Lbc. XIV, Holubí
SOBOTA 18. 11. 2017
Lbc. XIV, Kropáčkova
Lbc. XII, Jarní – střed
SOBOTA 25. 11. 2017
Lbc. XXV, Kašparova x Dlouhá
Lbc. XXV, Dobrodružná

červenec–srpen 2017

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

TRASA "A" 9. 9. 2017
č. stan.
místo

Sběr nebezpečných odpadů bude znovu prováděn na jaře 2018. Rozpis tras a stanovišť najdete opět
v Libereckém zpravodaji.
Podrobnější informace vám sdělí pracovníci Magistrátu města Liberce na tel. č. 485 243 456 nebo
pracovníci společnosti FCC Liberec, s. r. o., na tel. č. 485 213 020.

POZOR – stanoviště mobilního sběru s označníky neslouží k volnému odkládání odpadů, toto je
možné postihnout pokutou ve výši do 200 000 Kč.

Mobilní sběrna pojede po uvedených trasách v určených časech. Na jednotlivých zastávkách jsou instalovány označníky s názvem trasy a s číslem zastávky. Nebezpečné odpady je možné také celoročně odevzdat
ve Sběrném dvoře odpadů spol. FCC Liberec, s. r. o., v průmyslové zóně JIH, ul. Ampérova.

Jde zejména o:
- oleje a tuky
- barvy, lepidla, rozpouštědla, nádoby a štětce se zbytky barev
- kyseliny a hydroxidy
- detergenty a odmašťovací přípravky
- léky
- pesticidy (prostředky na ochranu rostlin)
- baterie, akumulátory, suché galvanické články
- zářivky, výbojky a jiné předměty s obsahem rtuti

Mobilní sběrna nebezpečných odpadů spol. FCC Liberec, s. r. o., provede bezplatný svoz nebezpečných
složek komunálního odpadu od občanů. Jedná se o odpady, které při uložení do nádob na běžný domovní
odpad mohou ohrozit životní prostředí.

PÁTEK 3. 11. 2017
Lbc. VIII, Brigádnická
Lbc. VIII, Strakonická
PÁTEK 10. 11. 2017
Lbc. XIV, Kotkova
Lbc. XIV, Zákopnická
PÁTEK 17. 11. 2017
Lbc. XII, Slunná
Lbc. XII, Na Cvičišti
PÁTEK 24. 11. 2017
Lbc. XV, V Břízkách
Lbc. XVI, Kadlická

LIBERECKÝ ZPRAVODAJ

Sběr nebezpečných odpadů mobilní sběrnou – podzim 2017

PÁTEK 6. 10. 2017
Lbc. I, Husova
Lbc. I, Janáčkova
PÁTEK 13. 10. 2017
Lbc. XX, Švermova – Ostašovská
Lbc. XXXIII, Tolstého – Heřmánkova
PÁTEK 20. 10. 2017
Lbc. X, Nová
Lbc. X, Klášterského
PÁTEK 27. 10. 2017
Lbc. V, Čapkova
Lbc. V, Frimlova

Kontejner s obsluhou bude na stanoviště přistaven vždy ve 13.00 hod. a na místě bude do 17.00 hod. Do kontejneru bude obsluha přijímat odpady ze zeleně jako listí, trávu, suché rostliny, odstřižky z keřů a stromů, starou zeminu z truhlíků. Jiné odpady nebudou do kontejneru přijímány!
Statutární město Liberec, odbor ekologie a veřejného prostoru – informace na tel. čísle 485 243 456

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ODPADY ZE ZELENĚ podzim 2017
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LIBERECKÝ ZPRAVODAJ

Obnova Lesního koupaliště začne už v létě

Letos v létě začne obnova zchátralého Lesního koupaliště, veřejnosti by mělo sloužit od příštího roku. Podoba budoucího
areálu byla projednána i s veřejností.
Redakce

AREÁL LESNÍHO koupaliště byl veřejnosti uzavřen v roce 2007, samotné
koupaliště ale nefungovalo již od roku 2001. Od té doby se vinou zanedbané údržby dostalo do nefunkčního stavu, přípravy na jeho obnovu začaly
v roce 2016. Vodní plochy vhodné ke koupání totiž v Liberci zoufale chybí.
V první etapě tak dojde ke kompletní opravě stávající vany, zejména jedné
ze zhroucených zdí a vyspárování celé plochy tak, aby mohla být vana opět
napuštěna. Zároveň je potřeba vyčistit přítokové potrubí, vybudovat nové
šachty pro technologie nebo opravit kamenná schodiště. Historickou vanu
opraví firma EVOSA, spol. s r.o., která vyhrála s nejlepší nabídkovou cenou
4 435 860 Kč včetně DPH.
S veřejností byla prodiskutována další úprava a vybavení koupaliště.
Většina diskutujících si přála nejen obnovu stávající vany, ale také další
vybavení areálu jako místo pro plážový volejbal, přístřešky, bufet, toalety
a herní prvky. Velkým tématem bylo to, zda bude areál v budoucnu
oplocen. Zde bude město patrně směřovat k odstranění současného
plotu a jeho nahrazení přírodním, či spíše symbolickým, tak aby byl areál
dobře přístupný celoročně.
V následné diskuzi se ukázalo, že zde v zásadě existuje shoda mezi
záměrem města i přáním většiny účastníků, aby zde vznikl dobře dostupný, nekomerční, přírodní areál s možností koupání a zázemím pro sport
a rekreaci. Všichni diskutující se na závěr shodli na tom, že místo by si
mělo uchovat svůj přírodní ráz.
„Nejprve jsme potřebovali vyřešit otázku samotného koupaliště, byly
i návrhy na jeho zasypání, to by ale byla chyba. Jedná se o srdeční záležitost mnoha Liberečanů nehledě na to, že vodních ploch ke koupání
v Liberci moc není. I když je rekonstrukce složitější, našli jsme nakonec
řešení, které si město může finančně dovolit,“ řekl náměstek primátora
pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář.
Plánovaná rekonstrukce bazénové vany by měla stát zhruba 4,5 mil.
Kč, částku na další okolní úpravy a vybavení bude znát město na podzim.
Areál by měl být v budoucnu nízkonákladový, na jeho údržbě se budou
podílet jak pracovníci Komunitních prací Liberec, tak budoucí uživatelé,
kterým by mohl být třeba oddíl běžeckého lyžování, který zde má již
v současné době zázemí. V úvahu připadá i přírodní biotop.

Lesní koupaliště v 90. letech…

… a jeho stav dnes

Nová mapová vrstva dětských hřišť

Mapový portál města Liberce se v těchto prázdninových dnech rozrostl o další tematickou vrstvu, která se týká dětských
hřišť či dalších sportovních a zájmových ploch, jež se nacházejí na veřejně přístupných pozemcích města Liberce.
Redakce

LIBERECKÝ MAPOVÝ portál obsahuje v současnosti řadu mapových
vrstev s různým zaměřením. Mimo
základních ploch lze využít tematicky
zaměřené mapy na územní plánování,
zimní údržbu, odpadové hospodářství
nebo populární letecké snímkování
z různých let a historické mapy města.
Nyní k těmto mapám přibývá také vrstva
věnující se dětským hřištím, sportovním
a dalším zájmovým plochám.
„Statutární město Liberec každoročně vynakládá nemalé finanční prostředky na opravu, inovaci a budování
nových dětských hřišť, které vyhovují
přísným českým i evropským normám.
Poslední nově vybudovanou plochou je
hřiště na Horní Kopečné, další by mělo

letos například vzniknout v ul. Hvězdná
a menší v ul. Lomená.
Jelikož Liberec není malé město,
mohou rodiče při procházkách se svými
dětmi některá hřiště snadno přehlédnout. I proto vznikla tato jednoduchá
mapová vrstva, kde lze najít informace o dané ploše, její vybavení herními
prvky a ostatním mobiliářem, včetně
ilustračních fotografií. K nahlédnutí jsou
také sportovní plochy, cvičiště pro psy
nebo plochy s fitness a workout prvky,“
říká náměstkyně primátora pro životní
prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch
Karolína Hrbková.
Mapovou vrstvu s dětskými hřišti lze
nalézt na webu města: www.liberec.cz/
mapy.
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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.

Je možné v Liberci za rekultivaci skládky
schovat podnikatelské záměry?

