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Vychází v nákladu 50 000 kusů  ZDARMA

Sportovní areál Ještěd má jasnou budoucnost PREZIDENTSKÉ
VOLBY

Volby prezidenta republiky se
uskuteční 12. a 13. ledna 2018.
Případné druhé kolo pak 26.
a 27. ledna.

INFORMACE K PREZIDENTSKÝM
volbám, k vydávání voličských průkazů
a další najdete

NA STRANĚ 15

SUPERÚSPĚŠNÝ
ROK DIVADEL
Představitel Tatry Mountain Resorts Igor Rattaj s primátorem Liberce Tiborem Batthyánym

Foto archiv LZ

Od doby, kdy jsem se poprvé setkal se zástupci společnosti Tatry Mountain
Resorts (TMR), uplynuly dva roky plné náročných vyjednávání a také politických
bojů. Chvílemi to vypadalo, že naše časem trochu zašedlé rodinné stříbro,
lyžařské středisko Ještěd, nechceme my politici dát z rukou. Nakonec však
zvítězil zdravý rozum a Ještěd má nového provozovatele, renomovanou firmu
Tatry Mountain Resorts CR. To je můj vánoční dárek všem Liberečanům.

Pokud měl někdo
pochybnosti, jestli se
v Liberci hraje dobré
divadlo, už je mít nemusí.

Tibor Batthyány, primátor města Liberce
AREÁL NUTNĚ potřebuje investice, na
které město nemá, a jak se ukázalo, cesta
správy vlastními silami se nejeví ekonomicky dobře. To v roce 2015 jasně řekl
i audit městské společnosti SAJ, která
sportovní areál dodnes spravovala.
Doporučení znělo jasně, jediná cesta je
spojení se silným a zkušeným provozovatelem a investorem. Vždyť za posledních šest let Sportovní areál Ještěd, a.s.,
(SAJ) hospodařil s 81milionovou ztrátou.
Prvním a nelehkým krokem bylo
zaujmout pozornost společnosti TMR,

která se v té době rozhlížela po nových jednání. Následovalo několik setkání
lokalitách, kam investovat a kde pro- se zastupiteli, novináři i veřejností, byly
vozovat moderní lyžařské a sportovní představeny prezentace o vizích společnosti TMR, jak si rozvoj Ještědu předsta„Přes mnohé problémy
vují. Pokračovala další, už konkrétnější
i politické bojůvky nakonec jednání o představách a možnostech
spolupráce.
zvítězil zdravý rozum
Zastupitelstvo města se letos
a rozvoj sportovního areálu
v březnu usneslo, že podpoří záměr
na Ještědu může začít.“
vstupu soukromého investora. Následstředisko ve směru k Liberci. Potenciál ná veřejná soutěž prokázala, že silných
našeho města a areálu na Ještědu oslo- partnerů není na trhu příliš mnoho.
vil zástupce TMR, a tak začala první

Pokračování na str. 2.

NAIVNÍ DIVADLO Liberec i Divadlo F. X. Šaldy zasáhla letos doslova smršť různých ocenění. Zisk cen
významně znásobuje fakt, že je obě
divadla s přehledem obhájila z předchozích let.  VÍCE NA STRANĚ 20
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EDITORIAL
Milí Liberečané,
Vánoce se nezadržitelně blíží, což je vidět
i v centru města, kde vládne kouzelná sváteční
atmosféra. Letošní advent v Liberci přinesl řadu
vylepšení a novinek. Pohled na vánoční náměstí
je rok od roku jiný. Za sebe mohu upřímně říci, že krásnější. Ve srovnání
s uplynulými roky je vidět, že jdeme správným směrem. Dnes jsme došli
do etapy, kdy děláme maximum pro to, aby náměstí v době předvánoční
a vánoční ožilo. Aby přilákalo malé i velké. Abyste se mohli setkat s přáteli
nebo rodinou u vánočního baru a společně zhlédli vystoupení třeba svých
dětí nebo hudebních hvězd, nakoupili atraktivní zboží, poklábosili se
známými, ochutnali vánoční dobroty anebo jen tak pobyli.
S blížícími se Vánoci už jsme si užili i sněhu a doufám, že letošní zima
konečně přinese ty správné podmínky pro lyžaře. V této souvislosti jsem
velmi rád, že se nám podařilo najít společnou řeč se slovenskou společností
Tatry Mountain Resorts (TMR), která si bude od města pronajímat areál
na Ještědu a je připravena investovat do něj přes půl miliardy korun. Za
to, že jsme po dvou letech projednávání došli až k tomuto zdárnému cíli,
bych rád poděkoval zastupitelům, kteří na listopadovém zasedání návrh
podpořili. Nový provozovatel TMR má deset let na to, přesvědčit všechny
nedůvěřivce, že není jedním ze tří největších lídrů lyžařského byznysu
v Evropě náhodou. Jsem si jistý, že partnerstvím s TMR jsme udělali pro
další rozvoj skiareálu to nejlepší.
Jednou z významných společenských událostí roku 2018 bude krátce
po vstupu do nového roku Ples primátora města Liberce. Na obnovenou
tradici primátorských plesů navazuje už svým třetím ročníkem. Srdečně vás
zvu v sobotu 6. ledna 2018 do Clarion Grandhotelu Zlatý Lev!
Na závěr chci tradičně poděkovat za spolupráci svým kolegům a všem
zaměstnancům, kteří se podílí na zajištění chodu města. Také děkuji za
odvedenou práci ředitelům a zaměstnancům městských příspěvkových
organizací a rovněž kolegům zastupitelům. Společně se snažíme, aby byl
Liberec příjemným místem pro život, a především městem, na které budou
jeho občané hrdí. Věřím, že i v roce 2017 jsme se v tomto snažení posunuli
znovu o kus dál. Jménem statutárního města Liberec vám přeji krásný
zbytek adventního období a krásné vánoční svátky s vašimi nejbližšími.
Věřím, že nás všechny čeká úspěšný rok 2018. Přeji vám, ať do něj vykročíte
tou správnou nohou!
	
Váš Tibor Batthyány


›› Sportovní areál Ještěd…
Dokončení ze strany 1.
Jako jediný zájemce se přihlásila společnost Tatry Mountain Resorts, která
vlastní skiareály v Nízkých a Vysokých
Tatrách a v České republice má pět let
úspěšně v pronájmu jedno z největších
lyžařských středisek Špindlerův Mlýn.
Protože jsem chtěl, aby tento projekt získal širokou politickou podporu,
vytvořil jsem pracovní skupinu, která
byla složená ze zástupců všech zastupitelských klubů, a dále také vyjednávací tým, kde spolu se mnou jednali se
zástupci společnosti TMR Ondřej Červinka, Michal Hron a Zuzana Kocumová.
Vzhledem ke složitosti smluvních vztahů
nám právní i ekonomický servis poskytovala renomovaná advokátní kancelář
Havel & Holásek. Jednání nebyla jednoduchá a konečnou podobu smluv jsme
připravovali bezmála půl roku.
Naším zájmem bylo vyjednat pro
město co možná nejlepší podmínky,
a především bezpečné smlouvy. Současně bylo samozřejmě naším cílem udržet
zájem investora. Přes mnohé problémy
a úskalí i politické bojůvky nakonec zvítězil zdravý rozum a rozvoj sportovního
areálu na Ještědu může začít.
V čem já osobně vidím hlavní přínos
spolupráce s TMR pro Liberec?
Pronájem areálu znamená ekonomický přínos 5,2 milionu ročně pro
městkou pokladnu namísto opakované ztráty 12–15 milionů, a navíc úhradu
dluhu SAJ ve výši 15 milionů. Ale přímý
finanční efekt není myslím to nejdůležitější. Naším společným cílem je moderní
středisko s celoročním provozem pro
občany. Výše investic, plánována v řádu
stovek milionů, je v první fázi realizovatelná na základě platného územního
plánu. Skiareál Ještěd má, jako jedno

z mála městských lyžařských středisek
v Evropě, obrovský potenciál rychlého
rozvoje při investicích a efektivním
řízení provozu. V dohledné době nás
čeká rozšíření stávajících sjezdovek,
vybudování bezpečných sjezdovek pro
rodiny, kompletní rekonstrukce zasněžovacího systému, rozvoj večerního
lyžování, nastartování letních aktivit,
zvýšení úrovně služeb a zejména zvýšení úrovně zázemí gastroprovozů, půjčoven sportovního vybavení, lyžařských
škol, podpora místní mládeže, ski klubů
a školních lyžařských kurzů.
V první fázi se uvažuje o výši investic téměř 160 milionů korun. Druhá se
vyšplhá na 600–700 milionů korun.
Nový provozovatel TMR má deset let
na to, přesvědčit všechny nedůvěřivce,
že není jedním ze tří největších lídrů
lyžařského byznysu v Evropě náhodou.
Věřím, že poté bude mnoho důvodů
pokračovat s radostí a klidným svědomím ve spolupráci.
Rád bych vyjádřil velký dík všem,
kteří podpořili vstup TMR na ještědské
sjezdovky. Po úvodní namlouvací fázi se
zdá, že veřejnost i politická reprezentace města se shodly a stvrdily lyžařský
svazek roku. Pojďme se vrátit na svahy,
kde jsme se téměř všichni učili lyžovat.
Nyní tvoří Liberečané pouhých 20 %
návštěvníků areálu, a přitom máme ojedinělé středisko s takovou dostupností
v rámci městské hromadné dopravy.
Jsem si jistý, že s partnerstvím s TMR
jsme udělali pro další rozvoj skiareálu
to nejlepší.
Těším se s vámi na kopci na shledanou. Třeba už v pátek 5. ledna na akci pro
celou rodinu „S rodinou na Ještěd“, kde
kromě zábavného programu můžete
okusit bezplatné večerní lyžování.

Odměny pro dobrovolné hasiče
Rada města se rozhodla ocenit aktivní činnost dobrovolných
hasičů při zajišťování požární ochrany ve městě v roce 2017.
A tak velitelům jednotek dobrovolných hasičů města Liberec
a jejich zástupcům poskytne peněžitý dar v celkové výši
340 000 korun. Ty si rozdělí 26 hasičů.
Jana Kodymová

Pravidelně každý měsíc mají zájemci o schůzku s libereckým primátorem
Tiborem Batthyánym možnost navštívit jej v kanceláři ve druhém patře
historické budovy radnice.
Na návštěvu není potřeba si předem rezervovat termín.
Pro každého má primátor přichystáno zhruba čtvrt hodiny.
Aktuální termíny jsou 9. a 30. ledna a 20. února mezi 14. a 16. hodinou.

OTEVŘENÉ DVEŘE PRIMÁTORA

STATUTÁRNÍ MĚSTO Liberec v současné době zřizuje osm jednotek sboru
dobrovolných hasičů. Zcela klíčovou roli
při zajišťování akceschopnosti jednotek
hrají velitelé jednotek a jejich zástupci.
„Tito lidé zajišťují na úrovních jednotlivých jednotek veškeré povinnosti
v oblasti výcviku, povinné odborné přípravy, splnění povinných ročních kvót
pro udržení speciálních odborností,
jako například nosiči dýchací techniky,
obsluhovatelé motorových řetězových

pil, výškové techniky a podobně,“
vyjmenovává primátor města Tibor
Batthyány.
Toto vše je nad rámec běžné činnosti,
kterou vykonávají společně s ostatními členy hasičských jednotek, jako je
vlastní zásahová činnost, spolupráce
s městem při správě a údržbě komunikací, odstraňování olejových skvrn
a dalších poruch na komunikacích
a v neposlední řadě na preventivně–
–výchovné a spolkové činnosti.

AKTUÁLNĚ
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Dotace sportovním organizacím
Správní rada Sportovního fondu SML ukrojila další kus
z celkových 10 milionů korun, vyčleněných v letošním
rozpočtu města na podporu sportu. Mezi sportovní
a tělovýchovné organizace poputuje celkem 2 279 560 Kč.
Jan Vrabec
TŘETÍ LETOŠNÍ výzva na podávání
žádostí o dotace ze Sportovního fondu
se týkala veřejných jednorázových,
náborových a propagačních akcí,
konaných v termínu od 1. 9. 2017 do
31. 3. 2018.
„Na odbor sportu a cestovního ruchu
dorazilo v řádném termínu celkem 111
žádostí a drtivé většině z nich jsme
vyhověli. Správní rada nepodpořila
pouze 8 akcí, které neodpovídaly tematickému zařazení vyhlášeného dotačního kola,“ komentoval primátor Tibor
Batthyány, který je předsedou správní
rady Sportovního fondu.
Nejvyšší dotací, konkrétně 100 tisíc
korun, podpořilo město nedávné Mistrovství světa v tancích (WADF World
Dance Championship 2017), které
zajišťuje Ilma Agency, s.r.o. S finanční
podporou ve výši 90 tisíc korun pak Pohár olympijských nadějí OHC LIBEREC
může počítat klub Gymnastika Liberec, 2017. Zbylé peníze poputují na podporu
z. s., který peníze využil na akci Gymlib – dalších 101 akcí.
Inzerce
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Cena tepla na rok 2018
opět klesne, na 660 Kč/GJ
Rada města odsouhlasila dlouhodobé cíle, kterých chce
město Liberec jako akcionář dosáhnout při jednání
s Teplárnou Liberec a skupinou MVV. Radní také souhlasí se
záměrem přípravy prodeje podílu města v teplárně. Hlavním
cílem zůstává snižování ceny tepla pro občany Liberce
a modernizace zastaralých a ztrátových parovodů.
Redakce
„PO LETECH, kdy si teplárna dělala
s Liberečany, co chtěla (cena až 900
Kč/GJ, největší v republice), se nám
podařilo cenu snížit na 660 Kč/GJ a teplárna potvrdila, že cena může být po
modernizaci rozvodů i 550 Kč/GJ, což je
cíl, ke kterému směřujeme. Je to jeden
z výsledků dosavadních náročných
jednání a našeho vytrvalého tlaku,“
zdůraznil náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan
Korytář.
Hlavní cíle vyjadřuje projekt
GreenNet, jehož hlavním přínosem má
být výměna starých parovodů za nové
horkovody, a tím i snížení enormních
ztrát tepla na jeho přenosu z teplárny
ke spotřebitelům, což by mělo mít
pozitivní dopad na cenu tepla. Teplárna
Liberec již získala na modernizaci první
větve parovodů dotaci 70 mil. Kč.
O záměru prodeje podílu města
v teplárně budou ještě v prosinci
rozhodovat liberečtí zastupitelé (po
uzávěrce Zpravodaje). Nejde ještě
o samotný prodej, ale pouze přípravu potřebných podkladů a informací,
pokud by se město rozhodlo svůj podíl

30 % skutečně prodat. „Osobně podpořím prodej podílu v teplárně, pokud
se nerozeběhne modernizace rozvodů.
Nemá cenu, aby si město nechávalo
podíl v podniku, který provozuje ztrátové parovody a není schopen zajistit
jejich modernizaci. Bez modernizace
parovodů nemá systém CZT v Liberci
budoucnost,“ říká Korytář.
Město chce dosáhnout také toho,
aby už nemělo postavení druhořadého akcionáře, který se musí domáhat
základních práv, zejména informací
o smlouvách mezi Teplárnou Liberec
a dalšími firmami ze skupiny MVV.
„Jsem rád, že se nám podařilo domluvit setkání přímo se zástupci vedení
koncernu MVV z německého Mannheimu, které by se mělo uskutečnit ještě
do konce roku. Věřím, že pokud s nimi
budeme moci komunikovat napřímo
a nebudou dostávat jen zprostředkované informace, že se podaří v brzké
době dosáhnout komplexní dohody
mezi městem Liberec, MVV a Teplárnou
Liberec o vyřešení sporných záležitostí
a celkové budoucnosti systému CZT
v našem městě,“ uvedl Jan Korytář.

RADA MĚSTA SCHVÁLILA NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018
Podrobný návrh rozpočtu, stejně jako jeho finální verzi po schválení v zastupitelstvu, najdete na webu města.
Hlavní změny oproti minulým letům jsou mnohem větší počet projektů
z evropských dotací, vyčlenění peněz na zahájení rekonstrukce Uranu, kina
Varšava, založení fondu na celkovou opravu libereckého divadla nebo opravu libereckého bazénu. Více peněz bude také v kulturním fondu a na opravy komunikací. Podrobnější informace o rozpočtu na rok 2018 přineseme
v příštím Zpravodaji.

V PLÁNU JE REKONSTRUKCE DALŠÍ ČÁSTI TRATI
V nevyhovujícím stavu je úsek tramvajové trati mezi zastávkami Viadukt
a Kubelíkova.
Město Liberec jako vlastník této trati proto zahájilo přípravu k její rekonstrukci. Konkrétní rozsah určí projektová dokumentace, kterou si nyní nechá radnice zpracovat. Tu včetně navazující inženýrské činnosti vypracuje
společnost Valbek, která má s obdobnými projekty zkušenosti.
￼
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V sobotu 30. 12. 2017 bude Magistrát města Liberec z provozních důvodů
pro veřejnost uzavřen. Ve dnech 27.–29. 12. 2017 bude z provozních důvodů stavební archiv pro veřejnost uzavřen. Děkujeme za pochopení.
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Nenechte si ujít
Divadelní ples

Minulou sezonu vzbudila velký ohlas obnovená tradice
divadelních plesů. Připravujeme pro vás opět nevšední večer
plný tance a divadelního kouzla.
BUDE TO jedinečná příležitost
k setkání všech tří souborů Divadla F.
X. Šaldy spolu s vámi, našimi diváky.
Na plese nás nerozděluje portál mezi
jevištěm a hledištěm a můžeme si
všichni společně užít velkou oslavu
divadelního světa.
Stejně jako minule vám celou první
taneční sérii zahraje náš velký divadelní orchestr, zazpívá operní sbor i sólisté a slavnostního předtančení se ujme
náš balet. Čeká nás opět mimořádná
módní přehlídka nejbláznivějších divadelních kostýmů.

AKCE
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TĚLA
VLASTA HORVÁTH
Talkshow

ŽIVÉ ŽENY
Filmový klub

13. 1. 2018 VE 20:00
LIDOVÉ SADY

Prosinec

Koncert

Koncert v kostele

Celým večerem vás provedou
půvabná Eliška Jansová, která uváděla i náš první ples a pro plesání
je prostě jako stvořená, a Tomáš
Impseil, který už mnoho let vytváří
nezaměnitelnou podobu liberecké
činohry.
A samozřejmě nemůže chybět
skvělý taneční orchestr – Big`O`Band
Marka Ottla. Třicetičlenná kapela
s živelnou energií a neodolatelným
kvartetem zpěvačekzvedne ze židle
 ￼
úplně každého.
www.saldovo‑ divadlo.cz


DIVADELNÍ
PLES 2018

112

4

Leden

EARTH – DEN NA
ZÁZRAČNÉ PLANETĚ
Koncert

RANGERS – PLAVCI
Přednáška

ISLAND

Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010, Nad Školou 1675, Liberec 30.
Vstupenky v prodeji v síti www.evstupenka.cz. Změny programu vyhrazeny.
Kompletní program na webu.

www.vratislavice101010.cz

Hraje Big’O’Band Marka Ottla a orchestr DFXŠ
Tančí balet DFXŠ a samozřejmě i všichni přítomní
Večerem vás provedou herci DFXŠ Eliška Jansová a Tomáš Impseil
Prodej bude zahájen ve středu 1. listopadu.
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VÁNOCE V LIBERCI
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Zveme vás na

PRVNÍ KONCERT

ELEKTRONICKÝCH VARHAN
V OBŘADNÍ SÍNI LIBERECKÉ RADNICE
Po osmapadesáti letech byly nahrazeny původní píšťalové varhany.

