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Vychází v nákladu 50 000 kusů  ZDARMA

Radost ze splněných přání

CENA TEPLA BY
MĚLA KLESAT

Pro příští rok bude cena tepla
z Teplárny Liberec opět nižší
a bude činit 650 Kč/GJ.

NOVÁ DOHODA města s teplárnou
slibuje kromě snižování ceny také
modernizaci první větve parovodu
na efektivnější horkovod, čímž dojde
nejen ke snížení ztrát, ale také k dlouhodobě plánovanému vymístění parovodů z koryta Nisy. 
STRANA 9

Třem desítkám dětí se v pondělí 29. ledna splnilo na liberecké radnici jejich přání. Dostaly od města dárky, o které si napsaly na Strom přání.
Ten stál na tradičním místě na nádvoří historické radnice během adventu a objevilo se na něm téměř 200 přáníček. Strom přání stál loni na
nádvoří radnice již podvanácté a rozhodně ne naposled. Vedení města s ním počítá i letos.
Foto Jana Kodymová

Rekonstrukce přehrady Harcov začne
příští jaro. Vyjde na 300 milionů

TAJEMSTVÍ
V KOŘENECH
Jeden ze stromů vysazených
před desítkami let v zámeckém
parku naproti Hotelu Zlatý
Lev možná skrývá zajímavé
tajemství.

Liberecká přehrada se dočká kompletní rekonstrukce. Práce začnou v první polovině roku
2019 a potrvají dva roky.
Redakce
BĚHEM OPRAV dojde k částečné
uzavírce silnice kolem harcovské přehrady a na koruně hráze. Z plánovaných 190 milionů korun náklady na
rekonstrukci vzrostly. Podle projektu
stavby na 301 milionů korun. Konečná
cena však vzejde z výběrového řízení.
„Letos se bude soutěžit zhotovitel opravy hráze liberecké přehrady,
a pokud všechno půjde dobře, tak
se v dubnu příštího roku s kompletní

rekonstrukcí začne,“ uvádí primátor
Tibor Batthyány, který o rekonstrukci
přehrady jednal s ředitelem jabloneckého závodu Povodí Labe Bohumilem
Pleskačem.
Harcovská přehrada je veřejným
prostorem s rekreačním potenciálem. Pozemky města přímo navazují
na vodní plochu, kde je majitelem
a správcem státní podnik Povodí Labe.
Po celkové rekonstrukci je město Libe-

rec připraveno spolupracovat s Povodím Labe na úpravách okolí. Řešení
vyžadují především přerostlé stromy,
které by hrozily pádem.
Dojde mimo jiné i k odstranění
nánosů z nádrže. Rekonstrukcí projde
hráz a její podloží. Vybudovány budou
také nové spodní výpusti, upravena
bude kaskáda s přelivy. Opravena
bude též zeď na pravém břehu přehrady.  Pokračování na straně 2.

28. ŘÍJNA 1946 byl u libereckého
zámku vysazen javor. Strom svobody.
V jeho kořenech se možná skrývá hisSTRANA 21
torický poklad. 
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EDITORIAL