Rada města Liberce se koncem června 2017 rozhodla vynaložit 50 mil. Kč na rekultivaci skládky v prostoru kamenolomu
Ruprechtice. Součástí rekultivace má být i vybudování nové přístupové cesty do areálu lomu. Areál kamenolomu přitom
patří soukromé firmě Ligranit, a. s.
Jaroslav Zámečník, zastupitel SLK
Podle územního plánu se na území
Liberce a jeho okolí nachází 11 lokalit se
starými ekologickými zátěžemi, avšak
kamenolom Ruprechtice mezi nimi nikdy
nefiguroval. Na všech bývalých skládkách
odpadů byla rekultivace dávno ukonče‑
na nebo již delší dobu probíhá. Proto je
velkým překvapením, že náhlou potřebu
rekultivace skládky v Ruprechticích vyta‑
huje náměstek Korytář právě nyní jako
pověstného králíka z klobouku. A to
rovnou za 50 miliónů Kč!
Z dostupných informací na internetu lze
zjistit, že areál kamenolomu v Ruprechti‑
cích funguje už od dob socialismu. Kame‑
nolom v červnu 1994 koupila na základě
privatizačního projektu firma Ligranit,

s.r.o., od Fondu národního majetku. Sou‑
částí uzavřené smlouvy byl rovněž záva‑
zek, že kupující přebírá spolu s movitým
a nemovitým majetkem i veškerá práva,
závazky a pohledávky, vyplývající z před‑
mětu činnosti včetně správních záležitostí.
Tedy i budoucí povinnost rekultivace.
Při těžbě kamene v Ruprechticích
podle radnice docházelo v uplynulých
desetiletích k navážení odpadu z těžby
kamene, tzv. odvalu, a to z velké části i na
městký lesní pozemek č. p. 2236/3 v k. ú.
Ruprechtice. Podle satelitních snímků lze
zjistit, že městský pozemek byl ke sklád‑
kování využíván ještě v nedávné minulosti.
Provozovatel lomu se před časem rozhodl
vytěžit starý odval, ale narazil v něm prý,

kromě zemin a balvanů, také na různé sta‑
vební a komunální odpady. A s vyřešením
tohoto problému přispěchal firmě Ligranit
na pomoc právě náměstek Korytář.
Radě města nechal schválit rozpočet
projektu, kde se za pojmem rekultivace
skládky překvapivě schovává zejména
zpětné odtěžení navezeného odvalu
z městského pozemku (za 35 miliónů Kč)
a vybudování nové přístupové cesty do
areálu lomu za 11 miliónů Kč. Samotná
rekultivace údajné skládky, tj. nakládka
a likvidace odpadů a zalesnění přitom činí
pouhé cca 4 mil.Kč.
Je možné, že se náměstek Korytář inspi‑
roval u exministra Kalouska, který v roce
2008 podobně prosazoval předraženou

a kontroverzní
zakázku na odstra‑
nění ekologických
škod na severní
Moravě. Ministr
Kalousek tehdy
náklady nacenil
na neuvěřitelných Jaroslav Zámečník
115 miliard Kč,
přitom reálné náklady byly, dle odborníků,
kolem 25 miliard Kč. Miliardovou zakázku
na sanaci ekologických škod zastavil až
antimonopolní úřad.
Jak sanace a rekultivace skládky bude
probíhat, zda-li na ni půjdou evropské
dotace a co to všechno bude stát daňové
poplatníky, budeme nadále sledovat.

Já vám hazard, vy mně zámek

Velkým a nepříjemným překvapením před posledním, červnovým zasedáním zastupitelstva města byly zvěsti, že zástupce
Změny Jan Korytář se domlouvá s některými zastupiteli o jistém handlu. Ten měl spočívat v tom, že on ve svém hnutí zařídí
podporu návratu hazardu, očekává za to ovšem podporu některých svých materiálů, které by jinak neměly šanci získat
většinu.
Martina Rosenbergová, zastupitelka zvolená za ČSSD
Tyto zvěsti on sám potvrdil ve svém
článku, který se objevil v den jednání
zastupitelstva. V něm Jan Korytář uvádí,
doslovně cituji: „Osobně si myslím, že
jediná rozumná cesta je cesta kompromi‑
su, kdy bude v Liberci omezený počet jed‑
notek kasin s živou hrou a na tomto řešení
bude panovat širší shoda, která bude
pojistkou pro obě strany, že zde nedojde
k nějakému překvapení v budoucnu. Za mě
osobně je lepší vrabec v hrsti než holub na
střeše, který může každou chvíli odletět.“
Na druhé straně účtu „má dáti – dal“
ležel liberecký zámek. Prohlasování
záměru jeho koupě požadoval Jan Korytář
za své hlasy pro podporu hazardu. A opět
cituji Korytářova slova: „Na druhé misce
vah bude proto koupě roky prázdného
libereckého zámku. Máme možnost ho
znovu otevřít pro veřejnost, může se stát
turistickým magnetem, jeho park chceme

otevřít veřejnosti, mohla by zde vzniknout
jak stálá výstava skla a bižuterie, tak i expo‑
zice věnovaná česko‑německým vztahům.“
Vlastně bohulibý záměr, zdálo by se
na první pohled. Vždyť kdo by z nás,
Liberečáků, alespoň maličko netoužil po
tom, aby byl liberecký zámek v majetku
města! Všichni určitě sníme, co by tam
mohlo všechno být. A dovolím si tvrdit, že
většina z nás má na mysli historii Liberce
spojenou s Rederny, Clam‑ Gallasy či Lie‑
biegy. Investice do zámku by byla totiž
obrovská, současný majitel požaduje

94 miliónů Kč. A to je pro naše město
obrovská částka. Rozbité chodníky, chy‑
bějící odpadkové koše, poškozené lavičky,
neudržovaná zeleň a nepořádek, kam se
podíváš, dokazuje den co den, že peníze
chybí všude. Mnozí ze zastupitelů se proto
obávají, že by vlastnictví zámku zname‑
nalo nejenom velkou počáteční investici,
ale i pro budoucnost obrovskou zátěž při
provozování zámku.
Vraťme se ještě ke slovům Jana Kory‑
táře, která jsem výše uvedla – turistický
magnet, stálá výstava skla a bižuterie,
expozice… A srovnejme s materiálem,
který Korytář předložil na jednání zastu‑
pitelstva města, ve kterém nastínil možné
budoucí ekonomické aktivity. Vyberu
z těch, které mě opravdu zaujaly. Restau‑
race Kaplanka, kanceláře a zasedačky
pro úředníky města či městské společ‑
nosti, garsoniéry pro pronájmy či lépe

městský hotel
a pozor (!) – pro‑
stor pronajímaný
m ě stem jako
kasino! Opravdu
kvůli uvedeným
aktivitám chceme
Martina Rosenbergová
koupit zámek?
Není snad ani divu, že tento záměr
opět neprošel. Handl se nepodařil,
zdravý rozum zvítězil. Vzpomeňte si, co
by v zámku mělo podle Korytáře být, až
vás, občany, bude lákat v referendu pro
podporu koupě zámku. Městské kasino,
městský hotel a kanceláře pro úředníky
opravdu není to, co naše město potřebuje.
A máme-li tolik volných finančních pro‑
středků, vraťme se zase k rozumnějším
projektům, které důležité jsou – řešení
parkování, revitalizace přehrady, oprava
divadla, oprava bazénu atd.
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V hazardu vyhrát nelze, hazard nakonec vyhrává nad člověkem…
Předprázdninové zasedání se neslo v duchu předkládání, přesouvání bodů jednání, opakovaného hlasování.
Zastupitelstvem schválený jednací řád je účelově ohýbán v souladu se zájmovou lobby. Snad i proto, že hloupost nezná
hranic a nepotřebuje ani tlumočníka.
Věra Skřivánková, Dana Lysáková, zastupitelky KSČM
Kdo by čekal, že na pořad jednání budou
zařazeny k projednání body, které občany
a návštěvníky města aktuálně zajímají
a trápí, tak by se spíše dočkal sněhové
vánice v červenci. O průběhu přípravy
územního plánu – ani slovo, o složité
dopravní situaci v Liberci a plánech na další
i probíhající opravy komunikací a možnost
parkování – nic. O budoucí „revitalizaci“
Lesního koupaliště – nic! Prostě diplomacie
je vydávat nic za cokoli.
O problémech kolem provozovatele
Pivního baru Azyl a jeho černých stavbách
bylo možno jen konstatovat, že lobby
jednotlivců Změny přehlasovaly i zákon,
územní plán i vyhlášku města již v radě
města.
Světe, div se, ale na pořadu jednání se
znovu objevila „stokrát“ obehraná písnič‑
ka – znovuzavedení hazardu do našeho
města. Viditelně nikdo (kromě primátora
T. Batthyányho a zastupitele za Starosty
J. Šolce) o tento bod příliš nestál. Přesto
se o tomto bodu vedla nejdelší diskuze
ze všech a hlasovalo se celkem čtyřikrát.
Opakovaly se stále stejné argumenty z úst
stále stejných aktérů – hazardová turistika,
chybějící peníze do městského rozpočtu
apod. Avizovaný propad finančních pro‑
středků ve výši 80 miliónů korun nikdo
z obhájců nezdůvodnil, asi jim uniklo, že se
propočet s novým zákonem změnil.