6. ledna od 17 hodin
Vstup zdarma
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INKLUZE?
KULTURNÍSPOLUPRÁCE!
POČIN ROKU
Neváhejte a nominujte!
Zaujalo vás nějaké divadelní představení, výtvarné dílo, výstava či jiná expozice,
literární počin, umělecká performance, rekonstrukce drobných historických památek, živé veřejné vystoupení či mediální počin v tomto roce v Liberci?

Podrobnosti pro přihlášení naleznete na
www.liberec.cz/oscr
www.liberec.cz/kulturnipocin

^Liberec.cz
Nejaktuálnější zprávy
z města a radnice

www.facebook.com/liberec
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Projektový den ZŠ Husova
V listopadu proběhl na škole ZŠ Husova projektový den,
který byl zaměřen na zpracování základních informací ke
statním svátkům a významným dnům České republiky.
Jana Flossmannová

STÁTNÍ SVÁTKY byly velmi kreativním
způsobem přiblíženy šestými třídami.
Těžkého úkolu věrně vybarvit mapu
České republiky se děti zhostily s velkým
úsilím a povedlo se. Sedmé a osmé
třídy se podělily o významné dny a to
podle obtížnosti pochopení událostí
těchto dnů. Obdiv patří jejich kreativitě
a výtvarnému pojetí.
Deváté třídy se měly ohlédnout za

událostmi roku 2017, které ovlivnily život
v naší zemi. Zajímavý výsledek vypovídá i o samotných žácích devátých tříd,
protože bylo potřeba důkladně zvážit
a promyslet, zda opravdu události patří
mezi ty, které ovlivňují život lidí. Projektový den splnil očekávání žáků i tvůrců
projektu. Nejlepší práce získají své místo
v prostorách školy po celý další kalendářní rok.

Až zazvoní zvoneček,
rozsvítí se stromeček

A že to tak je, se přesvědčily děti z Mateřské školy Pastelka v Ostašově. Jedno odpoledne se sešli
rodiče, prarodiče a děti v mateřské škole. Děti advent zahájily ukázkou tanečků ze skupiny Takt.
Poté přijelo divadélko Koloběžka s vánoční pohádkou pro všechny přítomné. Po setmění všechny
děti ze školky spolu se všemi dospělými za pomoci prskavek a zvonečků rozsvítily vánoční strom
před školkou. A že se rozsvícení podařilo, je vidět i z fotografie. Stromeček bude po celý advent děti
vítat svými světýlky jak při příchodu, tak i při odchodu ze školky.

J. Pospíšilová, ředitelka mateřské školy

2018 – rok možných konkurzů v MŠ a ZŠ
Rok 2018 je prvním v cyklu šestiletých období, kdy město Liberec jako zřizovatel může vypsat konkurzy na místa
ředitelů mateřských a základních škol, jak definuje tzv. školský zákon.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu
PO NĚKOLIKA MĚSÍCÍCH diskuzí
v odborném týmu mého rezortu
i mapování situace v ostatních statutárních městech a některých krajích,
po individuálních pohovorech se
všemi řediteli, jimž příští rok nebo
na začátku toho následujícího končí
funkční období (19× MŠ, 14× ZŠ), a ve
shodě s výborem pro vzdělávání jsme
nakonec zvolili přirozené řešení pro
mateřské školy a systémové pro ty
základní.
V případě mateřských škol tedy všem
stávajícím ředitelkám automaticky prodloužíme funkci o dalších šest let (tj. do
roku 2024). Vede nás k tomu několik
důvodů – předně mateřské školy jsou
ve většině případů jen velmi malými
organizacemi s úzkými pracovními

kolektivy, a naopak těsnými vazbami
na děti i jejich rodiče. Větší zásah do
těchto vztahů by tak mohl zbytečně
narušit velmi dobré rodinné klima
našich školek. Řada našich ředitelek
se navíc postupně přibližuje věku, kdy
k obměně na vedoucích místech může
dojít přirozeně a bez nutného zásahu
zřizovatele.
U základních škol je situace podstatně jiná. Ředitelský post je zde
významnou manažerskou funkcí,
čemuž ostatně odpovídá jak míra
svěřeného majetku, výše ročního rozpočtu škol, tak i platové ohodnocení
(průměrný plat ředitele v liberecké ZŠ
je přes 50 tisíc korun). Je tedy žádoucí
založit systémové řešení, které bude
znamenat, že každý ředitel v rámci

KONKURZY NA
MÍSTA ŘEDITELŮ
ZŠ Aloisina výšina
ZŠ a MŠ Barvířská
ZŠ Dobiášova
ZŠ RVJ Husova
ZŠ a ZUŠ Jabloňová
ZŠ Ještědská
ZŠ Křižanská (Ostašov)
ZŠ Lesní
ZŠ Na Výběžku
ZŠ Oblačná
ZŠ Sokolovská
ZŠ Švermova
ZŠ speciální Orlí
ZUŠ Frýdlantská

šestiletého cyklu musí obhájit svou
funkci a vizi na další léta. Jsem přesvědčen, že to přispěje k budování
vyšší míry motivace, zdravého uvědomění i zodpovědnosti z funkce. V roce
2018 se tento postup dotkne prvních
14 ředitelů z 22.
K podobnému kroku ostatně přistoupí i Liberecký kraj v rámci svých
středních škol a také další statutární
města v Česku. Abychom navenek zajistili naprostou otevřenost rozhodování
výběrových komisí, zúčastní se jejich
zasedání za zřizovatele (vždy 2 místa
ze 7) postupně zástupci všech zastupitelských klubů, resp. jejich reprezentantů ve výboru pro vzdělávání. Všem
stávajícím ředitelům držím palce, řekl
jsem jim to ostatně i osobně.

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ

prosinec 2017 

Přírodní zahrada na ZŠ nám. Míru
Naším dlouhodobým cílem je zefektivnit environmentální
výchovu a přenést ji z interiéru do terénu, postupně tedy
přizpůsobujeme naši školní zahradu k výuce. Vzniká přírodní
zahrada založená na principu soužití lidí a drobných zvířat
všeho druhu.
Barbora Melicharová
V LETOŠNÍM KALENDÁŘNÍM
roce jsme vybudovali různé
biotopy (jezírko, květnatá
loučka, kamenný pahorek,
suchá zídka, divoká část s tlejícím mrtvým dřevem a listím,
kompost), které dětem umožní
poznávat a pochopit fungování vazeb uvnitř ekosystémů
v návaznosti na proměnlivost
jednotlivých ročních období.
Zároveň jsme vytvořili čtyři
modelové projektové dny pro
výuku na školní zahradě. V září
jsme realizovali v 6., 7. a 9. třídách projekty na téma půda a hmyzí
říše, v nichž jsme uplatnili badatelské
postupy. Žáci zjišťovali složení půdy,
zkoumali ji pod mikroskopem a korunou všech projektových dnů bylo
zkoumání půdních živočichů či zástupců hmyzí říše, které jsme odchytli na
zahradě. Projektové dny měly u žáků
velmi kladné ohlasy. Na jaře proběhne
projektová výuka na 1. stupni zaměřená
na sledování proměn ročních období
a také na téma voda. Pro potřeby dětí
z 1. stupně jsme vybudovali pocitový
chodníček, který bude využíván při

prožitkových hrách.
Do budování, ale i udržování zahrady
se zapojují rodiče, učitelé, žáci i partneři
školy. V rámci brigád jsme vybudovali
jeviště s hledištěm a ohniště, jež budou
sloužit nejrůznějším kulturním a společenským akcím i v rámci komunitního
života Ruprechtic.
V roce 2017 se nám podařilo získat
dotace a dary z následujících fondů:
Fond rozvojové spolupráce Grantového
fondu SML, Ekofond MML, Dotační fond
Libereckého kraje, Lesy ČR a finanční
dar od Knorr-Bremse.

Mezinárodní den ekoškol
ZŠ Kaplického využila Mezinárodního dne ekoškol
a 7. listopadu uspořádala pro své žáky projektové vyučování
na téma Šetrný spotřebitel.
Lucie Bartošová
ÚKOLY BYLY ROZDĚLENY podle
věku žáků. Ti nejmenší si se svými učiteli povídali o tom, co všechno se musí
stát, aby si mohli z domu přinést svačinu. Naučili se tak, za pomoci obrázků,
sestavit výrobní řetězec. Starší žáci se
seznamovali s pojmy, jako je hliník nebo
tantal. Dále se dozvěděli zajímavé informace o kávě a palmovém oleji.
Žáci byli pro práci rozděleni do
skupin, v nichž si předávali nejrůznější
informace o jednotlivých surovinách.
Další aktivitou bylo poznání značek
ekologických produktů. Nyní už všichni
vědí, co znamená například fair trade
a jaké podmínky musí splňovat ekologicky šetrný výrobek.

V rámci projektového vyučování proběhla ve školní jídelně také ochutnávka
zdravé stravy. S pomocí žáků a jejich
rodičů jsme v jídelně vytvořili zdravý
bufet, kde mohli ostatní žáci ochutnávat různé druhy pomazánek, zdravých
sušenek, ovocných a zeleninových
salátů. Největší úspěch měly smoothie
koktejly. Zájem dětí předčil naše očekávání a vše, co jsme připravili, se také
snědlo – ve shodě s tématem Šetrný
spotřebitel.
Toto téma pro nás ještě neskončilo.
Na jaře proběhne druhá část projektového vyučování. Tentokrát se zaměříme
na módu a zkusíme z našich žáků udělat
ekoškoláky.
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Srdce s láskou darované
Děti z MŠ Matoušova si v rámci celostátní soutěže Srdce
s láskou darované připravily pro kolemjdoucí Liberečany
malé předvánoční dárečky – srdíčka ozdobená barevnými
dřevěnými kostičkami a třpytivými puzzlíky.
Michaela Janků

VŠECHNA SRDCE mají krátkou motivační větičku pro zlepšení dne a nálady.
Tyto větičky a poselství vymyslely samy
děti. Každý, kdo šel od 1. prosince kolem
této mateřské školy a některé ze srdíček
se mu líbilo, si jej s sebou mohl odnést
domů na památku.
A tady je několik poselství od dětí:
„Zatancuj si.“ „Pohlaď si hodného
pejska.“ „Zaházej si míčem.“ „Usmívej
se!“ Nebreč – směj se!“ „Zaskákej si na
trampolíně.“ „Zazpívej si veselou písničku.“ „Rozesměj kamaráda.“ Jak můžete
sami posoudit, jsou to obyčejné situace, které si můžeme dopřát každý den
a každý den bude hned hezčí. Od dětí

bychom se měli stále učit lásce, moudrosti a bezprostřednosti. Už jsme možná
i zapomněli být aspoň někdy na chvíli
malými dětmi.
Do soutěže se mateřská škola zapojila na podnět jedné z učitelek, které
se líbil smysl a cíl celého srdíčkového
soutěžení. Podporovat v dětech tradiční
lidské hodnoty, jako jsou láska, rodina,
vzájemná úcta a přátelství. Celým projektem se podpořila týmová spolupráce
a rozvoj manuálních dovedností dětí.
V neposlední řadě jde i o sdílení radosti z obdarování i neznámých lidí, kteří
anonymně kolem naší mateřské školy
chodí.

Perníkové ozdoby na vánoční strom

Parlamenťáci ZŠ Husova se přidali k výzvě města Liberec vytvořit vánoční ozdoby pro liberecký vánoční
strom. Aby se mohly účastnit celé třídy, bylo zvoleno téma – perníčky. Šablony byly velmi nápadité
a výsledek svým provedením krásný. 
Jarka Pastuchová
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Ještěd láká na stabilní nabídku
i cenu
skipasů
CENÍK
Ještěd
Zimní sezóna na Ještědu bude prakticky ve stejném rozsahu
jako ta minulá. Nový provozovatel převzal areál těsně před
zahájením sezony a zásadnější změny proto chystá na příští rok.
Skiareál Ještěd
STEJNĚ TAK cena permanentek Skiareálu Ještěd zůstává na stejné úrovni.
Díky nové kartě Sodexo ActivePass
mnoho lyžařů zaplatí za denní skipas
pouhých 340 Kč. Večerní lyžování je
s touto kartou dokonce zdarma.
K aktuální lyžařské sezoně uvádí ředitel Tatry Mountain Resorts CR Čeněk
Jílek: „Skiareál Ještěd přebíráme jako
nový provozovatel těsně před začátkem
sezony a bohužel jsme neměli možnost
viditelně změnit například sjezdové tratě,
zasněžování a služby. To vše však plánujeme již na sezonu 2018/19. Věříme, že
pro Liberečany i ostatní návštěvníky areál
zatraktivníme a posuneme do standardů
moderního lyžování 21. století.“
Vedle cen lyžařské středisko sází na
komplexnost služeb. Skipas „Z lyží do
Aquaparku“ spojuje nabídku denního
lyžování a odpoledního wellness ve
vodním světě Centra Babylon.
Zajímavá akce pro rodinné klany je plánována na začátek ledna. Pod příznačným
názvem S rodinou na Ještěd se pátek
5. ledna 2018 ponese na vlně zábavného
programu v rámci večerního lyžování
zdarma. Nasvícené svahy ovládnou profesionálové na lyžích při ukázkách lyžování nebo na rolbách při práci se sněhem.
Pro soupeřivé hosty proběhnou soutěže
s hlavní cenou, jíž bude zájezd do Egypta
pro celou rodinu, testování lyží nebo

skialpinistický závod. Atmosféru podtrhne koncert a slavnostní zakončení zajistí
ohňostroj.
Ještěd však dokáže ukázat také svou
drsnější tvář a to potvrzuje i mezinárodní akce Winter Spartan Race, která
se uskuteční v areálu 20. ledna 2018.
Jde o populární závod plný adrenalinu, potu a možná i slz. Trať na Ještědu
bude nejkratší verzí hojně obsazeného
seriálu a ideální pro sportovce všech
výkonnostních úrovní. I když se jedná
o poměrně krátký, pouze 5kilometrový
závod, je nabitý více než 20 typickými
spartanskými překážkami.
Skiareál Ještěd přímo vybízí ke stylu
závodu cross country. Všichni návštěvníci
skiareálu mohou zažít výjimečný den s různými činnostmi nebo si vyzkoušet některé
překážky na Spartan Race festivalu. Na
rozdíl od závodníků přihlížející diváci nic
neplatí a jsou vítáni včetně dětí, které mají
možnost se přihlásit na Spartan Kids.
Ještědský skiareál ve výšce od 540 do
1000 v nadmořské výšce láká na více než
9 km sjezdovek všech obtížností, 2 čtyřsedačkové, 1 dvousedačkovou lanovku a 5
vleků. K dispozici je půjčovna, lyžařská škola
nebo dětský park. Parkoviště P2, P3 a P4
jsou zdarma. V provozu je areál denně od
8.30 do 16 hodin a večer od 18 do 21 hodin.
Infolinka: 737 222 499.


www.skijested.cz

ČASOVÉ JÍZDENKY

Dítě do 120 cm ZDARMA (neplatí pro vlek Bucharka a Snow kidz park)

Hlavní sezona
od 25. 12. 2017 do 11. 3. 2018

Vedlejší sezona
do 24. 12. 2017, od 12. 3. 2018

Časové jízdenky

Dospělí

Sen a Jun

Děti

Dospělí

Sen a Jun

Děti

1 den

590

500

320

500

440

270
220

Typ jízdenky

4 hodiny

450

380

250

400

340

3 hodiny platí pouze v pracovní dny v den
prodeje v měsíci lednu

350

300

200

300

260

170

13 hodin

250

220

170

220

200

160

RODINNÁ JÍZDENKA - dospělá osoba, dítě do 150 cm
Typ jízdenky

Hlavní sezona
od 25. 12. 2017 do 11. 3. 2018

Vedlejší sezona
do 24. 12. 2017, od 12. 3. 2018

Rodina

1+1

2+1

1+2

1+1

2+1

1+2

1 den

740

1330

890

620

1120

740

4 hodiny

570

1020

690

490

890

580

večerní lyžování

300

520

380

300

520

380

SPOLEČNÁ JÍZDENKA
Typ jízdenky

Kategorie
Dospělí

Sen a Jun

Dítě

Z lyží do Aquaparku*

660

560

390

1690

Z lyží do iQLANDIA**

550

390

290

1390

Z lyží do DinoParku ***

490

390

290

1190

Rodina 2 + 2

*4hodiny lyžování + celodenní vstup do Aquaparku v rámci jednoho dne
**4hodiny lyžování + celodenní vstup do iQLANDIA v rámci jednoho dne
***4hodiny lyžování + celodenní vstup do DinoParku v rámci jedné sezóny

VEČERNÍ LYŽOVÁNÍ 18 - 21 h.
Typ jízdenky

Dospělí

Sen a Jun

Děti

Večerní lyžování

220

200

160

Dospělí
120
120
200

Sen a Jun
100
100
180

Děti
80
80
140

Typ jízdenky
1 hodina
2 hodiny

Dospělí
100
130

Sen a Jun
100
130

Děti
100
130

3 hodiny
1 den

150
200

150
200

150
200

JEDNOTLIVÉ JÍZDY
Typ jízdenky
LD Skalka nahoru
LD Skalka dolů
LD Skalka zpáteční

BUCHARKA a SNOW KIDZ PARK

VÍcEDENNÍ JÍZDENKY KRÁTKÉ přenosné a platí v libovolný den sezóny.
Typ jízdenky

Hlavní sezona
od 25. 12. 2017 do 11. 3. 2018

Vedlejší sezona
do 24. 12. 2017, od 12. 3. 2018

Dospělí

Sen a Jun

Děti

Dospělí

Sen a Jun

Děti

2 dny v sezoně

1120

950

620

950

810

530

3 dny v sezoně

1600

1360

880

1350

1150

750

4 dny v sezoně

2000

1700

1100

1700

1450

940

5 dnů v sezoně

2400

2040

1320

2000

1700

1100

6 dnů v sezoně

2660

2270

1470

2250

1920

1240

Děti do 150 cm v doprovodu jednoho z rodičů za 500 Kč na všechny vícedenní jízdenky.

VÍCEDENNÍ JÍZDENKA SEZÓNNÍ přenosná a platí v libovolný den sezóny.
Typ jízdenky
10 dnů v sezoně nákup do 24. 12. 2017
10 dnů v sezoně nákup od 25. 12. 2017
14 dnů v sezoně nákup do 24. 12. 2017
14 dnů v sezoně nákup od 25. 12. 2017

Dospělí
3720
4130
4840
5370

Sen a Jun
3170
3520
4120
4570

Děti
2050
2280
2670
2960

Děti do 150 cm v doprovodu jednoho z rodičů za 1000 Kč na všechny vícedenní jízdenky.

SEZÓNNÍ JÍZDENKA nepřenosná na jméno s fotografií.
Typ jízdenky
Dospělí
Sen a Jun
Nákup od 24. 12. 2017
7600
6500
Nákup od 25. 12. 2017
7900
6800
Děti do 150 cm v doprovodu jednoho z rodičů mají sezónní jízdenku za 1 500 Kč.

Děti
4200
4400
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Cesta k terminálu aneb Jak se plánuje v realitě
Zdá se, že příprava projektu Terminál a parkovací dům se nachází v husté mlze,
z které občas vystoupí kusá, povětšinou nevěrohodná informace. V takovém
případě však hrozí pád do hluboké jámy a to si Liberec v případě tak finančně
a dopravně náročného projektu nemůže dovolit.
Tibor Batthyány, primátor města Liberce
O PŘÍPRAVĚ TERMINÁLU, zpackané
a nezahájené architektonické soutěži
a způsobu výběru architekta a následného výběrového řízení na dalšího projektanta dokumentace, se moc nemluví. Už vůbec se nemluví o termínech
projektu, které jsou vázané na dotační
titul. A v mlze zcela zahalen jest reálný
rozpočet nákladů na samostatnou
realizaci stavby.
V rámci přípravy tohoto projektu
pak byla již od počátku a následně
i v rámci výběru projektu zcela opomenuta otázka koordinace tohoto projektu s krajským úřadem a výhodného a
plánovaného umístění odbavovací
haly pro vlakový i autobusový provoz
do nepoužívaných kolejišť vlakového
nádraží. Nekončící diskuze, zda se kvůli
vybranému návrhu musí (odbor OHA,
zpracovatel územního plánu) či nemusí
(odbor strategického rozvoje a dotací)
měnit územní plán, jehož změna ale
byla „pro jistotu“ vyvolána a odsouhlasena, je pomyslnou třešničkou na zamlženém dortu.
ZAČNĚME OD KONCE,
OD FINÁLNÍ CENY
Jediné sdružené informace o projektu byly předloženy ekonomickým
náměstkem pro jednání zastupitelstva
30. 11. 2017. Tyto podklady si vyjednal
i Výbor pro rozvoj, aby vůbec získal
informaci, zda je změna územního
plánu smysluplná. Na počátku úspěšně
dokončeného projektu stojí vždy jasná
a pečlivá příprava procesu. Pokud tomu
tak není, chyby z počátku násobí celkový
účet na konci.
Zmíněný dokument uvádí předpokládané investiční náklady ve výši 131
mil. Kč, a to pro oba projekty, terminál
i parkovací dům. Přičemž, jak odbor
strategie a dotací uvádí, podíl dotace je
85 %, avšak maximálně 100 mil. korun.
V případě, kdy město kvůli projektu
mění územní plán a vydalo už řádově
miliony korun na přípravu projektu, je
s podivem a neakceptovatelné, že na
dotaz výboru ekonomický náměstek
neumí odpovědět, jaká bude reálná
cena stavby a co se stane v případě, kdy
výrazně překročí nastíněný rozpočet.
Protože jinak než přívlastkem „nastíněný“ se bohužel nedá tento rozpočet
nazvat.
Výbor nedostal k dispozici rozpočet,

který byl na základě soutěžní studie za
10 000 Kč proveden. Nelze opomenout,
jak je možné provést jakýkoli rozpočet
na terminál a s ním svázané dopravní
a infrastrukturální náklady rozpočtem
za 10 000 Kč. Každý, kdo jen trochu vidí
do přípravy stavebních procesů, ví, že za
10 000 Kč lze získat rozpočet na rodinný
dům.
Proč tolik mluvím o finální ceně? Právě
proto, že nebyla zodpovědně odpovězena otázka, co se stane, když město změní
územní plán, připraví projekt za miliony
a pak se zjistí, že terminál s parkovacím
domem a vyvolanými náklady nebude
stát 130 mil. Kč, ale 300–400 mil. Kč, jak
nastínil na jednání výboru jeho člen
architekt Smutný s odvoláním na ceny
zrealizovaných parkovacích domů. Toto
nebezpečí násobného nárůstu ceny
považují za reálné i jiní členové výboru
i s odkazem, že oproti zadání vítězný
návrh navýšil počet parkovacích míst ze
zadaných 225 na 330–450.
ZAMLŽENÝ PROCES ANEB
ČAS JE NEÚPROSNÝ PARTNER
Zmíněný dokument pro zastupitelstvo odkazuje na výběr projektanta
DÚR, DSP a DPS, kdy výběrová komise
vybrala uchazeče s nabídkovou cenou
4,8 mil. Kč a lhůtou pro zhotovení 24
týdnů. Takto nastavené podmínky
výběrového řízení jsou podezřelé
a termín zhotovení nemůže být soudný
ani pro úplného laika. Dle takto nastaveného harmonogramu by projektant
k dnešnímu dni měl míti zajištěné
územní řízení a být ve fázi zajišťování
stavebního povolení. Projekt je navíc
rozdělen na dva samostatné projekty.
Tedy budou probíhat řízení na každý
projekt samostatně. Výboru sice bylo
sděleno, že projekt se nachází ve fázi
zpracování DUR, ale nebylo specifikováno, jakých skutečných výsledků
v projektování bylo dosaženo, jakých
výsledků bylo dosaženo při jednání
s dotčenými orgány atd., atd.
Dokument obsahuje jednou termín
podání žádosti 31. 5. 2018, jinde je
zmíněn termín 31. 12. 2019. Co je tedy
skutečný termín nutného zajištění
dokumentace pro dotaci? Samostatně
doložený harmonogram projektu na 52
týdnů prezentuje termín 21. 5. 2018 jako
termín, kdy bude projektant podávat
žádost o stavební povolení. Tedy bude

zajištěno územní rozhodnutí a kladná
stanoviska všech dotčených účastníků
k stavebnímu řízení. Prezentovaný harmonogram obsahuje mnoho zamlžených a nepravdivých parametrů a i laik
o něm může s čistým srdcem prohlásit,
že je nereálný. Autor tohoto harmonogramu, stejně jako autor rozpočtu, staví
celé město Liberec do velice nebezpečné situace. U složitějších staveb, jako je
dopravní terminál, s mnoha vnějšími
vlivy trvá proces získání stavebního
povolení běžně 4 roky, v určitých případech až 8 let! Městu Liberci je podsouváno, že tento proces zajistí za 46 týdnů!
Tedy necelý rok.
Harmonogram navíc zcela opomíjí čas
nutný k zajištění 100. změny územního
plánu, bez níž nebude možné územní
rozhodnutí vydat. I když odbor strategie tvrdí, že změna se zajišťuje pouze
z důvodu předběžné opatrnosti. Mimochodem náklady a energie vydané na
tuto změnu územního plánu jsou součástí
nákladů na terminál. Harmonogram uvádí
sedm týdnů na vydání všech stanovisek
dotčených orgánů pro územní řízení
a pět týdnů pro rozhodnutí úřadu. Čas
pro zapracování případných požadavků
dotčených orgánů zcela chybí. Stejně tak
je nastaveno stavební řízení. V současné
době by tedy podle tohoto harmonogramu měly být už dva týdny podány žádosti
dotčeným orgánům včetně dokončené
dokumentace o souhlasné stanovisko.
Pokud se odbor strategie snaží o republikový rekord v získání územního rozhodnutí, mělo si tedy vybrat méně náročný
a komplikovaný projekt a ne na úkor
města.
JAK NEPŘIPRAVOVAT PROJEKT
ANEB ZAMLŽENÉ BRÝLE
ARCHITEKTŮ
Celý proces přípravy s sebou nese jak
mnoho nezodpovězených otázek, tak
mnoho podezřelých úkonů a náhlých
vývojových změn.
Jedním ze základních kamenů této
zakázky měla být veřejná architektonická soutěž. Tu vyžadovali místní architekti a odbor strategie se k ní přihlásil.
Přípravu soutěže došlo znenadání ke
konfliktu s Českou komorou architektů. Komora a její podmínky byly těmi
zlotřilci, kteří měli na svědomí konec
architektonické soutěže. Bohužel nutno
konstatovat, že komora architektů

nepožadovala nic více a nic méně než
bezpečný čas na studii tohoto rozsahu
a reálnou sumu na odměny. Celá příprava soutěže a její ukončení mělo trpký
nádech, že kraj soutěže dělat umí a dělá,
a město je neumí a nedělá. A pokud, tak
špatně. Nutno podotknout, že komorou architektů odsouhlasená soutěž na
vědeckou knihovnu v Č. Budějovicích
trvala od zahájení rozhovorů po podpis
smlouvy na projekt 6 měsíců.
Jak dlouho trvala příprava soutěže,
tak rychle byla zrušena, a o to rychleji
bylo připraveno jakési výběrové řízení
na základě studie. Říká se mu tzv. „liberecký výběrko”. Vybrané řízení s libereckými architekty s porotou složenou
z libereckých architektů. Taková malá
lokální perla, jinde však neběžná. To,
že vlastně salámovou metodou rozdělilo projekt a také zodpovědnost mezi
autora studie Petra Stolína a dodavatele
projektu, je další chybou na kráse tohoto
náročného projektu.
Co vedlo místní renomované architekty k účasti na takto procesované
přípravě? Byla to možná renomovaná
porota? Jenže přestože ekonomický
náměstek píše ve své zprávě zastupitelstvu, že „hodnoticí komise zpracovala
doporučení a pořadí všech návrhů”, toto
hodnocení poroty ve skutečnosti neexistuje.
Panoptikum podivností doplňuje
podepsání smluv o návrhu studie architekty okolo 22. 3. 2017 s termínem odevzdání návrhu 27. 3. 2017. Tedy čas na
zpracování návrhu terminálu za stovky
milionů za 5 dní. Je to bezpochyby další
liberecký rekord. Spolu s chybějícím
legitimním názorem na soulad projektu
s územním plánem dokresluje nebezpečí pohybu v mlze.
NA HRANĚ PROPASTI
Celkem reálně se může stát, že po
opadnutí mlhy bude město balancovat
na hraně propasti. A půjde i o to, zda
v setrvačnosti celého procesu do té propasti spadne, či bude schopno se zastavit. Zda bude město utrácet další miliony
korun v zamlženém procesu, či udělá
transparentní analýzu celého záměru.
Náměstek Jan Korytář na Výboru pro
rozvoj prohlásil, že pokud projekt Terminál nevyjde, bude to jeho politická smrt.
To považuji za zodpovědné prohlášení
zodpovědného politika.
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Zachování rekreačního Město Liberec v roli
území na Kunratické energetického manažera
Optimalizace nákladů se stává mantrou nejen
všech firem, ale i státních organizací. Chytrým
městem se prohlašují jak metropole, tak menší
městečka. A jak je na tom Liberec?

S ohledem na budoucí zachování rekreačního území poblíž
sídliště Kunratická – Vlčí vrch vykoupí město od soukromého
vlastníka cca 1,2 hektaru starého, převážně bukového lesa.

Tomáš Kysela, nám. primátora pro tech. správu majetku

Redakce
CÍLEM JE sjednotit
tyto parcely s navazujícími pozemky
ve vlastnictví města
a zejména zabránit
jejich možnému
vykácení vzhledem
k tomu, že se jedná
o hospodářský les.
Výkup pozemků
schválilo listopadové
zastupitelstvo.“
„Dohodnutá kupní
cena 390 tisíc korun
je v souladu se znaleckými posudky. Pozemky jsou součástí lokality
nedaleko základní a mateřské školy
a společně se sousedními městskými
parcelami tvoří území, které obyvatelé sídliště využívají k procházkám
a rekreaci. Jsem rád, že po letech, kdy
město svoje pozemky jen prodávalo,
začínáme nové pozemky i nakupovat,“ konstatoval náměstek primátora
Jan Korytář.
S podnětem na výkup tohoto
pozemku přišel zastupitel Jan Marek,
který si toho, že se les prodává, všimnul a upozornil na možné nebezpečí

jeho vykácení v bezprostřední blízkosti sídliště Kunratická.
Vykoupené pozemky bude spravovat příspěvková organizace Městské lesy Liberec. Podle stanoviska
ředitele Městských lesů Jiřího Blimla
nebude obhospodařování porostů
v následujících letech vyžadovat
žádné zvýšené náklady. Les by zároveň mohl být převeden do kategorie
lesů zvláštního určení, kde převažují
právě rekreační funkce.
Případné kácení ve více než 80 let
starém porostu by se týkalo pouze
jednotlivých stromů, aby nedošlo
k narušení lesního charakteru.

DAŘÍ SE uvést v život pilotní projekt
Vybudování a provoz telemetrické
soustavy jako nástroje k efektivnímu
hospodaření s energiemi v deseti
budovách v majetku města. Naším
cílem je osadit objekty měřicími systémy, které zmonitorují náklady na elektřinu, plyn a vodu a se získanými údaji
pracovat tak, aby došlo k optimalizaci
provozování budov a snížení plateb
díky efektivnímu využívání prostor.
Zvolili jsme nástroj energetický
monitoring, který umožňuje sledovat,
kontrolovat a následně aktivně snižovat spotřeby energetických vstupů
a náklady s tím spojené. Důvodem pro
pilotní projekt na deseti objektech je
jejich neadekvátní energetická náročnost, což zatěžuje rozpočet města jako
vlastníka. Mezi vybrané budovy patří
ZŠ Husova, ZŠ Broumovská, ZŠ Dobiášova, ZŠ Švermova, ZŠ Sokolovská, ZŠ
a MŠ Barvířská, ZŠ Orlí, DPS Burianova
a Liebiegova vila.
K situaci ve školách uvádí ředitel
Základní školy Broumovská Martin
Mikuš: „Již opravy, které letos městská správa u nás uskutečnila, přinesou
značné ponížení nákladů na provoz,

ale na základě monitoringu energií
očekáváme další úpravy, které povedou k zásadnímu snížení finanční
náročnosti, což pak může ovlivnit rozpočet na další potřebné věci do škol.“
Investice na osazení, monitoring,
dozor i vyhodnocení náročnosti
budov činí celkem 1 650 000 Kč na
tři roky pro všech deset zmíněných
objektů. Práce zahrnuje instalaci telemetrické infrastruktury zajišťující sběr
dat z měřidel a servisní dohled.
Zásadním přínosem systému je také
služba nepřetržitého energetického
dispečinku, která zajišťuje dohled nad
spotřebou energií, proaktivně reaguje
na mimořádné stavy (nadměrná spotřeba, porucha, úniky apod.), a tím mj.
zabraňuje škodám způsobeným havárií vodovodního řádu. Rovněž odhalí
možná zjištění nadměrného vytápění
budov ve dnech a době pracovního
volna. Přínosem může být také sledování kvality vzduchu ve třídách.
I město má povinnost chovat se tržně
a starat se o svůj majetek zodpovědně.
Ve své domácnosti si náklady každý
hlídá a my máme nyní příležitost chovat
se stejně ke svěřenému majetku.

55 nových projektů pro rozvoj Liberce
Když jsem přebíral v roce 2014 odbor strategického rozvoje po předchozím vedení města, byly zde pouhé tři
rozpracované projekty do budoucna. Odbor měl 11 zaměstnanců. Po třech letech skutečně usilovné práce dnes
odbor pracuje již na 55 projektech, na které je možné získat evropské dotace za stovky milionů, a tím tak ulevit
rozpočtu města.
Jan Korytář, náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
AKTUÁLNĚ MÁ ODBOR 22 lidí. Každá
koruna, kterou město investuje do
těchto pracovníků, se mnohonásobně
vrátí. V roce 2017 jsme získali 87 mil. Kč
dotací, v roce 2018 by to mělo být již
cca 360 milionů. 1 Kč, kterou dáme na
zaplacení projektových manažerů, tak
městu přinese 30 Kč dotací. Myslím, že
to se městu vyplatí.
Proč o tom píšu? Reaguji tak na
dlouhodobou kritiku, že jsme zastavili rozvoj města. Proti tomu se musím
ohradit. Pravý opak je pravdou. Počty
i zaměření projektů, které jsme rozjeli, nám dávají za pravdu. Děláme to
ale jinak než předchozí vedení města
a troufám si říct, že i lépe.

počet zaměstnanců
počet projektů
V minulosti byl rozvoj města financován hlavně z prodeje majetku města
a jeho zadlužováním. Majetek je
z velké části rozprodán, dluh teď splácíme my. Proto celé tři roky usilovně
pracuji na tom, aby město co nejlépe
využilo evropské dotace, dokud to
ještě jde.
Důležité je také to, na co se dotace
snažíme získávat. Ano, nezajistím pro
město stovky milionů na světový šam- » Výstavba azylového domu pro
pionát v lyžování… Zajistím ale stovky matky s dětmi.
milionů na jiné projekty, zejména » Vybudování nového autobusového
v rámci Integrovaného plánu rozvoje terminálu.
území. A o jaké projekty a dotace jde? » Kompletní oprava budovy bývalé
» Opravy základních škol a školek. galerie.
» Výstavba nových městských bytů. » Budování nových cyklostezek.

» Opravy památek a mnoho dalších.
Zahájili jsme opravu Lesního koupaliště, děláme skutečné změny okolo
liberecké přehrady, rozjíždíme velký
projekt na budování chybějících úseků
kanalizace v celém městě.
Byl bych rád, kdyby Liberečané
pochopili, že příprava takovýchto
náročných projektů vyžaduje svůj
čas, zejména ve chvíli, kdy se jim
roky nikdo nevěnoval. Tvrzení o tom,
že se za současného vedení zastavil
rozvoj města, je nesmysl. Je to přesně
naopak – rozvoj města se opět snažíme nastartovat, jen to děláme jinak,
než se to dělalo v minulosti, a podle
mě i lépe.
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VEŘEJNÝ PROSTOR

SVOZ ODPADU O SVÁTCÍCH 24. PROSINCE – 1. LEDNA
Svozové dny o vánočních svátcích

Provoz sběrného dvora Ampérova ul.

dopoledne

23.–26. 12.

zavřeno

25.–29. 12.

normální svoz. den

27.–29. 12.

7.00–15.00

30. 12.

koše

30. 12.