D i s k u z e
trvala asi hodinu
a vyvrcholila tím
nejzajímavějším –
hlasováním. To,
že návrh podpoří
jeho zuřiví obháj‑
ci, nebylo žádné Věra Skřivánková
překvapení. Smutné však je hlasování
klubu ČSSD, kteří se obrací jak na obrt‑
líku a zapomněli na svá stanoviska před
komunálními volbami. Kam se ztratilo
sociální cítění ČSSD, když podporuje nega‑
tivní patologický jev, a tím i jeho důsledky
z gamblerství? Před volbami však papír
s proklamacemi snese vše…
Podpora zastupitelky pí Z. Machartové
(nezařazená s inklinací ke Změně) překva‑
pivá není. S ohledem na to, že na minulých
jednáních lobovala za nákup domu po
TUL pro zřízení centra duševního zdraví,
je motivace patrně jasná. Hazardní hráči
by to měli do heren v centru města blíž
a jejich zhroucení rodinní příslušníci do
centra duševního zdraví, kde je postaví na
nohy, také! Požadavek na převod výtěžku
z hazardu do sociálních služeb a fondů je
pouze zcela účelové alibi. Samotné hlaso‑
vání je na webu města.
Nelze posilovat rozpočet na úkor lid‑
ského neštěstí s důsledky vedoucími až
po lidskou degradaci v trosky. A u podpory

tanečků kolem zrušení nulové tolerance
k hazardu tak, jak vše probíhalo, nelze
vyloučit i jiné zájmy než pouze naplnění
městské kasy, tak jak i na zastupitelstvu
zaznělo…
Je vhodné se podívat, kdo vše se v Liber‑
ci živí z hazardu včetně vazeb na zástupce
samosprávy, a to na úkor katastrofických
důsledků pro gamblery i jejich okolí. Co na
srdci hazardní lobby, to na jazyku jednot‑
livců samosprávy.
Jak ale nahradit finanční výpadek?
Nedotovat propadákovou organizaci SAJ
znamená 15 miliónů v rozpočtu, reduk‑
ci projektů, které nic nepřinesou, jako
je vývoj substrátu (K. Hrbková, Změna)
a cestovní kancelář na znovuoživení centra
města (Změna), snaha zřídit městskou
firmu, která by se zabývala dolováním
evropských dotací, ačkoli má město pro
tento účel řadu vlastních pracovníků, kteří
jsou údajně placení z projektů (Změna),
za zvážení stojí i redukce zaměstnanců
magistrátu, kdy za současné vlády Změny
a exANO narostl magistrátní Otesánek
o 94 pracovních pozic.
V průběhu 8 organizačních změn se
zvýšil počet pracovních pozic z 369 na
celkových 463. Z toho je na samosprávě
66 nových pozic a 28 nových pozic pro pře‑
nesený výkon státní správy, kdy jen roční
mzdové náklady přesahující 20 500 000

korun. Nejvíce –
27 nových úřed‑
níků – potřebuje
J. Korytář. A další
úspory? Nepod‑
nikat zahraniční
výměnné cesty
do Žitavy či cesty Dana Lysáková
na sjezdy sudetoněmeckého Landsman‑
šaftu (Hans Korytar - takto se podepsal
v časopise Lomikámen, roč. VI., č. 1 z roku
2005, str. 2, Opuštěná nevěsta) či opako‑
vaně lobovat pro koupi libereckého zámku,
kde by měla vzniknout expozice věnovaná
zdejším sudetským Němcům, jejich osudům
a poválečnému odsunu (J. Korytář), utlumit
zbytné akce jako pláž před radnicí apod.
Stačí změnit priority a šetřit na zbytných
akcích. Pak by se nestalo, že např. naše
ojedinělá zoo nemá dostatek financí na
stravu pro svá zvířata, a musí tak zvyšovat
vstupné.
A tak daňovému poplatníkovi nelze než
zvolat: „Neuvažujete-li alespoň tak často,
jak jednáte, jednejte alespoň tak často,
jak uvažujete!“
Vážení Liberečané, užijte si léto. Pozor
ale, až půjdete na pláž a do plážového baru
před radnicí! Dívejte se pod nohy, kde dla‑
žební kostky jsou vyviklané nebo prasklé.
Tyto malichernosti však vedení města asi
nezajímají.

Jak je to s novou vyhláškou o nočním klidu
Obecně závazné vyhlášky jsou zastupitelstvem města schvalovány a rušeny, ale málokdy je veřejnost dostatečně
informována o tom, co přinášejí nebo co mění.
Jan Čmuchálek a Martina Rosenbergová, zastupitelé zvoleni za ČSSD
Tak je tomu i u nové vyhlášky č.
6/2016., o nočním klidu, kterou zastu‑
pitelstvo města přijalo na svém zasedání
15. 12. 2016 na základě účinnosti novely
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
Tato vyhláška je platná od 1. 1. 2017
a mnoho lidí nemá stále jasno, jak je to
s možností konání soukromých venkov‑
ních party a akcí typu oslav narozenin,
svatby apod. I proto jsme se rozhodli pro
zveřejnění několika důležitých informací.
Dle výše uvedeného zákona již obec

nemůže udělovat výjimky z doby noč‑
ního klidu na základě rozhodnutí rady
obce, jako tomu bylo dříve. Ty akce, kde
je povolena doba nočního klidu kratší
nebo žádná, stanoví obec přímo v textu
své obecně závazné vyhlášky nebo v její
příloze. Ta liberecká povoluje dobu
nočního klidu dobou kratší cca ve třech
desítkách případů.
Jelikož je tato obecně závazná
vyhláška včetně přílohy platná pro celé
území, a nikoliv jen na konkrétní akci,

Vážení čtenáři, texty uveřejněné v zastupitelské rubrice
Fórum najdete také na

www.liberec.cz/zastupitelstvo

stačí sledovat úřední desku a na datum
uvedených akcí ve vyhlášce či příloze si
svoji akci naplánovat. Není potom nutné
již někomu svou akci nahlašovat a žádat
o povolení.
Připomeňme jen, že zákaz rušení noč‑
ního klidu se vztahuje na celé území obce
bez rozlišení, zda případný hluk vzniká ve
venkovním či vnitřním prostoru.
Samotnou vyhlášku včetně přílohy
najdete na webových stránkách města
pod adresou: 1url.cz/@nocni_klid.

Za zmínku na dobu prázdnin, kdy je
v příloze vyhlášky stanovena výjimka,
stojí tyto akce:
O pohár primátora v požárním útoku,
pět hudebních akcí v restauraci na libe‑
recké přehradě, závody dračích lodí,
Léto na náměstí, Benátská noc(!), Freestyle Football, Big’O’Band, Bohemia
Jazz Fest, Letní setkávání s divadlem,
Summer Fest, Vratislavické slavnosti,
Hudební festival Vraťák, Letní kino
Lidové sady.

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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Návrat hazardu neprospěje
nikomu. Co dál?

V prosinci na návrh Změny pro Liberec zastupitelé schválili
úplný zákaz provozování hazardu na území Liberce. V červnu
těsnou většinou dvaceti hlasů prošel návrh primátora
Batthyányho na návrat hazardu do Liberce.
Josef Šedlbauer, Změna pro Liberec/Zelení
Ve městě teď
může vzniknout
neomezený počet
kasin s neome‑
zeným počtem
hracích automa‑
tů. Zlatý důl pro
Josef Šedlbauer
provozovatele
hazardu. Ti chytřejší vládci hazardu však
tuší, že je to i pro ně špatná zpráva. Je
to jako pokus vrátit Liberec do divokých
90. let, kdy rozhodovaly zisky vybraných
podnikatelů bez ohledu na cokoli. Dnes
jsme přece jenom dál a takový stav je
neudržitelný.
Nedisponujeme prostředky, které
mají provozovatelé hazardu. Budeme ale
dál usilovat o regulaci hazardu a věřím,
že nebudeme sami. Jako první krok do
příštího zastupitelstva podám návrh na
vyhlášení referenda o hazardu. Stejného,
jaké je připravováno v sousedním Jablonci,
tedy zákaz hracích automatů a toleranci
živé hry. Hazard je přesně ta záležitost,
o které může rozhodnout každý obyvatel
města se stejnou znalostí a kvalifikací jako
zastupitelé.
Jestli vám neregulovaný hazard ve
městě vadí a chcete s ním něco udělat,
napište mi. Kontakt najdete snadno.

Jak se to stalo?
V libereckých hernách a kasinech
se ročně prohraje téměř půl miliardy.
Tlak provozovatelů na zastupitele byl
enormní.
Za poslední půlrok se v zastupi‑
telstvu hlasovalo více než desetkrát
o návratu hazardu do Liberce. Přesto
ani v červnu tyto návrhy neprošly.
Až po kuloárovém „přesvědčování“
a opakovaném hlasování se našlo
dvacet zastupitelů, kteří hazard do
města vrátili. Šlo o zastupitele za
ex‑ANO, ČSSD, ODS, TOP09 a tři
zastupitele Starostů pro Liberecký kraj.

Co chceme?
Dostat z města nebo alespoň
zásadně omezit hrací automaty, které
představují nejhorší formu tvrdého
hazardu. Hazard nejde vymýtit, ale
nesmí být jako houska na krámě.
Chceme to, co je u podobně veli‑
kých měst v Evropě běžné – jedno
kasino nebo jednotky míst, na kte‑
rých se provozuje živá hra, obvykle
při hotelech.