9.00–12.00

31. 12. – 1. 1.

volno

31.–1. 1.

zavřeno

o den posunto (v úterý pondělní
svoz, ve středu úterní a pod.)

2. 1.

7.00–17.00

2. 1. – 6. 1.

3. 1.

7.00–20.00

24. 12.
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Čištění nádrže na Tiché cestě
a jiné dokončené opravy
Oprava nádrže za tenisovými kurty potěšila Liberečany.
Odbor ekologie a veřejného prostoru

Sběrné místo v ul. Dr. M. Horákové 23. 12. – 1. 1. zavřeno

Město má vyčíslené škody na
zeleni za vichřici Herwart
Na konci října prošla nad celým územím České republiky
ničivá vichřice Herwart, která na některých místech
dosahovala až síly orkánu.
Odbor ekologie a veřejného prostoru

LISTOPADOVÝ EXTRÉMNĚ silný vítr
se nevyhnul pozemkům, na kterých
odbor ekologie a veřejného prostoru
spravuje městskou zeleň. Bohužel ani
při nejlepší možné údržbě se při takovéto síle větru (v Liberci bylo naměřeno 25,3 m/s, což už má charakter silné
bouře) nevyhneme pádu některých
dřevin, které tato silná vichřice vyvracela, lámala či částečně poškodila.
Na městských pozemcích popadalo
na cca 80 kusů stromů či keřů, ale další
jsou nalomené, a ohrožují tak svým případným rozlomením své okolí, proto se
musí odstranit též. Správci jednotlivých
lokalit nacházejí navíc v porostech další
a další dřeviny, které se vlivem silného
větru a podmáčeného terénu vyklonily
až dodatečně, a i u těchto dřevin dojde
k havarijnímu kácení.
Stromy z komunikací samozřejmě
byly bezprostředně odstraněny, ale
úklid a likvidace ležících nerozřezaných či částečně rozřezaných torz
musí být řešen již z rozpočtu odboru
EP. Dále bylo nutné odklízet popadané či nalomené větve, musí být odfré-

zovány pahýly pařezů a v konečné
fázi bude na vybraných místech
upravován terén zasypáním různých
výmolů po jednotlivých vývratech.
Odstranění škod a zajištění úklidů
po vichřici Herwart tak statutární
město Liberec přijde na 635 500 Kč
bez DPH, tedy 768 955 Kč včetně DPH.
„Alej na Masarykově třídě naštěstí zůstala nedotčena. Opakující se
návrhy na plošné vykácení celé aleje
je tak nutné brát s rezervou, jak jsme
již informovali v listopadovém vydání
Zpravodaje. V posledních letech se
přistupuje pouze ke kácení jen v nejnutnějších případech. Nyní se jedná
o dalších 15 stromů. Některé lípy mají
dutiny a hnilobu v kmeni, a jsou tak
potenciálně nebezpečné, jak ukázalo poslední prověřování v aleji, na
které jsme si pozvali pana docenta
Bulíře z Výzkumného ústavu v Průhonicích, zabývajícího se revitalizací
historických alejí. Bavíme se skutečně o každém stromu, není to lehké
rozhodování,” dodává náměstkyně
Karolína Hrbková.

V LISTOPADU PROBĚHLA oprava
vodní nádrže u Tiché cesty za tenisovými kurty. Naposledy byla renovována v 80. letech 20. století.
Jde o průtočnou sedimentační
nádrž, a je tedy nutná její občasná
údržba. Ta ale byla v minulosti zanedbána, a i přes mnohaleté přísliby
investice do nádrže se podařilo tento
záměr naplnit až nyní.
V rámci oprav došlo na ploše cca
700 m2 k odtěžení sedimentu ze dna,
k mýcení náletových dřevin v těsném
okolí, opravě odběrného objektu zoo,
úpravě a osazení česlí a norných stěn,
pročištění potrubí, opevnění svahu
rovnaninou z lomového kamene,
opravě narušeného zdiva v místě
pravobřežní zdi výtokového objektu
a podobně.
Práce na opravě nádrže skončily
v listopadu. Oprava vyšla na 586 334
Kč bez DPH, zhotovitelem byla společnost Aasano.
Pamětníci vzpomínají, jak se
v nádrži dříve koupali nebo si hráli
vedle na improvizovaných prolézačkách. Opravu nádrže proto přivítali.
Doufáme, že provedená oprava
přispěje k oživení celého prostoru
a bude dobře sloužit i ZOO Liberec,

která část vody odebírá jako užitkovou vodu.
Před nástupem zimy byla ukončena oprava cestní sítě v parku v Okružní ulici, kde byla především opravena
hlavní cesta, jíž si zkracují občané
cestu z ul. Jungmannova do ul.
Okružní a kterou museli návštěvníci
parku již delší dobu obcházet po trávníku, protože byla silně podmáčena.
V příštím roce by na tyto ukončené
práce měly navazovat další, které
přispějí k celkové regeneraci parku.
Bude především obnoven mobiliář, zrevitalizována stávající zeleň
a obnoveno přilehlé kontejnerové
stání na separovaný odpad.
V rámci koncepční údržby veřejného prostoru nechal odbor EP
odstranit desítky až stovky nevyhovujících, a v některých případech
již nebezpečných prvků, jako jsou
různé sušáky, klepadla, tyče, cedule
či jiné drobné rozpadající se kovové
nebo betonové artefakty. Současně
s tím byla po celém městě obnovena některá lety zanedbaná pískoviště, kde byla osazena nová obruba
z recyklátu a na jaře bude dodán ještě
nový písek, aby mohla začít řádně
sloužit svému účelu.

Inzerce

ELEKTRONICKÉ CIGARETY,
E-LIQUIDY A NÁPLNĚ
DO TISKÁREN
ZA BEZKONKURENČNÍ CENY
OBCHODNÍ DŮM PLAZA LIBEREC
otevřeno po-ne 9.00–20.00, tel. 737 819 134
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V Krásné Studánce začala výstavba Sdílení kol v Liberci? Proč ne
V řadě evropských měst běžně funguje systém sdílených
nové hasičské zbrojnice
kol, tzv. bikesharing. Pokud se mezi moderní města chceme
Zbrusu nové hasičské zbrojnice se už v příštím roce dočkají
dobrovolní hasiči z Krásné Studánky. Vyroste na místě
původní, téměř sedmdesát let staré zbrojnice, a to díky
úspěšnému projektu „4 města zachraňují přes hranice“.
Jan Král
„TENTO PROJEKT je jeden z těch dobře
fungujících. Jeho součástí je především výstavba nové hasičské zbrojnice
v Krásné Studánce. Dobrovolní hasiči
včetně výjezdové jednotky tak budou
mít moderní zázemí jak pro sebe, tak
i pro techniku nebo pro práci s mládeží,“
řekl primátor Tibor Batthyány. „Projekt
se rozbíhal ještě před mým nástupem do
funkce primátora a rád bych poděkoval
tehdejšímu vedoucímu oddělení přípravy a řízení projektů Martinu Čechovi
a současným pracovníkům oddělení
Veronice Futóové, Haně Řepkové a Pavlu
Smaržovi. Velké díky si samozřejmě
zaslouží také velitel jednotky Josef Hazi
a vedoucí oddělení krizového řízení
Lubomír Popp,“ dodal primátor.

Podoba nové hasičské zbrojnice v Krásné Studánce
Hasičskou zbrojnici postaví firma
Tomivos, s. r. o., z Mníšku za cenu 13,6
mil. Kč včetně DPH. Většinu nákladů
(85 %) pokryje evropská dotace. Dalších
5 % půjde ze státního rozpočtu. Předpokládaný termín ukončení stavby je
v září příštího roku.
Město Liberec, zastoupené v rámci
projektu Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Krásná Studánka, získá také
díky projektu rychlý zásahový vůz, speciální dopravní automobil a přívěs se
člunem pro práci na vodě.
S nápadem na přestavbu zbrojnice
přišel před několika lety velitel jednotky Josef Hazi. Shodou okolností mají ve
svém sboru architekta, který se posta-

řadit, pak bychom si tento systém měli aspoň vyzkoušet, co
říkáte? Tam, kde již bikesharing funguje (v ČR např. Praha,
Brno, Teplice, Kladno), tam sklízí nadšení. V Liberci bychom
si mohli sdílení (růžových) kol vyzkoušet už na jaře 2018.
Lenka Svobodová, projektový manažer DEMO_EC

ral o vypracování podoby a projektové
dokumentace nové zbrojnice. „Byla to
velká souhra šťastných náhod a spolupráce a ochota více lidí,“ zmínil Josef
Hazi. „Původní zbrojnice už v mnoha
ohledech nesplňovala základní požadavky, zázemí naprosto nevyhovovalo,“ doplnil velitel jednotky, která čítá
dvě desítky hasičů a má kolem čtyřiceti
výjezdů ročně.
Novostavba je navržena jako jednopodlažní objekt s malou dvoupodlažní
vestavbou. V přední části budovy vznikne garáž pro tři hasičské automobily.
V zadní části budou mít hasiči zasedací
místnost včetně zázemí, šatny a sociál- SYSTÉM SDÍLENÍ kol je veřejnou půjního zařízení. V druhém podlaží bude čovnou. Kolo si na jednom místě půjčíumístěna velitelská místnost, technická te a jinde vrátíte. Slouží jako doplňkové
řešení pro dopravní obslužnost v centrech měst. Sdílení kol přispívá k atraktivitě města a vyniká mnoha pozitivními
faktory: nulovým znečištěním hlukem
a zplodinami, úsporou času, zlepšením
fyzické kondice uživatelů jízdních kol
a v neposlední řadě i rozvojem obchodu v místě provozování.
Inspirací pro Liberec jsou i partnerská města, např. německé Lipsko či
španělská Zaragoza, kde bikesharing
zaváděli před více než 15 lety, a kam se
zástupci města vypravili na zkušenou
v rámci projektu DEMO_EC na podporu udržitelné mobility.
Liberec by se mohl připojit k Praze,
Brně, Olomouci, Českým Budějovicím,
Teplicím a Kladnu, kde už několik let
jezdí růžová kola společnosti Rekola,
místnost a otevřená galerie nad spo- jedné z nemnoha firem, které v měslečenskou místností. Nová zbrojnice tech sdílení kol zajišťují. „Lidé jsou
bude bezbariérově přístupná v přízemí, nadšení. Dříve třeba vůbec nejezdili
kde budou umístěny hlavní části provo- nebo si museli brát své kolo. Teď zjišťuzu přístupné pro veřejnost.
Statutární město Liberec je lead
partnerem projektu „4 města zachraňují přes hranice“ a partnery jsou město
Hrádek nad Nisou a německá města
Žitava a Herrnhut. Projekt je spolufinancován 85 % z Programu spolupráce
Česká republika – Svobodný stát Sasko
2014–2020 a 5 % ze státního rozpočtu
České republiky (čeští partneři). Zbylé
výdaje hradí každý partner ze svého
rozpočtu. Celková výše dotace z EU činí
2 304 436,04 EUR.

Liberec na

Nejaktuálnější zprávy
z města a radnice
www.facebook.com/liberec

jí, že se jedná o nejrychlejší pohyb po
městě,“ shrnuje dosavadní zkušenosti
Vít Ježek ze společnosti Rekola.
„Kolo může být i v Liberci běžným
dopravním prostředkem. I v jiných
městech se tato idea setkávala v začátku s nedůvěrou, ale jak se ukázalo,
mnoho lidí rádo kolo k pohybu po
městě využije, pokud jim v tom město
vychází vstříc a odstraňuje zbytečné
překážky. Když to jde jinde, půjde to
i v Liberci, o tom jsem přesvědčen,“
dodává náměstek Jan Korytář.
Jak se sdílení kol v kopcovitém
Liberci uchytí? Vyzkoušet si, doufejme,
budete moct sami na jaře 2018. Ve zkušebním provozu by mělo jezdit zhruba
60 jízdních kol, speciálně vyvinutých
pro místní terén, aby na něm třeba
Pražskou vyjel i netrénovaný jedinec.
To, že „kopcovitost“ není problém,
ukazuje Innsbruck s 13,4 % podílu cyklistů na celkové přepravě, stejně jako
čím dál větší rozšíření elektrokol, která
umožní využívat kolo v kopcovitém
terénu i méně zdatným cyklistům.
Inzerce
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Kolik elektřiny prosvítíte
během adventu?
Během adventu si lidé začínají zdobit zahrady, domy
a interiéry různými světelnými dekoracemi. Ty samozřejmě
pro svůj provoz potřebují elektřinu, jejich spotřeba však
naštěstí nebývá velká. Tedy pokud svůj dům neozdobíte
deseti tisíci světélky a nebudete používat staré dekorace
s klasickými žárovkami.
TAKÉ S VÁNOČNÍM osvětlením se
dá šetřit. Vždy se ale musíte podívat,
jakou má vánoční výzdoba spotřebu
elektrické energie. Například obvyklý světelný řetěz s LED diodami má
příkon pouze 5,5 až 6 wattů a jeho
adventní provoz vás bude stát asi 11
korun. Srovnatelný řetěz z běžných
žárovek má příkon v rozpětí od 20 do
45 wattů, někdy i více, a v tomto případě si připlatíte za adventní atmosféru
zhruba 80 korun. Je nutné počítat
s cenou za kilowatthodinu, kterou
domácnost platí. Obvykle se cena
jedné kWh pohybuje okolo 4,80 Kč.
Pokud vlastníte starší typy vánočních
ozdob, částky za jejich svícení nebudou malé. Vysoká spotřeba elektřiny
se během adventu a vánočních svátků
nasčítá a účet se znatelně navýší. U starších typů osvětlení je navíc větší riziko
závad, jež mohou v některých případech vést až k požáru. „Například za
měsíční používání klasického sedmižárovkového svícnu do okna utratíte při
svícení po dobu 12 hodin denně až 35
Kč. Pokud si pořídíte stejný model s LED

žárovkami, spotřebuje během adventu
elektřinu za pouhé 2 Kč. Při pořízení
LED světelného řetězu s 500 diodami
zaplatíte za měsíční svícení 11 Kč,“ uvádí
Michal Doležel z internetového projektu E.ON Rádce. Provoz starších vánočních řetězů s klasickými žárovkami tedy
může stát desítky i stovky korun.
Pokud se rozhodnete pro výměnu
starého osvětlení za nové, dobře
zvažte, kde ho pořídíte. Levné modely
z tržnic a stánků jsou sice lákavé, ale
jejich bezpečnost je nízká. Raději
navštivte kamennou prodejnu nebo
osvědčený internetový obchod. Do
osvětlení se vyplatí více investovat,
vydrží déle a prakticky vám nezvýší
účet za elektřinu. S bezpečností také
souvisí to, jak s osvětlením zacházíte.
Zejména u venkovních osvětlení dejte
pozor na vlhkost a nechráněné kabely.
Dekorace může začít jiskřit, způsobit
vám úraz elektrickým proudem nebo
požár. Doporučuje se též nenechávat
osvětlení zcela bez dozoru. Pokud
opouštíte dům nebo byt, raději ho
vypněte.

Drahý provoz městských
budov má být minulostí
Město Liberec pokračuje ve snaze snížit energetickou
náročnost svých budov, a ušetřit tak náklady na jejich
provoz. Nechá proto připravit projektové dokumentace
a hodlá investovat do rekonstrukcí. Bude však usilovat
o získání evropských dotací, které podíl města na opravy
výrazně sníží.
Jan Král
RADNICE VYTIPOVALA hned několik
objektů. Jedná se o obě budovy Malého
divadla a školní budovy Barvířská,
Kaplického, Orlí, Švermova a U Soudu.
Všechny jsou podle aktuálního průkazu
vyhodnoceny jako budovy s vysokou
energetickou náročností.
Stav těchto objektů už zmapoval
spolupracovník města, externí energetik Daniel Kout. Bude spolupracovat
na podkladech pro podání žádostí
o dotace z Operačního programu Životního prostředí „Snížení energetické
náročnosti veřejných budov a zvýšení

využití obnovitelných zdrojů energie“.
„U všech budov je doporučeno
zateplení fasády, výměna oken a případně i výměna střešní krytiny, často
v havarijním stavu. Navržené je i nové
úsporné LED osvětlení, doplnění regulace s dálkovým ovládáním každého
radiátoru či rozdělení objektu na topné
zóny se samostatně řízenou regulací a další opatření. Kvůli takzvaným
tepelným mostům se jednak prodražuje vytápění budov, ale také vznikají
v učebnách plísně,“ vysvětlil náměstek
primátora Tomáš Kysela.

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

VYHLAŠUJE PROGRAMY
EKOFONDU PRO ROK 2018
Jedná se o program EKOLOGIE s alokací 1 000 000 Kč,
program VEŘEJNÁ ZELEŇ s částkou 900 000 Kč a program
ODPADY, z něhož je možné rozdělit 120 000 Kč.
Minimální výše dotace u všech programů činí 5 000 Kč. Max. výše dotace
dosahuje u programu Ekologie 200 000 Kč, u programu Veřejná zeleň 180 000
Kč a u programu Odpady 60 000 Kč. Spoluúčast činí min. 20 % z celkových
uznatelných nákladů projektu u programů Ekologie a Odpady a 10 % u Veřejné
zeleně, přičemž pokud se bude u Veřejné zeleně jednat o projekty a akce
realizované na pozemcích města, je zde spoluúčast nulová, a žadatel tak může
získat až 100% dotaci.

Lhůta pro podání žádosti: 2. 1. 2018 – 15. 2. 2018, 15.00 hod.
Konzultace žádostí bude probíhat mezi 2. 1. – 9. 2. 2018, do 14.00 hod.
Žádost se vždy musí podat elektronicky přes portál iPoint, kde se žadatel
zaregistruje a systém mu vygeneruje přístupové heslo. Žádost je vytvořena ve
variantách pro fyzickou a právnickou osobu a pro podnikající fyzickou osobu. Dle
způsobu podání je pak ještě nutné:
1. buď žádost doručit i v tištěné podobě opatřené podpisem oprávněné osoby
a případně i razítkem organizace;
2. nebo je možné žádost v systému iPoint zaslat do datové schránky: v tomto
případě již tištěná a podepsaná verze není vyžadována;
3. nebo pomocí e-mailu se zaručeným podpisem (pokud některou z těchto dvou
možností žadatel disponuje). V tomto případě již tištěná a podepsaná verze není
vyžadována.
Elektronicky přes systém iPoint však musí být formulář žádosti s povinnými
přílohami podán ve všech třech případech. Maximální velikost všech příloh
dohromady je 14 MB.
Žadatelem se můžou stát fyzické a právnické osoby s výjimkou akciových
společností s akciemi na doručitele.
Bližší informace naleznete na webu města v sekci občan a části granty a dotace,
konkrétně na www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/granty-dotace/fondy-mesta/
ekofond-statutarniho-mesta-liberec.html Zde jsou umístěny všechny dokumenty
vztahující se k vyhlášení Ekofondu, včetně vzoru formuláře. Je zde uveden i postup
pro podání žádosti. Žádosti je však možné podat přes portál iPoint v období mezi
2. 1. – 15. 2. 2018, 15. 00 hod.
Kontaktní osoba: Leoš Vašina, tel.: 485 243 458, vasina.leos@magistrat.liberec.cz.

Inzerce
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Housing first – naprosto otevřeně o odvážném projektu
Vylosováním prvních pěti nájemníků (2 rodiny s dětmi, 1 partnerská dvojice a 2 jednotlivci) spustil Liberec
jako teprve druhé město v Česku projekt zabydlování lidí v akutní bytové nouzi – Housing first. Jde o světově
známou aktivitu, jejíž hlavní výzvou není vybírat lepší klienty z velké skupiny sociálně potřebných a pomáhat
jim, ale naopak začít v nejtíživějších podmínkách a postupně snižovat počty lidí žijících přímo na ulici a na
ubytovnách mnohdy otřesné kvality.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu
HOUSING FIRST (= bydlení především,
dále jen HF) je obecně založen na přesvědčení, že základní lidskou potřebou
pro život i výchovu dětí je zejména bezpečí standardního bydlení, a pokud se
ho podaří zajistit, dají se pak na něj už
navázat i další kroky, jako je třeba snaha
zajistit stabilní zaměstnání či postupné
oddlužení.
5 MOTIVACÍ, PROČ TO DĚLÁME
Jaké v sobě HF skrývá hlavní motivace? Předně je třeba zmínit lidskoprávní faktor – HF pomáhá řešit řadu
skutečných individuálních problémů
např. s nemocnými lidmi na ulici,
s rodinami s malými dětmi v nevyhovujících podmínkách ubytoven či
soukromých domů. Je to ostatně také
jedna z účinných cest, jak pochybným ubytovatelům snižovat prostor
pro jejich kvetoucí byznys. HF má ale
i silný ekonomický faktor – zabydlování jako proaktivní krok je totiž levnější
než financování neléčených následků
(závislosti, oddlužení, zdravotní a sociální služby aj.). Nelze zapomenout ani
na bezpečnostní faktor – je zřejmé,
že s méně bezdomovci na ulicích bude
řada Liberečanů (školáci, senioři) cítit
vyšší subjektivní pocit bezpečí. S tím
souvisí i pohled na město, pro nějž by

NA RADNICI PODĚKOVALI
DOBROVOLNÍKŮM
Čtyři desítky dobrovolníků, kteří pod
vedením Komunitního střediska
Kontakt pomáhají městu i dalším institucím bez nároku na honorář a ve
svém volném čase, přijal v pondělí
4. prosince na liberecké radnici náměstek primátora Ivan Langr.
Jako každoročně šlo o předvánoční
setkání, kde vedení města společně
s řediteli příspěvkových organizací
dobrovolníkům poděkovalo za jejich
činnost v letošním roce. Každý dobrovolník převzal jako poděkování
certifikát s odpracovanými dobrovolnickými hodinami. Práci dobrovolníků pro město ocenil i vedoucí odboru
cestovního ruchu, kultury a sportu
libereckého magistrátu David Pastva.
Dobrovolnické centrum Amikus,
které je součástí Komunitního střediska Kontakt, působí v Liberci již osmým
rokem.

po klientech HF vyžadujeme poměrně
velkou míru vlastní zodpovědnosti.
Musejí souhlasit se zavedením tzv.
zvláštního příjemce dávek, který zabezpečí přeposílání plateb za nájem z úřadu
r rezort školství a sociálních věcí
práce přímo na účet města; s intenzivní
r Platforma pro sociální bydlení
sociální prací poskytovanou buď pracovr Agentura pro sociální
níky neziskového sektoru, nebo terénzačleňování
ními pracovníky města; se zavedením
a plněním splátkového kalendáře, mají-li
r sociální služby – Člověk v tísni,
u města nějaký dluh; a také s dodržováRomodrom, Naděje, Návrat,
ním pravidel sousedského soužití. Pokud
D.R.A.K., Most k naději, Fokus,
některou z těchto povinností nebudou
Oblastní charita
plnit, rozloučíme se s nimi velmi rychle,
mělo být například v očích budoucích což jsme mj. pojistili i službou notáře
investorů i běžných turistů vizitkou a doložkou přímé vykonatelnosti u jedi pozitivní image, že se na jeho ulicích notlivých nájemních smluv.
vyskytuje co nejmenší počet lidí bez
přístřeší, které – syrově řečeno – musejí
BYDLENÍM TO KONČIT NEMŮŽE
chodci překračovat. Kapitolou samou
Jak už bylo výše naznačeno, zabydlepro sebe je bourání obecných gene- ní je pouze prvním, nikoli však posledračně předávaných vzorců, chcete-li ním v řadě kroků, případně vnější podpředsudků; cílem HF je tedy i veřejnos- pory. U mnoha klientů bude třeba od
ti prokázat, že řada lidí bez domova je počátku budovat zásady finanční graschopna standardně fungovat, pokud motnosti a také motivace najít si stabilní
jim na začátku poskytneme dostatečně zaměstnání. I tady může pomoci samo
intenzivní podporu.
město, pokud se v budoucnu dopracuje
k systému prostupného zaměstnáváPODPORA NEZNAMENÁ ÚLEVU
ní. Jeho jednotlivé stupně tvoří veřejná služba – veřejně prospěšné práce
V POVINNOSTECH
Slovo podpora ale nelze překládat (VPP) – běžná práce. Liberec jako jedno
jako úlevu v povinnostech. Naopak, z mála (větších) měst v kraji bohužel

KDO SE PODÍLÍ
NA HF V LIBERCI?

zatím nabízí jen VPP, což je pro budování základního režimu (= povinnost se
dostavit na určené místo a odpracovat
aspoň 30 hodin měsíčně výměnou za
zvýšení dávky úřadem práce) a primárních pracovních návyků nedostatečné.
Přestože úřad práce v tomto městu
nabízí ruku ke spolupráci, zatím jsme
ji nevyužili.
NAŠE CÍLE PRO DALŠÍ MĚSÍCE
Liberec je momentálně jedním ze
čtyř měst v Česku, kde inovativní projekt zabydlování HF buď už zkoušejí,
nebo se na to vbrzku chystají (Brno,
Liberec, MČ Praha 7, Benešov), a sdílejí
navzájem své pozitivní i negativní zkušenosti. Sami sobě jsme na další čtyři
měsíce uložili následující cíle:
r kromě prvních pěti zabydlet dalších 7 nájemníků,
r zpracovat analytickou část budoucí
komplexní koncepce bydlení v Liberci
a připravit její strukturu,
r nasměrovat aspoň 10 běžných
žadatelů (primárně bezrizikových)
o městské byty do soukromého bytového fondu, a zvýšit tak naše vlastní
kapacity,
r vést intenzivní komunikaci s veřejností o projektu HF, abychom odstraňovali přirozené obavy z něj.

Rozvoj sociálních služeb určí komunitní plán

Město Liberec dokončilo přípravu Komunitního plánu v sociální oblasti pro léta 2018–2022.
Tento nejdůležitější dokument v oblasti plánování sociálních a navazujících služeb na území
města odsouhlasila rada města. Rozhodovat budou ještě zastupitelé.
Jan Král
Proces komunitního plánování
v Liberci probíhá nepřetržitě od roku
2004. Nový komunitní plán se bude
oproti stávajícímu, který platí do konce
letošního roku, lišit především v tom, že
obsáhne i takzvané rozvojové záměry
sociálních a ostatních služeb na pět
let dopředu. Což je důležité jak pro
financování prostřednictvím krajské
sítě služeb, tak z rozpočtu města. Na
komunitní plán je navázáno i financování služeb z dotačního fondu města,
který v letošním roce činil pět milionů
korun.
„Zjednodušeně řečeno, co v komunitním plánu není, může být v dalších
pěti letech realizováno jen velmi

obtížně. Zároveň pro příští rok navrhuji navýšení financování celé sociální
oblasti o 3 miliony korun, z toho právě
jeden milion navíc půjde na služby
zahrnuté v komunitním plánu. Pokud
návrh projde i zastupitelstvem, zvýšíme financování sociální oblasti z 10 na
13 milionů,“ podotkl náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu
Ivan Langr.
Aktualizovaný komunitní plán
umožní projektovat další rozvoj sociálních služeb v širším spádu města,
tj. včetně Vratislavic nad Nisou a obcí
Dlouhý Most, Jeřmanice, Stráž nad
Nisou a Šimonovice. Je vytvořen
pro několik oblastí cílových skupin

občanů: oblast péče o seniory, oblast
péče o zdravotně postižené, oblast
péče o děti, mládež a rodinu, oblast
péče o osoby ohrožené závislostmi,
oblast péče o osoby sociálně vyloučené, oblast péče o duševní zdraví
a oblast společných a přesahujících
cílů.
Na komunitním plánu pracovalo
v průběhu letošního roku šest pracovních skupin. Odborným zpracovatelem je Centrum komunitní práce Ústí
nad Labem. V říjnu se k pracovní verzi
vyjadřovali samotní poskytovatelé
sociálních služeb, jejich klienti i nejširší
veřejnost. Zpracováno bylo bezmála
padesát připomínek.
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VOLBA PREZIDENTA
Informace pro občany	

www.liberec.cz

Informace k volbám prezidenta republiky
Volba prezidenta republiky se rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu ČR uskuteční ve dnech 12. a 13. 1. 2018. V první
den volby, v pátek 12. 1. 2018, proběhne hlasování od 14.00 do 22.00 hodin, v druhý den volby, v sobotu 13. 1. 2018, se
bude hlasovat od 8.00 do 14.00 hodin. Případné druhé kolo volby se uskuteční 26. 1. a 27. 1. 2018 ve shodných časech.
HLASOVÁNÍ NA ÚZEMÍ města
proběhne na obvyklých místech v 87
volebních okrscích včetně Vratislavic
nad Nisou shodně jako při volbách do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
v říjnu 2017. Údaj o přesném umístění
volební místnosti obdrží voliči společně s doručenými hlasovacími lístky
(na doručovací obálce).
Hlasovací lístky musí být doručeny voličům nejpozději 9. 1. 2018 na
adresu místa trvalého pobytu (dle
aktuálního údaje vedeného v informačním systému evidence obyvatel).
Na webových stránkách statutárního
města Liberec bude opět zveřejněn
seznam volebních místností, včetně
adres a telefonního spojení do jednotlivých volebních místností.
VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Při volbě prezidenta je možné (od
vyhlášení termínu voleb – 28. 8. 2017)
požádat příslušný obecní úřad
o vydání voličského průkazu. Voliči,
který nebude moci volit ve volebním
okrsku, v jehož stálém seznamu je
zapsán, vydá příslušný obecní úřad
na jeho žádost voličský průkaz.
Voličský průkaz opravňuje k zápisu
do výpisu ze zvláštního seznamu ve
dnech volby prezidenta v jakémkoli
volebním okrsku na území ČR nebo
do výpisu ze zvláštního seznamu
vedeného zastupitelským úřadem
v jakémkoli zvláštním volebním

okrsku v zahraničí. Žádost lze podat
v listinné podobě opatřené úředně
ověřeným podpisem voliče (ověření je na úřadech pro tento účel bez
správního poplatku) nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové
schránky (zřízené fyzickou osobou –
voličem) doručené nejpozději 7 dnů
přede dnem volby prezidenta (do
5. 1. 2018 do 16.00 hodin) na příslušný
obecní úřad.
Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu do okamžiku uzavření
stálého seznamu (do 10. 1. 2018 do
16.00 hodin). Při osobním podání se
sepíše úřední záznam. Obecní úřad
nebo zastupitelský úřad voličský
průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem
volby prezidenta (tj. 28. 12. 2017)
předá osobně voliči nebo osobě,
která se prokáže plnou mocí s úředně
ověřeným podpisem voliče žádajícího
o vydání voličského průkazu, nebo je
voliči zašle na jím uvedenou adresu
do vlastních rukou výhradně adresáta. Při volbě prezidenta lze žádat současně o vydání voličského průkazu
pro první i druhé kolo volby.
PRÁVO OVĚŘENÍ ZAPSÁNÍ VE
STÁLÉM SEZNAMU VOLIČŮ
Voliči mají právo ověřit si, zda jsou
zapsáni ve stálém seznamu voličů,
případně požadovat doplnění nebo
provedení oprav. Ověřit si skutečnost,
že je volič zapsán ve stálém seznamu

vedeném Magistrátem města Liberec,
doporučujeme především voličům,
kteří se v minulosti nechali zapsat
do zvláštního seznamu vedeného
některým ze zastupitelských úřadů
v zahraničí.
V případě, že je volič zapsán ve
zvláštním seznamu v zahraničí, kde
se již nezdržuje, ale chce volit v místě
trvalého pobytu v ČR, musí předložit potvrzení o vyškrtnutí z tohoto
seznamu vedeného zastupitelským
úřadem. Ověření provádí kancelář
č. 210 – odboru správního a živnostenského, 2. patro budovy Nového
magistrátu, zde je možné již nyní také
hlásit požadavky k návštěvě s přenosnou hlasovací schránkou – telefon
485 244 948.
ČLENSTVÍ V OKRSKOVÉ
VOLEBNÍ KOMISI
Případní zájemci o práci v okrskových volebních komisích (dále
jen OVK) se mohou již nyní hlásit na
recepci Nového magistrátu, formulář
závazné přihlášky je možné nalézt
také na webu SML – odkaz VOLBY
2018.
Oznámení o svolání 1. zasedání
okrskové volební komise (pozvánka)
se zveřejňuje na úřední desce obecního úřadu. Oznámení se pokládá za
doručené dnem vyvěšení na úřední
desce. Vzhledem k této změně doporučujeme všem zájemcům o práci

v okrskové volební komisi uvést
e-mailovou adresu – pro bezodkladnou informaci o zařazení do konkrétní
komise – ihned po sestavení komisí,
a především pro informaci o termínu konání 1. zasedání. Termíny pro
1. zasedání komisí byly v souladu se
zákonnými lhůtami stanoveny takto:
19. 12. 2017 13.00 hod. OVK č. 1–20
19. 12. 2017 15.00 hod. OVK č. 21–40
20. 12. 2017 13.00 hod. OVK č. 41–60
20. 12. 2017 15.00 hod. OVK č. 61–80.
První zasedání OVK je pro členy
povinné. V případě, že se člen OVK
bez omluvy prvního zasedání nezúčastnil, nebude mu umožněno dodatečné složení slibu.
Obecní úřad celkovou výši odměny
poměrně krátí, a to podle evidence
o účasti na jednáních OVK v obou
kolech volby prezidenta.
Informace k volbě prezidenta
poskytují: Mgr. Jitka Štíchová, vedoucí
odboru správního a živnostenského,
na tel. 485 243 711.
Veronika Hiršalová, specialista
odboru správního a živnostenského,
na tel. 485 244 948.
Kompletní informace k volbě prezidenta včetně formulářů naleznete
na www.liberec.cz – odkaz Radnice –
VOLBY 2018 nebo na www.mvcr.cz –
odkaz Informační servis – Volby.

50 000
výtisků každý měsíc

Reklama, která
v Liberci funguje
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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.

Kde je vůle, tam je cesta: Liberec by mohl svým
seniorům pomoci, kdyby chtěl
Často slýcháme o tom, jak by město chtělo pomoci svým seniorům, jak si jich váží, jak ale nemá cesty či prostředky k takové
pomoci. Myslím, že to není pravda. Prostředků má v posledních letech dostatek a je škoda, že jimi plýtvá na nesmysly
a doslova je vyhazuje z oken. A cesty by se také našly, stačí jen chtít.
Martina Rosenbergová a Jan Čmuchálek, zastupitelé SML
Pojďme se tak zamyslet kupříkladu nad
vyhláškou, která upravuje místní poplatek
za odpady. Poplatek za svoz komunálního odpadu si stanovují samy obce místní
vyhláškou a jeho výše se tedy v jednotlivých městech liší. Teoreticky nejvyšší
možný poplatek dle zákona je 1 000 Kč za
osobu a kalendářní rok a nejblíže k nám
je jeden z nejvyšších poplatků v sousedním Frýdlantu. Občané města zde za rok
platí 790 Kč. Oproti tomu jiná města sváží
odpadky zdarma.
V Liberci je poplatníkem každá fyzická
osoba s trvalým pobytem na území statutárního města Liberec. Poplatníkem je
také každá fyzická osoba, která má ve
vlastnictví stavbu k individuální rekreaci
na území města, ve které není hlášena
k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

Výše poplatku je zde 492 Kč/osoba/rok.
Tato částka se skládá z částky 250 Kč za
kalendářní rok a z částky 242 Kč za kalendářní rok.
Ve vyhlášce se také dočtete, že skutečné
náklady za kalendářní rok 2015 na sběr
a svoz netříděného komunálního odpadu
činily celkem 61 729 873 Kč a byly rozúčtovány takto: náklady celkem 61 729 873
Kč děleno celkovým počtem poplatníků
109 862 = 562 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4, odst. 1, písmene b) vyhlášky ve výši 242 Kč. Nahlédnutím
do schváleného rozpočtu města pro rok
2016 i 2017 zjistíme, že město plánuje
příjmy z tohoto poplatku na 45 000 000 Kč.
Znamená to tedy, že poplatky řádně platí
asi jen 91 500 osob. Jak už to tak bývá, ti
slušní doplácejí na ty, co neplatí a nelámou

si tím hlavu.
Mezi ty slušné
a poctivé patří
zejména senioři, kteří ze svých
malých důchodů
řádně odpady platí. Jan Čmuchálek
Určitě by stálo za
úvahu, zda právě jim by město nemělo
ulevit tím, že jim platbu za odpady odpustí. Příklad si můžeme brát v jiných městech. Například v Brandýse nad Labem či
Roztokách jsou lidé starší 75 let od placení
poplatků osvobozeni, v Kladně dokonce
již osoby starší 70 let. V jiných městech,
jako jsou Říčany či Králův Dvůr, mají senioři alespoň slevu, v posledně zmíněném
městě ji mají i děti do 15 let. A jsou samozřejmě města, kde se odpad neplatí vůbec,

v našem kraji je to
například Česká
Lípa. A jde to. Bez
zbytečných řečí
a sloganů. Pokud
se městu a státu
daří a jsou v dobré Martina Rosenbergová
finanční kondici,
měly by myslet především na své občany.
A senioři v našem městě by si zasloužili,
aby jim město formou prominutí poplatků
za odpady poděkovalo za to, co pro další
generace udělali.
A tak tedy, jak jsem řekla na začátku tohoto textu, pokud se stále bavíme
o nutnosti naše seniory podpořit, pak jako
město takové možnosti máme. A toto je
jedna z nich. Stačí chtít. V rozpočtu je
najdeme velmi snadno.