REKLAMA, KTERÁ V LIBERCI FUNGUJE

50 000 výtisků každý měsíc
LIBERECKÝ ZPRAVODAJ

PŘIŠLO DO REDAKCE
Vážení čtenáři, na vaše dotazy, které jste zaslali do Zpravodaje, postupně odpovídáme. Dotazy posílejte na e‑mailovou adresu zpravodaj@magistrat.liberec.cz.
Pokud si své dopisy a dotazy nepřejete uveřejnit, posílejte je prosím na příslušné odbory magistrátu.
JAK NAPRAVIT CHYBU?
Na počátku vzniku hospody Pivní
bar Azyl byla chyba. Zhruba před osmi
lety se totiž úředník dopustil chyby
a povolil zřízení hospody v objektu,
ve kterém to podle platného územního plánu nebylo a není možné. Jde
o území, ve kterém se nachází ZŠ
Barvířská a ve kterém, podle platného
územního plánu, nelze povolit jiné než
školské a vzdělávací aktivity.
Jsme jenom lidé a ti občas chybují.
Na chybu ale bohužel navázala neodpovědnost provozovatele Pivního baru
Azyl, který bez skrupulí a jakékoliv
smlouvy zabral městský pozemek ke
svému hospodskému podnikání a nad
rámec kolaudačním souhlasem povoleného využití provozovny rozšiřoval

svou podnikatelskou činnost o další
aktivity. Svým podnikáním, které je
dnes haleno do hávu dobročinných
akcí, stále více a více obtěžoval obyvatele bydlící v okolí.
Ti založili Spolek na Ladech a chtěli
se pokusit o nápravu jak právního
stavu, tak celkového vzhledu prostoru
městského pozemku u Pivního baru
Azyl. Spolek Na Ladech proto navrhl
radě města Liberce, že pozemky na
své náklady zvelebí a vybuduje na nich
komunitní zahradu. Rada města tento
projekt přijala, vyšla Spolku Na Ladech
vstříc a schválila výpůjčku dotčeného
pozemku pro vznik komunitní zahrady – první a současně poslední krok
k nápravě chyby úředníka.
Nic z toho již dnes neplatí. Aniž by

bylo Spolku Na Ladech umožněno
začít realizovat svůj projekt, byla mu
smlouva vypovězena.
Přes všechna tvrzení o tom, že provozovatel hospody pozemek opustil
a vyklidil, jsou černé stavby na pozemku i nadále užívány k popíjení piva.
V tomto případě je porušován nejen
územní plán, ale i vyhláška o tom,
že do 100 metrů od vstupu do škol
není možné konzumovat alkoholické
nápoje. Téměř noc co noc je porušován
zákon, neboť je rušen noční klid.
Prý hospodu navštěvuje a akce
v ní pořádá „výjimečná komunita“, dle
některých politiků „vzácná subkultura“, která má nárok na svou existenci.
Komunita, která se za nočního řevu
odebere do svých domovů, popřípadě

aut stojících před hospodou, a spokojeně usne. Občané zde bydlící zřejmě
nemají čím doložit svou „výjimečnost“,
a tak na svůj spánek nemají nárok.
Stává se tak z územního plánu
a městských vyhlášek cár papíru? A to
všechno jenom proto, že se úředník
dopustí chyby?
A proč je pak snahou některých
úředníků a politiků na radnici tuto
chybu místo nápravy zmnožovat?
Například snahou povolit rozšíření
činnosti hospody o koncerty, které jsou
tam doposud pořádány bez povolení.
Kdo v tomto městě rozhoduje o tom,
pro koho vyhlášky a územní plán platí,
a pro koho ne?
Jak napravit chybu?

Dagmar Helšusová

HASIČI
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HASIČI RADÍ OBČANŮM
Když zazní zvuk sirény aneb jednotný systém varování 
V životě mohou nastat různé mimořádné události, které ohrožují životy a zdraví obyvatel a působí velké materiální
a finanční škody. Mezi ty nejčastější patří povodně, velké požáry nebo technologické havárie s únikem nebezpečných látek.
Michal Dvořák, vedoucí odd. ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS Libereckého kraje, Jan Gardoň, statutární město Liberec
ABYCHOM BYLI o případném nebezpečí včas informování nebo v případě
vzniku mimořádné události včas varováni, je v České republice vytvořen tzv.
jednotný systém varování a vyrozumění. Tento systém sestává z vyrozumívacích center, telekomunikačních
sítí a koncových prvků varování. Mezi
koncové prvky (sirény) patří tři základní druhy – rotační sirény, elektronické
sirény (s hlasovým výstupem) a místní
informační systémy neboli obecní
rozhlasy. A právě tyto koncové prvky
jsou pro občany nejdůležitější, neboť
varují svým pronikavým zvukem před
nastalým nebezpečím.
S JAKÝMI TYPY VAROVNÝCH
SIGNÁLŮ SE MŮŽEME SETKAT?

Se zvukem sirény se setkáváme zpravidla první středu v měsíci, kdy probíhá
celostátní zkouška sirén. Ve 12 hodin
jsou spuštěny sirény v celé republice,
aby byla prověřena jejich funkčnost.
Uslyšíte „Zkušební tón pro akustickou
zkoušku“. Jedná se o nepřerušovaný tón
po dobu 140 vteřin. Elektronické sirény
a místní informační systémy následně
ohlásí: „Zkouška sirén, zkouška sirén,
právě proběhla zkouška sirén.“
VAROVNÝ SIGNÁL

Pro případ vzniku mimořádné události je v ČR zaveden jediný varovný signál
„Všeobecná výstraha“. Jedná se o kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin. Signál
může být vysílán třikrát po sobě v cca
3minutových intervalech. Tam, kde jsou

sirény elektronické nebo místní infor- a regionálních rozhlasových a televizních
mační systémy, následuje po varovném stanicích.
signálu doprovodné hlášení o hrozícím
nebezpečí.
POKRYTÍ ÚZEMÍ LIBERCE A KRAJE
VAROVNÝM SIGNÁLEM
Na území Libereckého kraje je rozPOŽÁRNÍ POPLACH
místěno celkem 534 koncových prvků
varování, z toho je 329 sirén rotačních, 54
sirén elektronických a 151 místních inforPosledním signálem, který může mačních systémů. Území Libereckého
siréna ohlašovat, je „Požární poplach“. kraje je pokryto signálem z cca 85 %.
Tímto signálem jsou svoláváni dobrovolní hasiči. Jedná se o přerušovaný tón
KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA
po dobu 1 minuty (z toho 25 vteřin trvalý
INFORMOVÁNÍ OBYVATELSTVA?
tón, 10 vteřin přestávka, 25
Připravenost obce na
vteřin trvalý tón).
mimořádné události zajišKoncové prvky varování
ťují orgány obce, které se
spouští ve většině případů
také podílejí společně
Krajské operační a infors ostatními složkami IZS
mační středisko Hasičskéna provádění záchranho záchranného sboru
ných a likvidačních prací
Libereckého kraje, lze je však
a na ochraně obyvatelspustit i centrálně z Prahy.
stva. Velmi zjednodušeně
Koncové prvky lze spouštět
řečeno podle zákona č.
jednotlivě, všechny nebo lze
239/200 Sb., o integrovaném záchranném sysvytvořit určité skupiny sirén
dle potřeb varování v jednottému, je při provádění
livých oblastech (např. záplazáchranných a likvidačvová území, okolí výrobních
ních prací za varování
subjektů zpracovávající
obyvatelstva nacházejícího se na území obce před
nebezpečné látky, zóny
havarijního plánování atd.).
hrozícím nebezpečím
Po zaznění varovného signáodpovědný starosta obce.
lu vždy následuje informace
Obecní úřad seznamuje
o konkrétním nebezpečí.
právnické a fyzické osoby
v obci s charakterem možV území, kde jsou instalovány pouze rotační sirény,
ného ohrožení a s připrajsou občané verbálně inforvenými opatřeními k jeho
mováni pomocí výstražných
odstranění. K poskytování
rozhlasových zařízení na
informací obyvatelům je
vozech Policie ČR, Hasičského záchran- však nutno přistupovat velmi citlivě
ného sboru Libereckého kraje, jednotek a odpovědně. Špatně, nepřesně nebo
sboru dobrovolných hasičů obcí, případ- dokonce lživě podaná informace může
ně městské nebo obecní policie. Dále se mnohdy způsobit více škody než užitku.
informace uveřejňuje v místním rozhlase
Typickým příkladem byl nedávný

požár Severochemy, kde se komerční
média předháněla v podávání senzačních zpráv a vytváření katastrofických
scénářů. Výsledkem bylo pouze šíření
obav a téměř paniky mezi obyvateli
Liberce. Přestože se jednalo o velmi
rozsáhlý požár vyžadující vyhlášení nejvyššího stupně poplachu, nebylo třeba
ze strany zasahujících hasičů požadovat
plošné varování ani evakuaci. Protože se
nepotvrdily ani obavy ze šíření toxických
zplodin, nebylo potřeba přijímat žádná
další opatření např. směrem ke školám
a dalším subjektům. I když v tomto
duchu také zástupci HZS i úřad prostřednictvím dostupných prostředků občany
informovali, nedařilo se rozptýlit obavy
vyvolané „zaručenými“ zprávami médií.
CO DĚLAT, KDYŽ ZAZNÍ SIGNÁL
„VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“?
Uslyšíte-li signál „Všeobecná výstraha“, ukryjte se co nejrychleji v nejbližší
budově. Zavřete okna, dveře, vypněte
ventilaci, uhaste oheň. Zapněte televizi, nalaďte si rádio. Informace o tom,
proč byla spuštěna siréna, co se stalo
a co dělat dále uslyšíte v mimořádných
zpravodajstvích sdělovacích prostředků nebo z rozhlasových vozů policie či
hasičů.
V případě výpadku elektrického
proudu využijte přenosný radiopřijímač
na baterie. Protože siréna může signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů, neukrývejte se ve
sklepě nebo na půdě. Pokud vidíte místo
havárie s únikem nebezpečné látky,
ukryjte se na odvrácené straně budovy
a snažte se na sebe upozornit zasahující
složky. V případě, že byl spuštěn signál
„Všeobecná výstraha“ v důsledku povodně, je nutné co nejrychleji zabezpečit
svůj majetek, zvířectvo a v případě prodlení se rychle evakuovat.

50 000

Nejsilnější městské noviny na severu Čech
ks

Liberecký zpravodaj
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PŮJČTE POHLEDNICE
A VYHRAJTE DŽBÁN
Výstavu pohlednic a obrázků zachycujících Liberec od 19. do 20.
století připravil Svaz Němců v regionech Liberec, a to v aktivní
spolupráci se spolkem Heimatkreis
Reichenberg Stadt und Land e. V.,
Lužice-Severní Augsburg.
„Obrazy z Liberce“, to je název výstavy, která je ke zhlédnutí v Česko-německém setkávacím centru Svazu
Němců na Ruprechtické ulici 254/119.
Otevírací doba centra je v červenci
a srpnu 2017 ve dnech pondělí a čtvrtek od 13.00 do 16.00 hodin, kromě
svátků a kromě 31. 8. 2017.
Vystavené obrazy zachycují vývoj
Liberce od 19. do 20. století. V tuto
chvíli vyzývá spolek občany, aby
případně poskytli k zapůjčení svoje
pohledy a pohlednice, na kterých je
Liberec od roku 1920 do současnosti.
Spolek rozšíří kopiemi těchto exponátů svůj archiv. Pohledy a obrazy noste
přímo do Svazu na Ruprechtické ulici
do 30. srpna. Ze všech došlých pohledů bude vylosován jeden výherce,
který obdrží pivní džbánek s motivem
starého Ještědu.
Kontakt: Svaz Němců, Ruprechtická 254/119, 460 14, Liberec 14,
Krista Blaževičová a Věra Straková,
e-mail: verastrakova@centrum.cz.

KNIHA O STAROSTOVI
KARLU KOSTKOVI
Sto tisíci korunami podpoří město Liberec vydání knihy s názvem
„Karl Kostka a liberální demokraté“. Autorkou publikace je Susanne
Keller-Giger. Jedná se o knihu překladovou a odbornou, což vyžaduje široký tým spolupracovníků.
Příprava a tisk jsou proto finančně
velmi náročné. Publikace představuje posledního prvorepublikového starostu Liberce Karla Kostku,
který byl zároveň poslancem a senátorem.
„Navrhl jsem podpořit vydání publikace, protože ji považuji za další
důležitý střípek v oblasti historického
dědictví. Město musí aktivně podporovat objektivní diskuzi o své minulosti, aby se zbavila nánosu, který na
ní ulpěl za 40 let trvání předchozího
režimu,“ uvedl náměstek primátora
pro školství, sociální věci a kulturu
Ivan Langr.
Kniha je už přeložena z němčiny
do českého jazyka a v současné době
probíhají konzultace odborného rázu
mezi autorkou a historičkou, která se
specializuje na danou problematiku.
Kniha vyjde při příležitosti 60. výročí úmrtí Karla Kostky. Termín vydání
knihy je listopad 2017. Předběžný
rozpočet je 290 000 Kč, finančně ho
podpoří stejnou částkou jako město
i Liberecký kraj.

KULTURA / HISTORIE

>> Česko-německý Dialog…
Dokončení ze strany 1.
V rámci výstavy Objekt Liberec
proběhlo slavnostní odhalení sochy
– Meteoritu – Petra Zubka, která
na náměstí před radnicí nahradila čtyřmetrovou hlavu, nazvanou
V-myšlení. Primátor spolu s výtvarníkem Petrem Zubkem, náměstkem
primátora Ivanem Langrem a organizátorkou odhalení sochy Jitkou Mrázkovou v sobotu v podvečer Meteorit
představili veřejnosti.
„Byl to nelehký úkol vytvořit něco,
co by fungovalo vedle dominantní
a členité budovy historické radnice.
Rozhodl jsem se vytvořit přírodní
útvar ve formě kamene, který bude
připomínat meteorit. Něco, co se
nebude navzájem rušit, a zároveň
by to ve sdíleném prostoru fungovalo. Lidé si v tom mohou hledat
cokoliv, pokaždé objevovat nové
detaily. Vychází to z mojí fascinace
přírodou, skalami a z neustálého
objevování. Objekt vznikal intuitivně,
skládal jsem na sebe různé materiály
a artefakty,” řekl Petr Zubek. Autor
nového díla u radnice spojuje ve své
osobě česko-německé partnerství.
Žije v Düsseldorfu, kde také studoval
akademii výtvarného umění.
Poněkud kontroverzní podobu
plastiky primátor Tibor Batthyány
a náměstek Ivan Langr vítají. „Meteorit nutí lidi přemýšlet, hledat smysl
a vzbuzuje diskuze. A takové podněty veřejný prostor v Liberci potřebuje,” uvedl primátor.
Kurátorkou výstavy Objekt Liberec je Jana Bernartová. Na začátku
byla podle jejích slov inspirace
legendární výstavou Socha a město
Liberec 1969. Tehdy byly na veřejných prostranstvích ve městě instalovány práce významných českých
sochařů. Vzpomínkou na tuto přehlídku je například plastika Dvanáct
měsíců od Josefa Klimeše, reinstalovaná v parku před hotelem Zlatý lev,
nebo Brána snů od Evy Kmentové
na rohu ulic Masarykova a Vítězná.
Přehlídka soudobého umění z roku
1969 zaznamenala zcela mimořádný
ohlas u odborníků i veřejnosti nejen
v Liberci a celé České republice, ale
i v zahraničí. „Umění ve veřejném
prostoru pozitivně ovlivňuje atmosféru města. Pokud je svým postojem
kritické, vyjadřuje svobodný názor,
otevírá diskuzi a to je samozřejmě
dobře,” vysvětluje Jana Bernartová.
„Mou vizí je oslovit Liberečany, rozšířit jejich citlivost ve vnímání umění,
podnítit k uvažování o současném
umění,” dodává kurátorka.

Pro Objekt Liberec byl zvolen podtitul Manuál dovednosti. Společným
momentem práce účastníků uměleckého festivalu a výstavy je zájem
o současné umění, které nenese
znaky přímého řemeslného rukopisu
umělce. Jinými slovy: umění, jehož
formální charakter utváří použitá
technologie, existující prefabrikované komponenty (ready mades)
nebo dovednosti odborníků, které si
umělec najímá. Takový přístup dnes
nalezneme v práci umělců zařazovaných například do kategorie konceptuálního umění, umění nových
médií, digitálního umění, postinternetu atd. Mluvíme o odosobněném
umění, jehož autor vedle počáteční
myšlenky zajišťuje „pouze“ specifickou míru technologické kontroly.
Umělci, kteří realizují svá díla
nebo site-specific instalace přímo
pro výstavu Objekt Liberec, jsou
Peter Demek, Sarah Gosdschan,
Lukáš Hájek, Julia Langhammer,
Richard Loskot, Johannes Makolies,
Jaroslav Prokeš a Jan Stolín. Výstavu
děl instalovaných pod širým nebem
budou moci návštěvníci i Liberečané
zhlédnout po celé prázdniny v parku
Clam-Gallasů.
Neméně atraktivní byl program
Česko-německých kulturních dnů
Dialog, které se díky úspěšné partnerské spolupráci Liberce a Augsburgu konají ve dvouletých intervalech
střídavě v obou městech. Letos byl