Starostové si planě nestěžují, nýbrž odpovědně jednají
Ano, bylo to našich osm jednotných hlasů Starostů pro liberecký kraj (SLK), které zásadním způsobem přispěly ke
schválení smluvních dokumentů s Rattajovým TMR, zajišťujících, že se na Ještědu bude dál lyžovat i jinak sportovat. Ale
nebylo to samozřejmé ani jednoduché.
Michal Hron, zastupitel, Starostové pro Liberecký kraj
Když jsme dostali k projednání
konečné verze smluv, vyrojilo se mnoho
pochyb a výhrad. Po dvou týdnech jejich
studia, zjišťování, jak to dělají ve Špindlerově Mlýně, shánění dalších informací
a hlavně vzájemného dohadování jsme
se nakonec sjednotili na tom, co nám
vadí a co nám brání smlouvy s čistým
svědomím a odpovědností vůči liberecké
veřejnosti schválit. Byla to doba trvání
smluv 25 let, závazek ručení propachtovaným majetkem a další čtyři ujednání,
např. účast zástupce města ve správní
radě TMR.
Mohli jsme dále lamentovat, hádat
se, skřípat zuby a nakonec nic nevyřešit.
Rozhodli jsme se ale jinak. Poslali jsme
naše návrhy změn smluv druhé straně,
primátorovi i právníkům a pozvali pana
Rattaje a další zástupce TMR k jejich pro-

jednání. To jednání se uskutečnilo. Bylo
tvrdé, otevřené, férové a během hodiny
i úspěšně ukončené. Jeho výsledek nepochybně přispěl k tomu, že smlouvy byly
zastupitelstvem schváleny, a to výraznou
většinou.
Zdálo by se, že uzavřením smluv nastane vysněný „ráj na Ještědu“. Nikoliv, byl
to jen první krok. To hlavní, totiž skutečné
naplňování oněch smluv, je teprve před
námi. TMR to bude stát velké úsilí a hodně
peněz a město nesmí být jen trpným
divákem. Musí velmi aktivně a pozorně
sledovat všechny kroky TMR, napomáhat jim a také je rozumně usměrňovat.
K tomu je nezbytné získat si vzájemný
respekt a důvěru obou stran. Město musí
respektovat zájem TMR posílit si své
dobré jméno provozovatele lyžařských
středisek a vydělat si odpovídající zisk.

TMR zase musí respektovat zájem města
chránit veřejný majetek a zajistit dostupnost služeb sportovního areálu na Ještědu především pro lidi z Liberce a okolí.
Musí se také smířit s tím, že město není
podnik s jedním šéfem, ale veřejná správa
s 39 „šéfy“ zastupujícími sto tisíc libereckých občanů.
Řada kritiků, zejména z řad Změny pro
Liberec, kritizovala průběh vyjednávání
o smlouvách a jeho netransparentnost.
Terčem kritiky byl zpravidla primátor
Batthyány. My Starostové coby opoziční
strana bychom si mohli samozřejmě přisadit, a dokonce kritizovat i kritiku Změny.
Ještěd je ale příliš vážný a těžký problém,
než aby si zasloužil nejapné půtky všech
proti všem. Primátor sice do března 2017
jednal s TMR v hlubokém utajení, ale v pravý
čas dal prostor zastupitelstvu, pracovní

skupině a výběrovému řízení.
Všechny kluby
bez výjimky a bez
ohledu na svoji
velikost mohly po
celou dobu jednáMichal Hron
ní s TMR přicházet
s podněty a připomínkami a přispívat ke
konečnému výsledku.
Vyjednávání o smlouvách a jeho výsledek tak bylo kolektivním dílem všech
klubů, primátora, právníků, odborů magistrátu i sportovní veřejnosti. V tomto směru
se o výsledek výrazně zasloužil zastupitel
Ondřej Červinka z ODS. I my Starostové
se neskromně přiznáváme, že jsme svým
dílem k úspěchu také přispěli a v samém
závěru jsme pro město vyjednali výrazné
zlepšení smluvních podmínek.
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Pošťácká pohádka v praxi aneb O tom, jak nám chodí dopisy
Vrcholí volební období 2014–2018, jehož fenoménem jsou často dopisy (tu otevřené, tu adresné), a to jak od třetích osob,
tak od jednotlivých zastupitelů. Co asi autoři dopisů chtějí adresátům sdělit? Patrně nepíší z dlouhé chvíle.
Věra Skřivánková, Dana Lysáková, zastupitelky KSČM
Největší váhu by měly mít dopisy od
občanů města. Je tomu ale skutečně tak?
Občané jsou nejen voliči, ale i daňovými
poplatníky a dá se říci i živiteli, zejména
primátora a náměstků.
Požadavky na vybudování chodníků,
autobusových zastávek jsou sepsány
a předneseny a co se děje dál, se občan
nedozví. Dostane se mu odpovědi typu
uvidíme, zatím nejsou peníze. Nikde není
ani zmínka o tom, že jejich požadavek byl
zaevidován, byla mu přidělena nějaká priorita a bude zařazen do návrhu rozpočtu.
Dalším typem dopisů jsou dopisy mezi
námi zastupiteli navzájem. Někteří, zejména zastupitelé ze Změny pro Liberec, nás
v nich nabádají, jakým způsobem bychom
měli hlasovat např. ve věci zástavby na
Masarykově třídě, při pronájmu Ještědu.
Dále dopisy od partnerů – teplárny či
dopravního podniku, kteří nás upozorňují
na vážné nesrovnalosti v informacích, které
nám jsou předkládány. Jak si má udělat
obrázek občan, když ani my zastupitelé
často nevíme, kde je pravda. Jedno ale
víme přesně – s dopisy a žádostmi občanů
se nakládá jako s nežádoucími suplikami

a kdo hodně „prudí“, tomu se nějakým
způsobem vyhoví, kdo je méně urputný,
ten se odežene a doufá se, že vícekrát svoje
požadavky opakovat nebude. Předvolební
sliby o prioritě potřeb občanů mají dimenze
vesmíru. Po volbách se však zdá, že i tento
vesmír má svá humna.
Konkrétním případem budiž i žádost
paní H. Kaiserové o zastřešení autobuso-

Řeč se mluví a voda teče. A obojí mnohdy
působí škody.
Foto: Dana Lysáková

Rozvoj na špatných základech
Majetek města Liberce přesahuje hodnotu více než 15
miliard Kč. Podle inventury stavu majetku potřebuje město
investovat do oprav silnic, chodníků, škol a školek, divadla,
bazénu a dalšího majetku města částku 4,8 miliardy Kč.
Městu chybí zkušený ekonom, který by nakládal jak s penězi,
tak i s majetkem zodpovědně, hospodárně a perspektivně.
Jaroslav Zámečník, zastupitel, Starostové pro Liberecký kraj
Jak jinak si totiž vysvětlit, že koalice
Změny a ANO prosadila na říjnovém jednání zastupitelstva pořízení zanedbaného
a svažitého pozemku přehnaně nazývaného parkem pod Klášterem za 4,8 mil. Kč.
Přitom jeho odhadní cena podle znaleckého
posudku činila něco málo přes 2 mil. Kč.
Nyní si město kromě parku pořídilo i další
budoucí výdaje v řádech milionů korun na
jeho údržbu. Ale to není jen jeden příklad.
Podobně je město tlačeno zejména
Změnou pro Liberec do pořízení hráze
Veseckého rybníka. Cena je prý jen
2 mil. Kč! Toto by ovšem okamžitě znamenalo další povinnost vynaložit 15 milionů na
její rekonstrukci. Přitom by se tyto prostředky více hodily na zvelebení okolí rybníka
a ještě by zbylo na cyklostezku až do města.
Další desítky milionů korun jsou naopak
bez mrknutí oka připravovány pro rekultivaci skládky na soukromých pozemcích

v kamenolomu
v Ruprechticích.
Jak lze vysvětlit
třeba obyvatelům v Duhové
ulici (Rochlice),
že město nemá
peníze na její Jaroslav Zámečník
opravu. Přitom tato
ulice má v územním plánu charakter tzv.
sběrné, tj. frekventované komunikace
a je pro každodenní život občanů a rozvoj
města důležitá.
Každou korunu, kterou město získá
z daní občanů, firem nebo dotací, by
skutečný ekonom proměnil zpět za adekvátní služby občanům nebo na budování
infrastruktury pro zlepšení života ve městě,
třeba právě na Duhovou ulici. Jinak je
takový rozvoj Liberce položen na špatných
základech.

vé zastávky MHD
„Dožínková“ linky
12 se zdůvodněním, že v blízkosti
zastávky se není
kam
s chovat
v nepříznivém Dana Lysáková
počasí či naopak
při úporném vedru. Odpověď z technické
správy odboru správy veřejného majetku
nevzbuzuje pocit, že radnice je tu pro
občany, a ne naopak: „Děkujeme Vám za
podnět na doplnění autobusových zastávek o přístřešek a o lavičky. Váš podnět
budeme evidovat, aby bylo možné jej
případně využít při přípravě plánu obnovy
zastávek MHD a zřizování přístřešků. V tuto
chvíli nejsem schopen Vám sdělit orientační
termín možného zřízení přístřešku, který je
závislý zejména na finančních možnostech
a prioritách města a schválení příslušné
výdajové položky v rozpočtu města."
Jedná se o běžný požadavek související
s každodenními potřebami občanů využívající této linky. Nejde o žádnou rozmařilost typu pláže před radnicí, nesmyslných
projektů či neefektivních zahraničních

cest např. na sjezd
Landsmanšaftu (J.
Korytář – Změna).
Co se z odpovědi dozvěděla
pisatelka, je fakt,
že podnět bude Věra Skřivánková
případně využit,
ale bez termínu a v závislosti na financích
a prioritách města. K čemu tedy slouží
tolik propagované předvolební schůzky
s občany k různým problémům, když tyto
nejsou řešeny? Co je platné, že přání je
otcem myšlenky, když myšlenka není
matkou činu?
Občan se tedy může domnívat, že jeho
rozmařilost požadovat přístřešek u zastávky MHD snad zruinuje problematický rozpočet města. Jsme toho názoru, že nikoli.
A tak jen opakovaně konstatujeme, jaké že
jsou priority města? Jsou nějak zpřeházené, projekty typu lesku a zbytečností mají
zakrýt bídu nenaplněných každodenních
problémů třeba s neúnosnou situací na
„Papírovém náměstí“ s Centrem léčebné
rehabilitace či absencí obyčejného přístřešku.

Vidím to lepší
Ohlížím se za končícím rokem a mám radost. Potkal a poznal
jsem tolik slušných lidí, že neklesám na mysli pod vichřicí
strachů, vanoucí z médií a sociálních sítí.
František Gábor, zastupitel TOP 09
Jasně, že záleží na úhlu pohledu. Já ho
mám nastavený tak, abych nepřehlédl to
dobré, co v sobě lidé žijící na Liberecku
mají. Takže to vidím a děkuji.
Těm, kteří dělají naše město hezčím
a kulturnějším. Kteří pořádají besedy, zvou
zajímavé hosty, hrají pro radost, starají se
o veřejná místa…
Těm, kdo svým úspěšným podnikáním nejen tlačí Liberecko vpřed, ale také
zajišťují pracovní místa a výdělek dalším
obyvatelům města. Těm děkuji za odvedenou práci, protože dobrá práce je jeden
z největších vkladů, které člověk může
společnosti dát.

Těm, kdo pomáhají. Je jedno, jestli
si vybrali opuštěné
kočky nebo opuštěné
seniory.
Jsem vděčný všem,
kdo nejsou lhostejní. František Gábor
I když dostanou nálepku notorických stěžovatelů a dokonce stalkerů… Lepší je
totiž na bordel upozorňovat než ho dělat.
Přeji sobě i nám všem z města pod Ještědem, abychom na sobě dokázali vidět
to lepší, ať už fandíme jakékoli politické
straně. Když budeme dobří, bude nám
dobře i v roce 2018.

Milí Liberečané,
tak jako již každoročně i letos vám chci popřát klidné a šťastné svátky
vánoční. Prožijte je v klidu, se svou rodinou a vzpomeňte i na ty, kteří letos
zůstanou sami, a můžete-li, potěšte je laskavým slovem a úsměvem.
Do Nového roku 2018 vykročte pravou a prožijte jej naplno, ve zdraví
a s láskou každý den.
Martina Rosenbergová
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Rok poté: Vydání územního plánu je v nedohlednu
Nový územní plán mohl být vydán na přelomu tohoto roku. Ale nebude. Důvod? Karolína Hrbková byla Tiborem
Batthyánym za pomoci opozice přesně před rokem odvolána z pozice náměstkyně pro rozvoj a územní plánování a téměř
hotový územní plán přešel pod primátora.
Zuzana Tachovská, Změna pro Liberec
Před rokem se práce na návrhu ÚP
zastavily, primátor Batthyány se v problematice neorientuje, za celou dobu nedal
jediný pokyn zpracovateli a evidentně není
schopen územní plán dokončit. Vydání
územního plánu (dále ÚP) je proto v nedohlednu. V prosinci 2016 si tento úkol bral
pod sebe údajně z důvodu urychlení jeho
vydání. Stal se však pravý opak.

ZÁKLADNÍ MOMENTY VÝVOJE ÚP
ZA POSLEDNÍ TŘI ROKY
Změna pro Liberec nesouhlasila
s některými částmi ÚP podle původního
zadání ODS a bývalého náměstka Jiřího
Rutkovského a rozhodla se k úpravě jeho
posledního stadia. Zastupitelé ze Změny
i jejich odborníci na územní plánování
došli k závěru, že tento původní ÚP:
• Spíše vycházel vstříc spekulantům
s pozemky, než aby zaručoval reálný a udržitelný rozvoj města.
• Likvidoval plochy veřejné zeleně
uvnitř města.
• Špatně se vypořádal či vůbec nevypořádal se stovkami připomínek veřejnosti
i některých odborníků.
• Vytvářel obří disproporci mezi kapacitou ploch pro bydlení a kapacitou pro
průmysl a podnikání.
V jakém stavu byl návrh ÚP, když ho
převzala Změna, a proč nemohl být vydán:

• Po volbách v roce 2014 převzala
Karolína Hrbková návrh ÚP po náměstkovi
Rutkovském, který ale nemohl stejně být
vydán v tomto stadiu a podobě, protože
nebyly vyřešeny námitky občanů a připomínky státní správy.
• Největším problémem byl nesouhlas
Krajské hygienické stanice k napojení průmyslové zóny Jih, kde jsou již dnes překračovány hlukové limity. Jednání s KHS
pak trvala další 2 roky, kdy bylo nutné
vypracovat několik posouzení (např. hluk,
dopravní model). Konečné dohadovací
řízení bylo naplánováno na leden 2017,
kdy ke shodě došlo.
Co všechno udělala náměstkyně
Karolína Hrbková do doby, než si úkol
přisvojil primátor Tibor Batthyány?
• Byla provedena revize návrhu ÚP zaměřená na udržitelný rozvoj města. Liberec je
plošně limitován v rozvoji kvůli poloze mezi
horami. Bylo proto potřeba rozvoj města
lépe naplánovat a zaměřit se hlavně na
intenzifikaci již zastavěného území. I proto
byly omezeny rozvojové plochy na okraji
města, kde dnes chybí dopravní a technická
infrastruktura a není reálné její vybudování
v horizontu 10–20 let.
• Do ÚP byl doplněn výkres Koncepce
krajiny. Původní návrh neobsahoval samostatnou vrstvu pro zeleň, sport a rekreaci. Tento výkres ukazuje „zelenou kostru

města“ a zaručuje všem občanům dostupné
plochy zeleně v jakékoliv části města. Je
základem pro Systém sídelní zeleně, který
v současné době ve městě vzniká.
• ÚP byl doplněn i o schémata, jak má
být zástavba ve městě koncipována, aby
měl v budoucnu stavební úřad jasně daná
pravidla pro výklad ÚP.
• Byl zaveden nový pojem – charakter
zástavby, aby byly ochráněny charakteristické typy zástavby v jednotlivých čtvrtích
a lokalitách.
Jaké jsou posuny v návrhu ÚP od
prosince 2016, kdy ho má pod sebou
primátor Batthyány?
Žádné. Rada města ani zastupitelstvo
není a nebylo o žádných posunech v ÚP
informováno. Není tak jasné, co primátor za 12 měsíců, kdy má ÚP na starosti,
udělal. Dle neoficiálních informací došlo
jen k navrácení dílčích soukromých ploch
v okrajových územích pro vybrané podnikatele zpět do zastavitelných, byť v platném ÚP jsou nezastavitelné.
Navíc tyto plochy zřejmě budou vyžadovat velké investice do dopravní a technické infrastruktury (kdy např. kvůli jednomu pozemku bude potřeba vybudovat
nové kapacitnější komunikace). Byl najat
externí odborník z okruhu přátel primátora
Batthyányho, nikdo neví, co přesně dělá,
ale od města inkasuje nemalé peníze.

Jaké vzdělání
a kompetence má
pro územní plánování náměstkyně
Hrbková?
• Ing. Karolína
Hrbková studovala Zuzana Tachovská
zahradní a krajinářskou tvorbu. Součástí studia byl i předmět
Územní plánování, který absolvovala pod
vedením prof. Ing. arch. Karla Maiera,
CSc., který je uznávaným odborníkem
v této oblasti.
• Byla předsedkyní výboru pro rozvoj
a územní plánování téměř 4 roky před
nástupem do funkce náměstkyně, ÚP
proto velmi dobře znala.
• Přednáší na konferencích: Křižovatky
architektury (červen 2016), byla pozvána
jako přednášející na Dny zahradní a krajinářské tvorby v Luhačovicích a publikuje
v odborných časopisech (Urbanismus
a územní rozvoj, Moderní obec, Zahrada,
park, krajina).
• V říjnu získala na půdě Poslanecké
sněmovny PČR ocenění v soutěži Komunální politik roku 2017. Plastiku Dobré srdce si
odnesla za Rozkvetlý Liberec a Komunitní
plánování ploch zeleně.
Jaké vzdělání a kompetence má pro
územní plánování primátor Batthyány?
Žádné.