po 4 letech hostitelem a pořadatelem Dialogu Liberec. Z čtyřsettisícového Augsburgu přijeli kromě
tamních umělců také čelní představitelé města a rovněž zástupci spolku
Heimatkreis Reichenberg, který
spolu s libereckým Svazem Němců
stál u zrodu spolupráce Augsburgu
a Liberce.
Vrcholem pátečního programu
bylo baletní vystoupení před libereckou radnicí. Stylový baletní večer
odstartovalo vystoupení augsburské
Baletní a taneční akademie Daniela
Záboje a pokračovalo unikátní open-air verzí baletu Dům Bernardy Alby
v podání baletního souboru Divadla
F. X. Šaldy.
Posledními sobotními akcemi
(patřícími právě do programu Dialogu), po vernisážích a odhalení
Meteoritu, bylo v odpoledních
hodinách na náměstí před radnicí
Diashow – Land Art augsburského
umělce Hama Lohrmanna objektivem libereckého fotografa Jiřího
Jiroutka, které doplnilo úžasný
Jazzový koncert Big Bandu ZUŠ Liberec pod vedením Rudolfa Mihulky
a gymnaziálního souboru Jazz Tube
Augsburg pod vedením StD Josefa
Kellermana. Program Dialogu 2017
pak v neděli 25. června v 9.30 hodin
završila mše v kostele sv. Antonína
Velikého s vystoupením chrámového
sboru Arcikůrovci a Kateřiny Sokolové-Rauer.
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Najít dobré zaměstnání je stále problém
První projekty IPRÚ zahajují realizaci. Změnit práci může být nyní snadnější – jak
nepropásnout svoji příležitost poradí specialisté na lokální trh práce v Centru Kašpar.
Barbara Steinzová
LIDÉ V LIBERCI a okolních obcích
mají od srpna novou naději. Centrum
Kašpar výrazně posiluje nabídku služeb.
Všichni, kteří pečují o malé děti, jsou
ve věku nad 50 let nebo hledají práci
dlouhodobě a stále se jim nedaří, mají
šanci svoji situaci změnit.
„Vzdělávání a rekvalifikace, odborná
podpora, pojmenování silných stránek,
předností a dovedností, nalezení práce,
která vás bude opravdu bavit a v které
budete úspěšní, to vše můžete nyní
využít pro restart své kariéry. Hledání
správné práce je totiž práce a je běžné
nechat si od odborníků poradit, jak na
to,“ říká Simona Zemanová, poradkyně
Centra Kašpar.
„Nepropásněte šanci, teď je ten
správný čas. Po zaměstnancích je veliký
hlad, ale volná pracovní místa neodpovídají kvalifikaci lidí, kteří zde žijí,“
komentuje vývoj na Liberecku Ivana
Sulovská, zakladatelka Centra Kašpar.
I přes tuto výraznou nerovnováhu
platí, že firmy hledají zaměstnance. Roste
tlak na zaměstnavatele v oblasti pracovních benefitů, vstřícné personální politiky

a zlepšování firemního klimatu. Snahu
o zlepšení v dlouhodobém horizontu je
ale nutné opírat o osobnostní růst. „Je
to otázka osobní statečnosti, touhy najít
odhodlání, čas a také jasnou vizi, kam
se posunout. Právě se systematickým
zmapováním osobní situace, ujasněním
životních priorit, hledáním řešení jak
sladit vlastní potřeby s potřebami rodiny,
s tím vším vám u nás pomůžeme,“ dodává
Sulovská.
Do Otevřené poradny se mohou
zájemci a zájemkyně objednat telefonicky na čísle 605 233 961 nebo napsat
na e-mail simona.zemanova@centrum-kaspar.cz.
Díky finanční podpoře Evropského
sociálního fondu, lokálních dárců a zášti-

ty města Liberce v rámci Integrované
strategie rozvoje území (IPRÚ) organizace základní služby poskytuje bezplatně.
Centrum Kašpar je jediná regionální
organizace, kterou při řešení zaměstnanosti zajímají perspektivy všech
zúčastněných a hledá neotřelá řešení
v oblasti zaměstnání, výchovy a vzdělání, sladění profese a soukromí. Centrum
usiluje o rovné příležitosti na Liberecku
a zároveň prostřednictvím sociálních
auditů pomáhá nastavovat ve firmách
prostředí vstřícné k potřebám kvalitních a loajálních lidí. Pomáhá také
připravit mladou generaci pro úspěšný
vstup na trh práce. Centrum Kašpar je
průvodcem, pomocníkem a rádcem na
cestě k dobrému zaměstnání.

Bydlení v Liberci i v režimu Housing first
Po sociálním a prostupném bydlení zavádí rezort školství a sociálních věcí do bytové
politiky města i koncept Housing first (Bydlení především). Jeho cílem je snížit práh pro
vybrané ohrožené skupiny lidí (rodiny a jednotlivci z ubytoven, azylových zařízení i z ulice)
k zajištění a udržení vlastního stabilního bydlení.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu
LOD PODZIMU 2015, kdy jsme zcela
změnili systém přidělování bytů
a zavedli sociální a prostupné bydlení,
jsme v tomto režimu umístili do městských bytů na 380 klientů ze specifických cílových skupin (samoživitelky,
senioři, zdravotně hendikepovaní,
ohrožení sociálním vyloučením a sociálně vyloučení aj.). I přes toto ohromující
číslo ale stále řada klientů systémem
propadala, protože nebyla schopna
naplnit jeho základní vstupní podmínky. Jejich potřeba bydlet, reintegrovat
se do společnosti, je ale přitom neméně
důležitá.
Housing first jako tzv. nezásluhový systém (tj. podmínky na vstup do
něj jsou významně sníženy) jim tuto
možnost přináší, a je tak v zabydlování
daleko efektivnější, což se mj. prokázalo nejen v řadě světových měst, ale
i v Brně, kde jsme se inspirovali. Liberec zároveň získá významnou podporu
Platformy pro sociální bydlení (transfer
zkušeností, proškolení sociálních pra-

covníků, analýzy a vyhodnocování),
a to jako jedno ze čtyř měst (dále ještě
Benešov, Praha 7 a Chomutov).
Housing first přesto zachovává alespoň několik podmínek, které musí
klient automaticky naplnit: 1. v případě čerpání dávek na bydlení ze sociální
podpory nebo hmotné nouze půjdou
tyto přímo na účet města (tzv. zvláštní

příjemce dávky), 2. smlouva na byt bude
na samém začátku jen s roční platností, 3. klient se zaváže ke každotýdenní
intenzivní sociální práci, 4. musí doložit
i splátkový kalendář v případě, že má
vůči městu nějaké závazky. Poradní roli
pro výběr klientů bude mít i nadále skupina pro prostupné bydlení, z procesu
ale vypadává komise humanitní. Pro
zbývající půlrok 2017 je radou města
stanoveno vyčlenit pro režim Housing
first max. 20 bytů.
Necelý měsíc po schválení nového
režimu bydlení přitom rezort společně
s neziskovou organizací D.R.A.K. a státní
správou připravil už prvního klienta –
jde o tříčlennou rodinu (všichni její členové jsou zdravotně postižení a mají
potřebu bezbariérového bydlení), která
se musí do konce července vystěhovat
z bytu vlastněného soukromou osobou.
Housing first jim umožní získat vhodný
městský byt prakticky okamžitě, aniž
by skončili na ubytovně či dokonce na
ulici.
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DĚTI DĚTEM
Město a neziskové organizace podpoří bydlení, poradí i s dluhy.
V rámci Mezinárodního dne dětí
navštívili společně mladí sportovci z TJ
Starý Harcov a žáci ZŠ Dobiášova a ZŠ
Na Výběžku malé, opuštěné děti v libereckém Centru Sluníčko v Pekárkově
ulici.
Malým dětem ze Sluníčka, pro které byla návštěva vítaným zpestřením,
předali sladké dárečky, a přestože to
pro mnohé z nich byla nová zkušenost,
dívky z 9. třídy ZŠ Dobiášova i deváťáci z Harcova (výjimkou byl jen šesťák
Ondra Duleba) se zhostili úkolu na výbornou.
Akce pak pokračovala na dětském
oddělení Krajské nemocnice Liberec,
kde primáři MUDr. Kuchařovi předali dárečky pro malé pacienty, ručně
vyrobená přáníčka s přáním brzkého
uzdravení.
Pro děti to byla nová zkušenost
a ukázala jim, že existuje i jiný svět, než
na který jsou zvyklí, svět opuštěných
dětí. Věřím, že ji zopakujeme už letos
na Vánoce.
 Radim Šourek, Radim Podzimek

TERÉNNÍ PRÁCE BUDOU
POKRAČOVAT
Radní města schválili podání žádosti
o dotaci na projekt „Terénní práce Liberec 2018–2020“. Záměrem projektu je
navázat na podobné projekty, financované od roku 2015 z rozpočtu města,
nebo prostřednictvím neinvestiční dotace Úřadu vlády ČR.
Účelem je zajistit pokračování zaběhnutého projektu na další tři roky,
zvýšit kapacitu terénních pracovníků
a rozšířit portfolio jejich činností. Projekt předpokládá financovat čtyři terénní pracovníky na dobu tří let. Předpokládaná maximální výše projektu
je 8,5 mil. Kč, přičemž povinný podíl
kofinancování ze strany města Liberce
je 5 %, tedy 425 000 Kč.
Primárním cílem je aktivně působit v sociálně vyloučených lokalitách,
v potencionálně rizikových lokalitách,
na ubytovnách a mezi lidmi bez přístřeší a zajišťovat jim okamžitou podporu
přímo v terénu. Sekundárním cílem je
zabezpečení aktivní spolupráce s aktéry
sociální práce. Terciárním cílem je podpora systému prostupného bydlení.
Terénní pracovníci provádí depistáže ve svých obvodech a monitorují
dění v sociálně vyloučených lokalitách,
rizikových místech města a komerčních ubytovnách těchto lokalit. Terénní pracovníci si vedou chronologicky
osobní terénní deníky, kontaktní knihu
a záznamy o postupu práce s klientem
a aktivně vyhledávají a navazují kontakty s potenciálními klienty v jejich
přirozeném prostředí.
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Liberec chce pomáhat

Výstava „Tady jsem doma“

V Liberci pomůžou rodinám i lidem, kteří uvízli v dluhové
pasti. Zaměří se i na zvýšení bezpečnosti a rozvoj sociálních
služeb, které ve městě chybí. Před více než půl rokem
liberecké zastupitelstvo schválilo strategický plán sociálního
začleňování do roku 2019, na který nyní navazují neziskové
organizace a město přípravou konkrétních projektů na
zlepšení života pro všechny obyvatele Liberce. Projekty do
města přinesou až 110 miliónů z evropských dotací.

„Tady jsem doma“ – příznačný název výstavy, která zachycuje
tváře a příběhy celkem 15 pozoruhodných osobností,
které žijí převážně v Liberci či na území Libereckého kraje.
Osobnosti na fotografiích zastupují dohromady 12 různých
komunit a byly vybírány a oslovovány napříč spektrem jejich
pracovního uplatnění i původu. Cílem projektu je poukázat,
že i člověk s cizím původem může být naší společnosti
prospěšný – stejně tak je tomu u osobností této výstavy.

Martin Chochola

Veronika Dufková

MĚSTO LIBEREC podobě jako řada dalších obcí a měst v ČR se aktivně chopilo
řešení sociálních problémů, které jeho
obyvatele trápí. Jedná se například
o situaci v oblasti bydlení nebo vyšší
míru předluženosti obyvatel.
Město ještě před zahájením spolupráce s vládní agenturou nechalo
zpracovat analýzu sociálního vyloučení
a podniklo první kroky v oblasti bydlení.
Novinkou je zahájení jednání s Platformou pro sociální bydlení o možném
projektu typu Housing first (Bydlení
především), o kterém vás budeme
podrobněji informovat v některém
z dalších dílů.
Vedle bydlení je pro Liberec důležitým tématem posilování kapacit sociální práce. Jedná se zejména o podporu
terénní sociální práce, zavedení asistentů prevence kriminality nebo navýšení
úvazků nezávislých dluhových poradců.
Poslední zmíněné opatření reaguje na palčivý problém, který zdaleka
netrápí jen Liberecko nebo sociálně
vyloučené nebo sociálním vyloučením
ohrožené obyvatele města. V Liberci má
podle mapy exekucí (www.mapaexekuci.cz) s exekucemi zkušenost téměř
12 % obyvatel. Přitom neschopnost
vymanit se z předlužení ruku v ruce

s nízkou kvalifikací je pro řadu lidí hlavní
bariérou při snaze o získání standardního a stabilního zaměstnání i bydlení.
Pomoc nabídne dluhové poradenství
provozované libereckými neziskovými
organizacemi, které díky projektům
navýší své kapacity.
Sociální vyloučení je problém, který
způsobuje řada faktorů, a proto je
nutné snažit se ho podchytit v celé jeho
šíři. Klíčovou roli při jeho řešení v Liberci
hraje v loňském roce ustavené lokální
partnerství a pracovní skupiny zaměřené na jednotlivé oblasti. Například
v tématu bezpečnosti se nyní pracuje
na katalogu bezpečnosti a prevence.
Zástupci městské policie, PČR,
neziskových organizací zabývajících
se prevencí, město a kraj společně
mapují téma prevence a bezpečnosti
ve vztahu ke škole. Cílem je vytvořit
nástroj, který umožní propojit jednotlivé instituce a aktéry s tématem
prevence na školách.
V případě zájmu o spolupráci
s platformou lokálního partnerství je
možné se obrátit na sociální odbor
SML nebo přímo na místního koordinátora Martina Chocholu. Strategický
plán je také ke stažení na webových
stránkách města.

SVAZ DŮCHODCŮ ČR LIBEREC, TEL. 720 419 163
Nad kronikou Libereckých
Centrum
2. 8. / 13.30
seniorů, různé info
Vlasty Buriana
16. 8. / 10.00

Schůzka účastníku akce
,Pálava“

6. 9. / 11.00 Cvičíme v Koloseu
6. 9. / 13.30

Promítání,Květinové Holansko“, různé info

13. 9. / 11.00 Schůzka v Kontaktu

Centrum
Vlasty Buriana
Koloseum
Centrum
Vlasty Buriana
Kontakt
Palachova ul.

Informace pro veřejnost o aktivitách, programu, výletech, zájezdech –
každou první středu v měsíci 13.30–15.30 v Centru Vlasty Buriana v Široké ulici,
tel. 720 419 163, p. Klíchová. Dotazy pište na email: liberecsenior@seznam.cz.

ZAJÍMAVOSTÍ VÝSTAVY je, že jedním
z autorů fotografií je i známý liberecký
fotograf syrského původu Ibrahim al
Sulaiman. Na panelech se však můžete
dozvědět např. i to, jak se ke své sportovní kariéře dostal hokejový hráč
Dominik Lakatoš a mnoho dalšího.
Tento projekt, který byl veřejnosti
poprvé představen 22. listopadu 2016
na oficiální vernisáži v budově Nového
magistrátu v Liberci, probíhá pod
záštitou náměstka primátora Liberce
PhDr. Mgr. Ivana Langra, připravilo ho
Komunitní středisko Kontakt a Statutární město Liberec spolu s dalšími
partnery, kterými je Krajský úřad
Libereckého kraje a Krajská vědecká
knihovna v Liberci.
Po celý červenec a srpen bude
výstava ke zhlédnutí v OC Plaza

– najdete ji v prostoru pod eskalátory před pobočkou ČSOB. Výstava
je v tomto obchodním centru přes
letní prázdniny umístěna záměrně
– tematicky na ni totiž bude navazovat 31. srpna 2017 od 14.00 hodin na
náměstí Dr. E. Beneše připravovaný
šestý ročník letního festivalu cizinců
a národnostních menšin „Liberec –
jedno město pro všechny“. Na festivalu budou moci návštěvníci některé
z tváří výstavy osobně poznat.

Inzerce

Mediální specialista
v týmu RCL
Chcete dělat práci, která dává smysl
a vydělávat si dobré peníze?

Stojí za to se rozhodnout a posunout se dál!
Co budete dělat, v čem budete dobří, a bude Vás bavit
• Vedení obchodních jednání s majiteli, vedoucími pracovníky firem
• 3 osobní schůzky denně, cca 20 minut – analýza postavení společnosti, výrobku, cílové skupiny atd.
• Zpracování individuálního projektu – řešení optimálního oslovení 100.000 posluchačů RCL
• Psaní textací a scénářů reklamních spotů
• Prezentace, prodejní a poprodejní servis
Co za to získáte
• Obchodní a marketingové zkušenosti a schopnosti, se kterými se na trhu nikdy neztratíte.
• Blíž už to do práce mít nemůžete - pro schopné a výkonné home office.
• Při standardních výkonech v součtu fixního a provizního hodnocení 35 tisíc korun.
Můžete být ale i nadstandardní – to záleží jen na Vás.
• Stanete se součástí týmu nejposlouchanějšího a nejsilnějšího media v oblasti
– rodinné firmy s 25 letým vysokým kreditem a přímým, korektním jednáním.
• Spoustu kontaktů a vztahů s profesionály ve svých oborech.
Osobní schůzku s obchodním ředitelem
si dohodněte na obchod@rcl.cz nebo 602 280 959

TIPY A POZVÁNKY NA AKCE V LIBERCI

To má smysl...

RŮZNÉ INFO / INZERCE
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Kurz sebeobrany ve Větrníku
Kurz sebeobrany pro seniory proběhl ve spolupráci s Městskou policií
Liberec již na začátku dubna. Kurz
byl zaměřený především na to, jak se
vyhnout krizovým situacím. Ani senior
však nemusí být jen pasivní obětí –
absolventi kurzu si nacvičili několik
technik, jak se bránit útočníkům.
Kurz sebeobrany pro děti proběhl
v červnu ve Větrníku pod vedením
trenérky juda Terezy Procházkové.
Ve 4 lekcích se děti naučily bránit se
v nejběžnějších situacích.
Kurzy pro ženy proběhly 3.
a 10. června pod vedením zkušených instruktorů – Martina Toráka
a Luboše Čapuchy. Ženy se dověděly,
jak se chovat v reálných situacích –
při přepadení, kapesních krádežích,
znásilnění, domácím násilí aj. A hlavně

si prakticky nacvičily účinnou obranu
v těchto situacích.
Věkové rozpětí celkem 24 účastnic
bylo velmi široké, od 17 do 60 let.
Z šestihodinového kurzu odcházely
sice unavené, ale spokojené.
Reakce jedné z účastnic kurzu:
„Děkuji za uspořádání velmi přínosného kurzu sebeobrany pro ženy.
Lektoři nás rychle zbavili počátečních
ostychů a do modelových situací
z praxe jsme šly s maximálním nasazením. Odcházela jsem unavená, sem
tam s modřinou a hlavně se sebedůvěrou, že se dokážu ubránit i mnohem
silnějšímu útočníkovi…“ (Alena P.)
Další dva kurzy sebeobrany pro
ženy chystáme v podzimních měsících, kurzy jsou podpořeny dotací
Statutárního města Liberec.
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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 30. ČERVNA 2017
224/17

hodinky

28. 6. 2017

223/17

tablet

28. 6. 2017

222/17

DPMLJ: mikina, brýle, desky, kniha, peněženka Daniel Pomezný

27. 6. 2017

220/17

klíč od vozidla, průkaz Lukáš Urban

27. 6. 2017

219/17

klíče

24. 6. 2017

218/17

taška Rafal Skrzypczak

26. 6. 2017

217/17

mobilní telefon

27. 6. 2017

216/17

peněženka Lenka Hajdamárová

26. 6. 2017

215/17

peněženka Radoslav Miko

26. 6. 2017

214/17

peněženka, pouzdro

26. 6. 2017

DPMLJ: bunda, 3x mikina, košile, taška s oblečením, čisticí prostředky, sluchátka, karta
213/17