Postup Starostů nahrává teplárně a MVV a poškozuje pozici města
Klub Starostů pro Liberecký kraj mě chce odvolat jako hlavního vyjednavače se teplárnou a MVV. Kritizují jeden z dopisů
zaslaných Teplárně Liberec, konkrétně členům jejího představenstva. Prý jsem jim měl „nevhodně vyhrožovat kriminálem“
a jednám příliš tvrdě. To si nemyslím.
Jan Korytář, náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
Roky se s cenami tepla v Liberci nic
nedělo a teplárna si užívala neschopnost libereckých politiků. Starostové byli
přitom v té době ve vedení města a měli
svého zástupce i v dozorčí radě Teplárny
Liberec.
Po komunálních volbách v roce 2014
jsme tento problém přebírali ve stavu,
kdy byla cena tepla okolo 900 Kč/GJ,
teplárna dodávala teplo přes zastaralé
parovody s velkými ztrátami tepla a nikdo
to neřešil, stejně jako nehorázné zisky
většinového vlastníka teplárny, skupiny
MVV.
Teprve díky kolegům Galnorovi a Petrovskému se podařilo domluvit zahájení
prací na modernizaci zastaralých parovodů a také dosáhnout zlevnění ceny tepla
na 672 Kč/GJ. To byl klíčový krok. Tehdy
Starostové vystupovali právě proti této

dohodě a náš postup kritizovali jako příliš
„vstřícný a měkký“.
Problémy začaly ve chvíli, kdy jsme
chtěli od MVV, resp. teplárny, bližší informace k projektu GreenNet a nespokojili
se se sníženou cenou 672 Kč/GJ. V našich
požadavcích jsme byli pro teplárnu překvapivě vytrvalí a neústupní. Ve chvíli,
kdy vyjednávací tým posílili právníci
a experti z BDO, se pozice města ještě
vylepšila.
Naše výpočty o dosažitelné ceně tepla
550 Kč/GJ byly ze strany MVV dlouho
označovány jako nesmyslné. V létě 2017
nastal obrat a i teplárna přiznala, že tato
cena je dosažitelná i v Liberci.
Zákazníci teplárny bohužel dlouho
netušili a mnozí netuší dodnes, že MVV
si za zastaralé parovody nechává od teplárny každoročně platit okolo 40 mil. Kč

a ještě k tomu opravy těchto parovodů
platí teplárna. Jak říkal ve Švejkovi feldkurát Katz: „To se nám to hoduje, když
nám lidi půjčujou.“
S manažery MVV, které zajímají
hlavně zisky a jejich prémie, nelze jednat
donekonečna jen v rukavičkách. Kritiku
Starostů musím odmítnout jako navýsost
pokryteckou. Nejprve mě kritizovali za
to, že jsem měl být vůči teplárně příliš
„naivní a měkký“, a když se ukázalo, že
se dostavily výsledky, najednou jim vadí
to, že jsem příliš „tvrdý a nekompromisní“, když neváhám teplárně pohrozit
i žalobami před soudem.

Není zkrátka
lehké v našem
městě hájit zájmy
ob č anů proti
zájmům některých
firem, které zajímá
jenom jejich zisk
Jan Korytář
a udělají pro to
téměř cokoliv, když jim v tom z hlouposti
nebo politického kalkulu navíc pomáhá
i část opozice. A úplně na závěr jedna dobrá
zpráva – cena tepla na příští sezonu klesne
ze 672 na 660 Kč/GJ. Je to další krok k ceně
550 Kč/GJ, která už bude férová a porovnatelná s cenou z jiných zdrojů.

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, DALŠÍ TEXTY ZASTUPITELŮ NAJDETE TAKÉ
NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.LIBEREC.CZ/BLOGY.

DOPISY / POZVÁNKY
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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.
ZANEDBANÁ ZELEŇ
Obvykle to nedělám, ale tentokrát
mi nedalo, abych nereagoval. Podnětem k reakci jsou články ve Zpravodaji
č. X/2017 a XI/2017 týkající se péče
o zeleň a výsadby květin ve městě.
Když se v Liberci, hlavně v centru,
začala objevovat místa osázená květinami, můj výsledný dojem, pocit, byl
tak trochu rozpačitý.
Na stranu jednu jde o počin chvályhodný, tak jako každý krok vedoucí
ke zvelebení a zkrášlení prostředí, ve
kterém žijeme. Zmíněné rozpaky jsou
způsobeny tím, že mi tak trochu připomíná jakousi „potěmkiádu“, která
má odpoutat pozornost od jiných věcí.
Například když ještě na jaře i dlouho
potom se např. po chodníku v ulici Na
Perštýně (ale nejen tam) brodíte vrstvou listí spadaného v loňském podzimu. Nebo když jedete autem ulicemi
města a dopravní značky na vás vyjuknou téměř na poslední chvíli, protože
jsou skryty v zeleni keřů a stromů.
Takže květiny ve městě – ano
a palec nahoru. Průběžný úklid od spadaného listí, ošetřování zeleně okolo
komunikací – palec dolů.

Stanislav Kubín, Perštýn
REFERENDUM O HRÁZI JE SMĚŠNÉ
V posledních Zpravodajích neustále
čtu o tom, že je nutné uspořádat kvůli
různým věcem referendum. Zda pronajmout ještědský areál, jestli povolit hrací
automaty a nebo koupit hráz Tajchu.
Páni radní, nezlobte se na mě, ale
přijde mi, že jste trochu mimo mísu.
Copak lidé mohou rozhodovat o tom,
zda pronajmout lyžařský areál? Vždyť
se v tom motají i odborníci, natož pak
běžný občan. Ten jen chce, aby to fun-

govalo a sjezdovky za něco stály. Ne tu
současnou hrůzu.
Podobné je to u hazardu. Pokud
hazard stát povolil, nechť v nějaké
rozumné formě je. Tu formu ale musí
najít zastupitelé, ne občané.
Absurditou roku je pak volat po
referendu v případě hráze Veseckého
rybníka. To za chvíli budete vyhlašovat
referenda o tom, který chodník se má
dřív uklidit? Je to směšné.
Zavání to jednak alibismem, a pak
to vypadá, že když se někomu nepodaří něco prosadit, hned s brekotem
utíká za voliči, aby mu pomohli. No
to tam ale, páni radní, za naše daně
opravdu sedět nemusíte! To si uděláme lidové výbory a můžeme se starat
sami.
Jsem zastáncem přímé demokracie, ovšem musí to mít smysl. Každé
takové referendum stojí milion korun,
četl jsem kdesi. Tedy za hráz dáme
dva miliony (nebo nevím kolik) a za
referendum milion (ano, asi by bylo
více otázek, ale stejně). To je skutečně skvělé. Jestli takto hospodaříte
s našimi penězi ve všech oblastech,
tak to nás potěš Pánbůh.
V každém případě referendum by
mělo řešit jen ty nejvážnější rozhodnutí jako v minulosti prodej letiště
(i když tehdy už nikdo letiště prodávat
nechtěl a referendum bylo zbytečné
– i z důvodu, že Liberečáci by své
letiště nedali, to bylo jasné předem),
ne hráze, ne kde bude jaký automat
a podobně. Od toho máme zastupitele a placené odborníky. A pokud se
zastupitelé nedokážou shodnout, tak
pravděpodobně už v příštím zastupitelstvu sedět nebudou.

Jiří Wenigr, Liberec

V Ostašově se stále něco děje
Tříkrálová sbírka, dnes již vyhlášený Ostašovský masopust,
poutní slavnosti, ale třeba také Noc kostelů nebo předávání
vysvědčení vycházejícím žákům – to jsou akce, které můžete
v ostašovském kostele díky aktivitám spolku navštívit
v první polovině roku.
Pavla Haidlová
ČLENOVÉ SPOLKU nezahálí ani
o prázdninách. Užívají si společné chvíle
v parku při opékání buřtů, na každoročním výletě, během setkání s partnery
z německé obce Dechow nebo s občany
všech Ostašovů z celé ČR.
V druhé polovině roku můžete
navštívit kostel sv. Vojtěcha během tzv.
Dušiček a v době adventu. Vzpomínku
na zemřelé letos provázely modlitby
a slova útěchy od vojenského kaplana
Petra Šabaky. Důstojnost akce podpořily i písně v podání libereckého
dětského sboru Severáček. Kostelík byl
plně obsazený a lidé tu kromě poslechu
zapalovali svíce pro tichou vzpomínku
nebo na podporu svých přání.
V době adventu vás členové spolku
pravidelně zvou do kostela sv. Vojtěcha na tradiční koncerty a výstavu
betlémů, odnést si do svých domovů
můžete i Betlémské světlo. Mezi
účinkujícími ani letos nechyběl sbor

Gospel Generation, který v kostele
zpívá pravidelně každý rok, premiéru zde měla Kaya a její mystical folk,
během poslední adventní neděle si
určitě nenechte ujít „Živý betlém“
v podání folklorního souboru Šafrán.
Na Štědrý den si přijďte s Ostašováky
zazpívat koledy, nezapomeňte však
s sebou do kostela vzít ochutnávku cukroví. Den po Štědrém dni je v kostele
sloužena sváteční mše, Nový rok vítají
členové spolku společně se svými přáteli a sousedy v přilehlém parku.
Během roku se Ostašovákům
podařilo uskutečnit několik významných projektů. Jedním z nich je
„Bitva u Liberce – 260 let“, který byl
podpořen Evropskou unií. Prostřednictvím výstavy nazvané Putování
dělové koule, která probíhala nejprve v Ostašově a poté v Žitavě, bylo
připomenuto významné výročí bitvy
u Liberce.

Toulky krajem s M. Augustovou
Putování po Libereckém kraji, tipy na výlety a soutěž,
to je nový vlastivědný a cestovatelský seriál se známou
moderátorkou Marcelou Augustovou. Uvádí Český
rozhlas Liberec nově od ledna každou neděli po 9. hodině
v premiéře, v repríze pak každou středu po 18. hodině.
POZNÁVEJTE S NÁMI zajímavá místa
našeho kraje s tipy na výlet. Můžete si
i zasoutěžit na facebooku Českého rozhlasu Liberec o různé ceny, stačí připojit
vaše fotky z daného místa. Součástí seriálu zazní tip známého spisovatele a znalce
kraje Marka Řeháčka.

Začínáme v neděli 7. ledna na vlnách
ČRo Liberec. Nalaďte si v Liberci a Jablonci 102,3 FM, ve Frýdlantu 97,4 FM,
ve Smržovce, Tanvadlu, Desné a Harrachově 107,9 FM, v Semilech 103,4 FM
a v České Lípě 94,3 FM nebo na liberec.
rozhlas.cz.
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www.museum-zittau.de
Kulturhistorisches Museum Franziskanerkloster | Klosterstraße 3 | D-02763 Zittau | úterý – neděle 10:00 – 17:00
Museum Kirche zum Heiligen Kreuz | D-02763 Zittau | Frauenstraße 23 | denní 10:00 – 17:00
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Naivní divadlo má za sebou další skvělý rok
Sobotní představení pro veřejnost, nadílky, vánoční i předsilvestrovské hraní. To vše jsou příležitosti, kdy lze ještě v závěru
roku 2017 zhlédnout v Moskevské ulici č. 18 některá z představení Naivního divadla Liberec. Úplně poslední možností pak
bude těsně před Silvestrem Pohádka o Raškovi.
Stanislav Doubrava
ZA UPLYNULÝM rokem 2017 se Naivní
divadlo Liberec, uznávané a oceňované
doma i v zahraničí, může opět ohlížet
s radostí a pýchou. Vznikly tři nové
vydařené premiéry. Dvě z nich (K šípku
s Růženkou a Bajaja) jsou pro předškolní
a školní děti. Ta třetí, studiová, s dlouhým názvem Jsou místa oblíbená tmou,
kde nikdy a nic na ostrovech se skrývá
odlehlých, je určena divákům od 14 let
a sklízí úspěchy doma i na řadě českých
scén.
Červnový program mezinárodního
loutkářského festivalu pro nejmenší
MATEŘINKA 17, který Naivní divadlo
pořádá společně s městem Liberec,
nabídl divákům 14 českých a 4 zahraniční soubory (z Belgie, Dánska, Slovinska
a Slovenska) i bohatý doprovodný program v podobě večerních představení,
koncertů, filmových projekcí či workshopů. Výstava Magie loutek vzdáleného
Orientu – Vietnamské vodní divadlo
v Severočeském muzeu zaujala nejen
účastníky festivalu, ale obohatila i prázdninovou kulturní nabídku v Liberci.
A výsledná ocenění festivalové poroty?

Většina z cen patřila právě tvůrcům
a interpretům z Naivního!
Nezahálelo se ani o divadelních
prázdninách. Díky městu Liberec došlo
k nesmírně potřebné rekonstrukci ve
foyeru divadla, která přinesla návštěvníkům moderní a esteticky vydařené
sociální zařízení.
A v pozdním podzimu dorazila přes
Prahu do Naivního divadla Liberec

další dvě významná ocenění. Obě získaly studiové inscenace s již zmíněným
neobvyklým názvem Jsou místa oblíbená tmou, kde nikdy a nic na ostrovech
se skrývá odlehlých. Tato obdivovaná
„divadelní instalace“ obdržela Cenu
Českého střediska UNIMA – ERIK za
nejinspirativnější českou loutkovou
inscenaci roku. Její režisér Filip Homola
za ni posléze získal i prestižní Cenu

Divadelních novin v kategorii Loutkové a výtvarné divadlo. Obě tyto ceny
Naivní divadlo obhájilo z loňského roku,
což je obrovský úspěch.
V minulé sezoně divadelní odborníky oslnila „mořská“ inscenace určená
malým dětem s názvem Čechy leží
u moře. Na rozdíl od ní je toto experimentální představení podle knihy
Judith Schalansky Atlas odlehlých
ostrovů určené především mládeži
a dospělému publiku a má díky scénografickému řešení Kamila Bělohlávka
punc divadelního zážitku – diváci totiž
sedí okolo velikého dřevěného stolu,
na němž se celé představení odehrává.
Na atmosféře inscenace se výraznou
měrou podílí i hudba respektovaného
ambientního dua Kora et le Mechanix.
Liberečtí diváci se na Místa oblíbená
tmou mohou vypravit v novém roce
2018 v úterý 30. ledna v rámci Večerů
v Naivním.
Naivní divadlo se těší na všechny
svoje malé i velké příznivce a přeje
krásné Vánoce a úspěšný nový rok
2018.

Nejlepší divadlo se hraje v Liberci!
Pokud měl někdo stále pochybnosti, jestli se v Liberci hraje dobré divadlo, už je mít nemusí. V Liberci se totiž hraje nejlepší
divadlo v Česku! Potvrzuje to smršť ocenění, jichž Naivní divadlo Liberec i Divadlo F. X. Šaldy dosáhly v průběhu letošního
listopadu. Zisk cen přitom významně znásobuje fakt, že je obě divadla s přehledem obhájila z předchozích let. To je samo
o sobě potvrzením vysoké kvality našich souborů.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu
DIVADLO F. X. ŠALDY (dále jen DFXŠ)
už počtvrté za sebou získalo tzv. Libušku
pro nejlepší operní inscenaci (předává se
každý druhý rok), konkrétně za operu Thaïs.
Stejné ocenění z rukou odborných kritiků
získala i hlavní protagonistka opery Lívia
Obručník Vénosová za nejlepší interpretaci.
Libušky za různé kategorie do Liberce
pravidelně míří už od roku 1997, kdy se tyto
ceny udělovaly potřetí, doslova hvězdné
chvíle ale DFXŠ zažívá od roku 2011, kdy
započala šňůra zisků (zatím) čtyř nejvyšších
titulů (2015 – Eva, 2013 – Don Quichotte,
2011 – Edgar).
Naivní divadlo Liberec (NDL) získalo
letos znovu cenu ERIK 2017 (už počtvrté
v posledních osmi letech) pro nejinspirativnější inscenaci sezony v oboru loutkového divadla, a to za fantaskní titul Jsou
místa oblíbená tmou, kde nikdy a nic na
ostrovech se skrývá odlehlých. NDL tak

obhájilo loňské prvenství (Čechy leží
u moře) a navázalo na stejná ocenění
pro Budulínka (2012) či Pohádku o Raškovi (2009). Jen několik dní poté získala
Místa oblíbená tmou, resp. její tvůrci
v čele s režisérem Filipem Homolou,
i Cenu Divadelních novin (nejlepší
inscenace loutkového a výtvarného
divadla). A opět šlo o úspěšnou obhajobu loňského titulu (Čechy leží u moře) či
předchozího úspěchu Budulínka (2012).
Čas od času je slyšet hlas, že provoz
divadel je vysoký a že by se prostředky
na ně vynakládané daly využít i jinak.
V roce 2018 pošleme do NDL a DFXŠ přes
125 milionů korun, ale ani to zdaleka
nemůže vyvážit obrovský přínos, který
za to obě naše scény zajistí pro občany
města i davy přespolních. Milí divadelníci, blahopřeji vám k vašim úspěchům,
jsme na vás pyšní!

HASIČI
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HASIČI RADÍ OBČANŮM

Prožijte vánoční svátky v klidu a bezpečí
Iva Michalíčková, HZS Libereckého kraje
I v České republice si lidé oblíbili
tradiční oslavy adventního období, ke
kterému patří zapalování čtyř svící na
adventních věncích. Světlo svíček může
přinést do každého domova atmosféru
klidu, pohody a předvánočního rozjímání, ale také neštěstí, pláč, ztráty
na majetku, zdraví a někdy i na životech. Abychom předešli podobným
nehezkým zážitkům s ohněm, máme
několik základních rad, jak nakládat se
zapálenými svíčkami, olejovými a aromatickými lampami.
NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH RAD:
v Nikdy nenechávejme zapálenou
svíčku nebo aromatickou lampu bez
dozoru dospělé osoby, přitom pozor na
únavu, usnutí apod. Zabraňte situaci,
kdy na hořící svíčku mohou dosáhnout
malé děti. Příliš nespoléhejme ani na
starší děti bez dozoru.
v Pod každou zapálenou svíčku, olejovou nebo aromatickou lampu patří
podložka z nehořlavého materiálu
o dostatečné šíři, například z keramiky,
kovu nebo žáruvzdorného skla. Pokud
dojde k převrhnutí či roztavení svíčky,
zabrání se nehořlavou podložkou rozšíření
ohně na nábytek, interiérové textilie a další
vybavení domácnosti. Nikdy nedávejme
pod svíčky ubrousky z hořlavých materiálů,
jako je například papír či textil.
v Odstraňme z dosahu hořících

svíček všechny hořlavé materiály
a ozdoby, jako jsou větvičky jehličnatých stromů a další ozdoby z plastů,
textilií či papíru.
v Pozor na vznik průvanu v místnosti, který může svíčku převrhnout
nebo plamen rozkmitat a zapálit okolní
ozdoby na věnci nebo svícnu, případně
záclony a další bytové textilie.
v Dbejme již při nákupu svíčky či
adventního věnce na bezpečnost.
Například svíčky, které mají v sobě zalisované suché květy, listy nebo jiné hořlavé materiály, mohou po prohoření
tuto ozdobu snadno zapálit a následně způsobit požár, který se v bytě šíří
velmi rychle.
v Pokud na adventním věnci nejsou
svíčky umístěné v misce z nehořlavé-

ho materiálu, který oddělí svíčku od
dekorace a zachytí horký vosk, svíčky
v žádném případě nezapalujme.
Věnec s nezabezpečenými svíčkami
ponechme pouze jako dekoraci.
NA CO SI JEŠTĚ DÁVAT POZOR
Požáry vánočních stromků od zapálených svíček se v posledních letech
objevují spíše ojediněle, protože většina domácností dnes již využívá elektrické osvětlení. I u něho bychom ale
měli dodržovat základní bezpečnostní
pravidla. Tedy kupovat výrobky nejlépe v běžné prodejní síti, opatřené
českým návodem k použití a s příslušnými certifikáty. Hasiči totiž evidují také několik případů z minulých
let, kdy kvůli zkratu na elektrickém

osvětlení začal hořet vánoční stromek.
Vánoce jsou také obdobím přípravy
svátečních pokrmů. Při pečení, vaření
a smažení nenechávejte bez dozoru
otevřený plamen plynového sporáku, dbejte zvýšené opatrnosti při
vaření, aby nedocházelo ke vznícení
připravovaných potravin. Pamatujte, že
např. horký olej na pánvi a jiné hořlavé kapaliny se nesmí hasit vodou,
jinak může snadno dojít k výbuchu
a popálení. Pokud se na pánvi vznítí
potraviny, je nejlepší pánev zakrýt
pokličkou, navlhčenou utěrkou nebo
třeba plechem na pečení, a oheň tak
udusit, případně použít hasicí přístroj
s náplní určenou speciálně na jedlý tuk.
Před začátkem hašení je třeba vypnout
přívod energie.

Inzerce

LASEROVÉ OŠETŘENÍ HEMOROIDŮ

N AV I G O VA N É U LT R A Z V U K E M

DIODOVÝ LASER CERALASTM E15, 980/1470
KDE:

v ambulanci

JAK:

n
neinvazivně,
bezpečně, bezbolestně, efektivně
sspecificky (vyhledání cévy dopplerem), efektivně
((kontrola cévy dopplerem po ošetření laserem)

A PAK:

TEDY:

okamžitý návrat k práci
o

poprvé neinvazivně vše najednou
p
Husova 76, 460 01 Liberec 1

tel.: +420 485 102 265 • w w w . p r i v g a s t r o . c z
190_90.indd 1
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Maya sbírala zlato

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

tel.: 485 244 992

www.ksk-liberec.cz/seniori

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

ČTVRTEK

Taneční skupina seniorek Maya reprezentovala Liberecký kraj na Mistrovství světa v tancích v Babylonu
a umístila se v kategorii Belly Dance Show na 1. místě a v kategorii Belly Dance Folk také na 1. místě.
Věkový průměr seniorek je nad 70 let, což ocenilo jak obecenstvo, tak i porota. Dámy také získaly
zvláštní ocenění od prezidenta soutěže Nils-Håkan Carlzona. 
Za taneční skupinu Marie Košková

Rekordní benefice

Cíl benefice Kašparovo taškaření se povedl naplnit i letos.
Výtěžek pomůže dalším lidem chodit do práce s úsměvem.
Petra Hottmarová

OBLASTNÍ GALERIE Lázně se zaplnila taškami, které ušili lidé z celé ČR.
Nakonec se jich sešlo 499, a vznikl tak
nový český rekord v největším počtu
ušitých tašek od nejvíce dárců/dárkyň.
Lidé, kteří přišli podpořit spravedlivý
trh práce, mezi sebou vybrali 39 050
Kč.
„Vlna solidarity a krásných lidských
příběhů nás stále nepřestává překvapovat. Lidé chtějí práci, která je bude
lidsky i profesně naplňovat, která jim
umožní sladit potřeby s péčí o rodinu
a své blízké. Každý den se přesvědčujeme, že nabídka volných pracovních
míst na Liberecku se míjí s potřebami
lidí, kteří přesto, že pracovat chtějí,
stále nosí nálepku „neatraktivní

zaměstnanec“, říká Petra Smíšková,
pracovní poradkyně Centra Kašpar.
K odpovědnému trhu práce,
tématu více než aktuálnímu, se hlásí
také společnost Emerge, a.s., která
podpořila benefici finanční částkou
40 000 Kč. Odpovědný rozvoj trhu
práce nabývá na důležitosti právě
v období, kdy každý muž nebo žena
zaměstnaný na tom správném pracovním místě je pro firmu doslova
nenahraditelný.
Výtěžek benefice pomůže dofinancovat program „Ten správný člověk na
správném (pracovním) místě“. Centrum
Kašpar poskytuje bezplatné poradenské služby, kariérní plánování, vzdělávací kurzy a rekvalifikace.
￼

10.00 - 12.00 hod.

Tréninkové dopoledne v Kuželně

14. 12.

Kuželna,
Home Credit Arena

PÁTEK

09.00 hod.

15. 12.

Kuželna,
Home Credit Arena

Vánoční turnaj jednotlivců
v kuželkách

NEDĚLE

13.30 hod.

3. adventní neděle
adventní koncert pro seniory

17. 12.

Obřadní síň
liberecké radnice

STŘEDA

15.00 hod.

20. 12.
NEDĚLE

Centrální klub
seniorů

09.30 hod.

31. 12.

Sraz na hrázi
liberecké přehrady

SOBOTA

17.00 hod.

06. 01.
ÚTERÝ

09. 01.

Obřadní síň
liberecké radnice

14.00 hod.

Centrální klub
seniorů

Přezutí s sebou!

Vstup zdarma

Letem světem – Rypouši
Naučný přírodopisný seriál
Tradiční silvestrovská procházka

Tříkrálový varhanní koncert

Hudební odpoledne s harmonikou

15.00 hod.

10. 01.

Centrální klub
seniorů

Letem světem – Rosomáci,
Naučný přírodopisný seriál

ČTVRTEK

10.00 - 12.00 hod.

Tréninkové dopoledne v Kuželně

STŘEDA

11. 01.

Kuželna,
Home Credit Arena

Přezutí s sebou!

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

SVAZ DŮCHODCŮ ČR LIBEREC
Svaz důchodců ČR oznamuje změnu názvu organizace. Od 1. ledna 2018 se jmenujeme Senioři ČR, z.s.
Informace pro veřejnost o aktivitách, programu, výletech, zájezdech –
každou první středu v měsíci 14.00–15.30 v Centru Vlasty Buriana v Široké
ulici, tel. 601 331 147, p. Klíchová.
Dotazy pište na e-mail: liberecsenior@seznam.cz.

Ženy bez domova už nemusí jezdit na noc do Jablonce
Zařízení pro ženy bez domova v Liberci dlouhou dobu velmi chybělo. Noclehárna v Kateřinkách byla určená pouze pro
muže. Ženy v tíživé životní situaci tak musely jezdit do sousedního Jablonce nad Nisou, což pro řadu z nich byl problém
a raději trávily noc na ulici.
Pavel Matějka
DÍK Y DOBRÉ SPOLUPRÁCI organizace Naděje a města Liberec
proběhly nezbytné drobné úpravy
a od letošního září mohou přečkat
noc v noclehárně v Kateřinkách také
ženy.
Noclehárna pro muže je v Kateřinkách provozována od roku 2009,
ve stejné budově zároveň probíhá
terénní program v prostorách s klienty městské ubytovny nízkého standardu. Budova noclehárny a ubytovny
se nachází na úplném okraji Liberce,
kam se lze dostat MHD. Navzdory
hůře dostupné poloze je kromě let-

ních měsíců kapacita zařízení naplněna a v zimním období lůžka chybí.
Noclehárna zahrnuje čtyři pokoje ve
spodním patře budovy (jedná se o 4
pokoje po 8 lůžkách – palandy).
Po nezbytných drobných úpravách,
které proběhly během léta, byl v zařízení vyčleněn jeden pokoj (8 lůžek)
také pro ženy. Během podzimu 2017
využívalo noclehárnu pravidelně 5
klientek, z nichž 2 jsou již dlouhá léta
bez přístřeší.
Nocleh na noclehárně je zpoplatněn 20 Kč za noc po první dva měsíce
a následně se zvyšuje až na 50 Kč za

noc. Klientům, kteří nemají na zaplacení noclehu, je možné uhradit nocleh
z projektu Nejdřív střecha. Základním
požadavkem pro užití noclehárny je
vlastnictví dokladu totožnosti, dodržování hygieny a nenarušování společného soužití.
Organizace Naděje provozuje
také Nízkoprahové denní centrum
pro lidi bez domova nacházející se
v centru Liberce na Valdštejnské
ulici. Zde mohou lidé bez domova
využít sprchu, získat základní ošacení, stravu, strávit den v teple a využít
sociální poradenství.

POZVÁNKY / INFORMACE
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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. 11. DO 30. 11. 2017
360/17

peněženka – Martin Šubrt

30. 11. 2017

358/17

glukometr

28. 11. 2017

357/17

kabelka – Lucie Penzeneková

27. 11. 2017

356/17

klíče

24. 11. 2017

355/17

klíč 1 ks

22. 11. 2017

354/17

mobilní telefon

22. 11. 2017

353/17

mobilní telefon

20. 11. 2017

352/17

karta – Šárka Jaschkeová

20. 11. 2017

350/17

peněženka – hotovost

16. 11. 2017

349/17

nálezy DPMLJ: boty, telefon, peněženka, hodinky

16. 11. 2017

348/17

nálezy Česká pošta: kniha, 2× dioptrické brýle, desky Dolmen

14. 11. 2017

347/17

nálezy ČD: taška s kosmetikou, klíče, mobilní telefon

14. 11. 2017

345/17

brýle

13. 11. 2017

343/17

fotorámeček

10. 11. 2017

342/17

nálezy DPMLJ: pouzdro – Honorata Agata Pilat, rukavice, mikina/bunda, dětská
čepice, 2× deštník

10. 11. 2017

341/17

peněženka – Jaroslav Hrabík

9. 11. 2017

340/17

prsten

9. 11. 2017

339/17
337/17
335/17
334/17

nálezy ČD: dětský vak, plynový vařič, látková kabelka, 2× mobilní telefon, batoh
s IT technikou – Petko Georgiev
peněženka – Jiří Kremláček

8. 11. 2017

nálezy DPMLJ: pláštěnka, mobilní telefon, brýle, čepice, rukavice 1 ks, bunda,
2× deštník
průkaz – Peter Navrátil

9. 11. 2017

3. 11. 2017
2. 11. 2017

Medaile pro Liberec

O víkendu 18.–19. listopadu bojovaly dívky z oddílu VIVA
Liberec, který pracuje v DDM Větrník, o co nejlepší umístění
na Národním twirlingovém poháru v Lomnici nad Popelkou.
Marta Kultová

BUĎTE S NÁMI VE SPOJENÍ
#SPORTPARK

Veteráni opět úspěšní
Poslední říjnový víkend se v Chebu na střelnici Myslivna
uskutečnil již 26. ročník prestižní mezinárodní střelecké
soutěže Zlatý lev 2017.
Jana Kodymová

T WIRLING JE spojením práce
s hůlkou, gymnastických prvků a tance.
V Čechách je to sport stále poměrně
nový. U nás v Liberci máme asi početně největší oddíl v republice, máme za
sebou i úspěchy – titul mistra republiky,
několik titulů 1. a 2. vicemistra ČR. Za
posledních pět let nechyběli ani jednou
naši zástupci v české reprezentaci na
mistrovství Evropy.
V Lomnici nad Popelkou se sešli twirleři a twirlerky z celé republiky, bojovali
o medaile v 8 soutěžních disciplínách

a 5 věkových kategoriích. Naše děvčata
přivezla 8 medailí ze sólových disciplín
a pohár za druhé místo v kategorii dětských tanečních týmů. Naší nejúspěšnější závodnicí byla Veronika Burdová,
která si ve velké konkurenci starších
juniorek vybojovala stříbrnou medaili
v sóle s hůlkou na povinnou hudbu,
bronz v rytmickém tanečním sóle a společně s Radkou Kavánovou také bronz
v tanečním duu. Za své výkony zaslouží velkou pochvalu i naše medailistky
z dětských kategorií.

AKCE BYLA pořádána
k 99. výročí vzniku samostatného Československa. Soutěžilo se tradičně
ve dvou disciplínách –
střelba z velkorážové
pistole na mezinárodní
pistolový terč na 25
metrů ve stoje a střelba
ze samopalu Sa vz. 58 na
terč nekrytě ležící figury
s kruhy na 100 metrů
vkleče.
Soutěže se zúčastnilo více než sto
tříčlenných družstev z České republiky,
Německa, Slovenska, Itálie, Ruska a Francie. Nejvíce družstev bylo obsazeno
v kategoriích střelecké kluby, policie
a armáda. V rámci otevřeného evropského armádního šampionátu o putovní
poháry ministra obrany a náčelníka Generálního štábu AČR se utkalo 20 armádních
střeleckých družstev. Družstvo Váleční
veteráni Liberec ve složení Karel Krátký,
Oldřich Přecechtěl a Svatopluk Senevič

dosáhlo opět vynikajících výsledků,
když ve své kategorii získalo druhé místo
a v jednotlivcích Karel Krátký první místo
a putovní pohár NGŠ pro nejlepšího
vojáka. V absolutním hodnocení ze všech
kategorií se umístil na druhém místě se
ztrátou jednoho bodu.
Váleční veteráni Liberec tak opět přispěli k dobrému zvuku města Liberec
nejen na západním okraji republiky,
ale také v rámci mezinárodní evropské
střelecké komunity.
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Junioři zabodovali na MČR i v Super taneční lize 2017
V listopadu se v Brně konal poslední z řady národních šampionátů v tanečním sportu – mistrovství České republiky
družstev. Nechyběla účast ani libereckého Tanečního klubu Koškovi.
Šárka Burešová
DO BOJE o medaile vyslal klub své
juniorské družstvo složené z párů
Lukáš Frydrych a Zuzana Růžičková,
Jaroslav Stejskal a Barbora Drahoňovská, Ondřej Gajdoš a Tereza Pleskotová, Jan Vlček a Petra Příplatová, Filip
Tomín a Kamila Kaňková. V obrovské
konkurenci 16 týmů se libereckým
juniorům podařilo dostat do finále
mezi šest nejlepších v České republice ve standardních tancích. Nakonec
medaile unikla těsně a Koškovi se
radovali ze čtvrtého místa.
„Podařilo se nám oproti loňsku
postoupit o jednu příčku nahoru a to
je skvělé. Doufám, že příští rok postavíme opět skvělý tým a budeme se
snažit navázat na úspěch z roku 2010,
kdy se naši junioři stali mistry ČR,“ řekla
Šárka Burešová, vedoucí týmu. V latinskoamerických tancích se družstvo
probojovalo do semifinále a vytančili

Fotografie je z listopadového 48. ročníku mezinárodního tanečního festivalu v Ústí nad
Labem, kde potvrdili svou pozici mistr ČR a sedmnáctý pár světového žebříčku WDSF
v latinskoamerických tancích Marek Bureš a Anastasia Iermolenko, kdy si v konkurenci
46 párů vytančili první místo. 

SK Karate – Shotokan Liberec zazářil
SK Karate – Shotokan Liberec si domů odvezl titul nejlepšího
závodníka, nominaci na ME, šest mistrů republiky, deset
vicemistrů a devět bronzů.
Trenéři SK Karate – Shotokan Liberec

LIBERECKÝ ODDÍL potvrdil své
dlouhodobé kvality a závodní
sezonu 2017 zakončil ve velkém.
Na mistrovství České republiky
získal Filip Horňák titul nejlepšího
závodníka turnaje a dále vybojovali
liberečtí 6 titulů mistra ČR, 10 stříbrných medailí a 9 bronzů. Celkově
vybojoval oddíl republikový bronz
mezi kluby a v žákovských kategoriích se posunul dokonce na příčku
stříbrnou. Vendula Štěpánová vybojovala nominaci na únorové mistrovství Evropy v Soči a velmi úspěšné
bylo co do medailí a nominací i SCM
Liberec.
Na stupeň nejvyšší se při předávání pohárů mistrům ČR pro rok 2017
postavili v různých kategoriích Petra
Kolářská, Filip Horňák, Tomáš Vacek,
Klára Muzikářová, Vendula Štěpánová
a Hana Dostálová.
„Skvělou atmosféru, týmového
WWW.LIBEREC.CZ/ZASTUPITELSTVO

ducha a celkovou převahu si naši
závodníci zachovali i na takto důležitém a po všech stránkách náročném
turnaji, z čehož máme velikou radost,“
uvedla Petra Piskačová, hlavní trenérka SK a předsedkyně státní reprezentace.
Velký dík patří trenérům (Pavlu Horňákovi, Petře Kolářské, Haně Dostálové, Jaroslavu Vlčkovi) a mentálnímu
koučovi Ondřeji Petrovi. Ten s oddílem spolupracuje 3 měsíce a závodníky doprovázel i na MČR.
Nyní si závodníci i trenéři užijí
zasloužený odpočinek a porepublikový program, jehož cílem je uvolnění po náročné podzimní přípravě
a který je plný zábavných mimo karatistických aktivit. Nicméně mistrovství
Evropy mládeže se koná první týden
v únoru v ruském Soči takže příprava
pro některé závodníky brzy začne
nanovo.

si 9. místo (9/20). V dospělých našemu
družstvu uniklo o jedno místo semifinále a skončilo na 11. místě (11/20).
V Brně se konaly i poslední letošní
soutěže prestižní Super taneční ligy
2017. Soutěží se účastnila celá česká
taneční špička. V latinskoamerických
tancích svou pozici mistra ČR opět
potvrdil liberecký tanečník Marek
Bureš se svou partnerkou Anastasií
Iermolenko. Skvěle nakročeno mají
naši junioři Lukáš Frydrych a Zuzana
Růžičková, kteří si vychutnali finále
taneční ligy v juniorech II a zatančili
si na slavnostním večeru jako šestý
nejlepší pár ve standardních tancích.
V taneční lize juniorů I ve standardních tancích si odvezl skvělé finálové
5. místo Jan Vlček s Petrou Příplatovou a na bronz v latinskoamerických
tancích dosáhl Ondřej Gajdoš s Terezou Pleskotovou.

Václav Finěk
mistrem Čech
V neděli 19. listopadu
vyvrcholilo v Harrachově
Mistrovství Čech mládeže do
10 let a Otevřené mistrovství
Čech mládeže do 8 let. 
TJ Desko Liberec

V K ATEGORII DESETILETÝCH
startovalo 64 šachistů a osmiletých
šachistů zasedlo za šachovnice
celkem 51. Otevřené mistrovství
Čech mládeže do 8 let suverénně
ovládl Václav Finěk z klubu TJ Desko
Liberec, který vyhrál všech 9 partií.
V této kategorii hráli ještě další dva
hráči z Deska. Václav Bělaška obsadil
21. místo a Adam Bělaška 23. místo.

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC
čtvrtek 25. ledna od 15 hodin
ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 11 V HISTORICKÉ BUDOVĚ RADNICE

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA
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