Lilyana Dyulgerská, karta Radka Litvinová, peněženka Michal Kučatý, peněženka

23. 6. 2017

Sebatián Müller, pouzdro Jaroslav Šindelář
211/17

klíče

21. 6. 2017

210/17

peněženka Albert Szuh

21. 6. 2017

209/17

peněženka Radim Pavelka

21. 6. 2017

208/17

diář

21. 6. 2017

207/17

finanční hotovost

20. 6. 2017

206/17

DPMLJ: peněženka Lukáš Mewald, mobilní telefon, vak s oblečením, brýle

20. 6. 2017

205/17

dokument Souček, Janečková

19. 6. 2017

204/17

klíče

19. 6. 2017

Statutární město Liberec jako nositel Integrovaného plánu rozvoje území
Liberec – Jablonec nad Nisou vyhlašujeprůběžnou výzvu k předkládání projektových záměrů

203/17

jízdní kolo

19. 6. 2017

201/17

bunda

16. 6. 2017

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

200/17

nálezy České dráhy: kšiltovka, klobouk, sako, taška s hračkou, mikina

16. 6. 2017

Typy podporovaných projektů:
1. Vznik nového sociálního podniku
# založením nového podnikatelského subjektu,
# rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním
podnikem.
2. Rozšíření podniku
v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu
z následujících kroků:
# rozšíření nabízených produktů a služeb,
# rozšíření prostorové kapacity podniku,
1URL.CZ/@SOCIALNI_PODNIK
# zavedení nových technologií výroby,
# zefektivnění procesů podniku.
Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením.

197/17

DPMLJ: batoh, bunda, košile, taška s oblečením, průkaz František Hovorka,
peněženka, mikina, deštník

13. 6. 2017

196/17

klíče

15. 6. 2017

194/17

průkaz Pavel Kysel, karta Ladislav Janků

12. 6. 2017

193/17

doklady Richard Gazdík

13. 6. 2017

191/17

doklady Robert Pokorný

13. 6. 2017

190/17

klíče od vozidla

13. 6. 2017

189/17

peněženka Zuzana Brandová

12. 6. 2017

186/17

mobilní telefon

12. 6. 2017

184/17

knihovna Liberec: dokument Marie Klatovská, průkazy Hana Hořčičková, mobil

12. 6. 2017

182/17

finanční hotovost

181/17
180/17

České dráhy: taška (kniha, hračka), mobil, sluneční brýle, skateboard,
kufr Štěpán Homolka
klíče
DPMLJ: taška oblečení, batoh, karta Ondřej Kozák, kniha, prsten, deštník,

7. 6. 2017
7. 6. 2017
6. 6. 2017

3. Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ

179/17

Info: Odbor strategického rozvoje a dotací – konzultace IPRÚ, ipru@magistrat.
liberec.cz, Mgr. B. Steinzová, 485 243 508, Mgr. V. Maškarincová, 485 243 503

177/17

peněženka Anežka Janoušková

5. 6. 2017

176/17

hodinky

5. 6. 2017

174/17

klíče, průkaz František Borisjuk

1. 6. 2017

klíč od vozidla

6. 6. 2017

24

LIBERECKÝ ZPRAVODAJ

červenec–srpen 2017

Kája Bartuňková získala pro Liberec
gymnastické zlato po více než 30 letech
Na mistrovství republiky ve sportovní gymnastice v ostravské Ostravar areně startovala
mezi nejlepšími 16letá Karolína Bartuňková z SG Liberec. Účast si zajistila loňským
vítězstvím na MČR VT (výkonnostních tříd) v kategorii Ženy „B“. Už jen účast na šampionátu
se Libereckým podařila po velmi dlouhé době.

SPORT



Orientační běžci
bronzoví
Na konci května v Rychlebských horách tým žáků Ještědské oblasti vybojoval bronz
v soutěži žákovských oblastních
družstev.

SG Liberec

Marie Podrábská, trenérka
oblastního výběru žáků

ČTYŘBOJ (PŘESKOK, bradla, kladina, prostná)
byl zároveň nominací na finále na jednotlivých
nářadích. Ve čtyřboji Kája podala bojovný výkon
a obsadila skvělé 8. místo a zároveň se ve vyrovnaném závodě dokázala prosadit do finále na
přeskoku a prostných. Na svém parádním nářadí
přeskoku předvedla neuvěřitelný výkon a všem
soupeřkám ukázala, že nejlepší přeskok umí holka
z Liberce, a získala mistrovský titul. Pro všechny to
bylo obrovské překvapení, které nikdo nečekal.
Titul pro libereckou gymnastiku Bartuňková získala po více než 30 letech. Ve finále na prostných
přišlo drobné zaváhání, ale i přesto z toho bylo
krásné 6. místo. Karolínu trénuje trenérka Pavlína
Vrchovecká, která se o gymnastiku v Liberci stará
již neuvěřitelných 34 let. Trénuje děvčata v Aréně
v gymnastické tělocvičně, a to už od jejich čtyř let.
Gymnastika je skvělá průprava pro jakýkoli sport,
proto spousta bývalých gymnastek se dále věnuje
jiným sportům.

Do Vyzývacího poháru se počítaly tři závody: sprint a dva závody
štafet. Ve sprintu vybojovala nejvíce bodů Majda Kubecová (Nový
Bor), která v kategorii D12 zvítězila.
V sobotních štafetách trio Jakub
Peterka (Liberec), Lukáš Vitebský
a Matěj Tkáč (oba Jablonec n.
Nisou) získalo bronz. Sestava Bětka
Podrábská, Emma Bednaříková
a Lea Martanová (všechny Liberec)
doběhla třetí.
V neděli ve štafetách bodovala
děvčata v D12 třetím místem v sestavě: Majda Kubecová, Judita Mellanová (Turnov) a Kristýna Matyášová
(Chrastava). Chlapci v H12 doběhli na
druhém místě – Hugo Heotzel (Jenišovice), Vilém Bednařík (Liberec)
a Filip Mairich (Jablonec nad Nisou).
Orientačním běžcům z Ještědské
oblasti se podařilo získat poprvé
medaili v celorepublikové soutěži
žáků.

EXTRALIGA STOLNÍCH TENISTŮ
Elitní soutěž stolních tenistů je dynamický mechanismus.
I v nadcházející sezóně je pro diváky připravena řada
změn. V extralize bude jen 11 účastníků, vrátí se čtyřhry
a Liberec po loňském osmém místě spojil síly s Borovou.
Z extraligy v posledním ročníku sestoupil TJ Sokol Pražské
předměstí Hradec Králové a nahradit ho měl vítěz první ligy
El Niňo Praha B – ten ale odmítl účast svého druhého týmu
v české nejvyšší soutěži a náhradník se nenašel. V soutěži tedy
bude 11 mužstev, nejlepších 8 bude hrát play off o mistra ČR.
Dlouhou dobu byli ping-pongáři zvyklí na systém dvoukol. I to
se změní. Extraliga by měla mít výrazně pravidelnější režim. Hrát
by se mělo jedno utkání týdně vždy v pátek odpoledne.
Každé utkání pozná vítěze. Za nerozhodného stavu 3:3 rozhodne, stejně jako v play-off, závěrečná čtyřhra. Ta by měla vyhovovat například KT Praha, kde budou opět startovat bývalí
vicemistři světa v deblu Jindřich Panský s Milanem Orlowskim.
Extraligové boje začnou tentokrát o měsíc dříve, než bývá
obvyklé. Liberec hraje první duel již 18. srpna na stolech Sokola Hradec Králové. První domácí utkání čeká Liberec v pátek
1. září proti DTJ Hradec Králové.
Cílem Liberce je obhájit loňskou účast v play-off. „Dle soupisek se soutěž zkvalitňuje. My věříme, že se nám vyhnou zdravotní problémy, a když se podaří Radku Košťálovi dostat do
jeho bývalé formy, neměla by nám účast mezi nejlepšími osmi
celky uniknout,“ dodal Veselka.
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VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC
čtvrtek 7. a 21. září od 15 hodin
ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 11 V HISTORICKÉ BUDOVĚ RADNICE

Distribuci Libereckého zpravodaje do každé rodiny v Liberci zajišťuje
od 1. ledna 2002 Česká pošta, s. p. Pokud
Zpravodaj neobdržíte do své schránky,
obracejte se, prosíme, přímo na Českou
poštu, tel.: 485 246 430. Do vyčerpání
zásob je Zpravodaj k dispozici v recepci
hlavní budovy radnice, Nového magistrá
tu a v městském informačním centru.