Primátor předal šek na podporu
asistenční služby seniorům

Milí Liberečané,
v úvodu chci touto cestou poděkovat za vynaložené úsilí všem, kteří se podíleli na hladkém průběhu obou kol prezidentských voleb. Jmenovitě
si za skvělou organizaci zaslouží velký dík vedoucí
odboru správního a živnostenského Jitka Štíchová, ale poděkování samozřejmě patří všem členům volebních komisí ve všech okrscích. Osobně si
práce lidí ve volebních komisích velice vážím, protože jde o významnou
a odpovědnou činnost. Navzdory tomu bývá problém tyto komise naplnit,
což je jistě dáno i nízkými odměnami pro členy komisí, které konkrétně
při druhém kole prezidentské volby činí pouhých 200 korun. Tato částka
je za dva dny práce opravdu neadekvátní, a proto jsem ve spolupráci
s tajemníkem magistrátu připravil návrh na doplacení odměn za druhé
kolo prezidentských voleb na obvyklou úroveň. Lidé, kteří svůj volný čas
strávili ve volebních komisích, si to rozhodně zaslouží.
Z lednových událostí bych rád připomněl, že se v prostorách liberecké radnice poprvé sešla obnovená Rada architektů Liberce, která se coby poradní
orgán primátora, určeného zastupitele a odboru hlavního architekta bude
zabývat rozvojem města, architekturou, urbanismem a bude se vyjadřovat
k územnímu plánování či veřejnému prostoru. Skupina zkušených expertů
je podle mě efektivnějším řešením než pozice městského architekta, protože
v tak zásadních věcech, jako jsou územní plán a urbanismus, je cennější
široké spektrum odborných názorů než pohled jednoho určeného člověka.
Věřím, že Rada architektů si získá respekt politiků, občanů, investorů, stavitelů
i samotných architektů a že diskuze nad urbanismem a územním plánováním
se konečně stanou méně politickými a více odbornými.
Dále bych chtěl vyzdvihnout další z úspěšně dokončených projektů
IPRÚ, díky kterému jsme za pomoci finančních prostředků z Evropské unie
zvýšili kvalitu vzdělávání na Základní škole Kaplického v Doubí. V rámci
několikaměsíční rekonstrukce se škola dočkala bezbariérového přístupu
a především nové nástavby s dvěma špičkově vybavenými odbornými
učebnami, které žákům i učitelům přinesou zcela nové možnosti ve výuce
přírodovědných předmětů a cizích jazyků.
Více o událostech uplynulého měsíce i o tom, co nás v nejbližší době
čeká, se dozvíte na následujících stránkách. Přeji vám pohodový zbytek
února!

Váš Tibor Batthyány

Přes 52 tisíc korun vynesl letošní Ples primátora. Symbolický
šek předal ve čtvrtek 8. února primátor Liberce Tibor
Batthyány ředitelce organizace Reva Evě Štanclové.

›› Rekonstrukce přehrady…
Dokončení ze strany 1.
Vše bude hrazeno z dotace Ministerstva zemědělství „Protipovodňová ochrana III“ a spolufinancováno
Povodím Labe. Další akcí pak bude
rekonstrukce vtokového objektu do
přehrady.
„V roce 2016 instalovalo město bezpečnější vstupy do vody. Pozinkovaná
schodiště se zábradlím stála město
229 tisíc korun,“ připomíná primátor
Tibor Batthyány. To původní, žulové,
bylo v havarijním stavu. Nová kovová
schodiště jsou variabilní a rozebíratelná, aby nenarušila plánované opravy
nábřežní zdi a mohla pak být znovu
použita.
Odkanalizování zástavby podél
Harcovského potoka nad přehradou
a omezení rizika lokálních povodní
jsou cílem projektu, který zajistí

čistou vodu v harcovské přehradě.
Radní města mu dali zelenou loni
v září.
Řešit má komplexně nakládání
s odpadními vodami na území celého
města. Kapacita současné kanalizační
sítě je maximálně využita a v mnoha
okrajových částech Liberce kanalizace chybí úplně. Město bude na projektu spolupracovat se společnostmi
SVS, SČVaK a dalšími subjekty.

Jan Král

LIBERECKOU OBECNĚ prospěšnou
společnost Reva a její asistenční služby
seniorům, kteří nemohou ve svém
domácím prostředí žít bez pomoci
druhé osoby, se rozhodlo město Liberec
letos takto podpořit.
Asistentky Revy pomáhají starším
lidem s tím, co sami nezvládají při péči
o vlastní osobu a při zajištění chodu
domácnosti. Ať už jde o nákup, společné vaření, drobný úklid nebo jen popovídání se seniorem. Stejně tak doprovod
na úřad, k lékaři, za kulturou nebo třeba
na procházku. V případě potřeby asistentka kontaktuje následnou sociální
a zdravotní péči.
„Upřímně mne těší, že i letos výtěžek z plesu podpoří dobrou věc.
Peníze z loňského plesu jsme věnovali
dennímu stacionáři Alvalída na nákup
pomůcek. Tentokrát jsme zvolili oblast
pomoci seniorům. Reva se stará tak,
aby její služby vycházely ze samotných
potřeb jednotlivých seniorů. Takovou
činnost rádi prostřednictvím peněžitého daru podpoříme,“ uvedl Tibor
Batthyány s tím, že organizaci Reva
osobně navrhl také do veřejné sbírky

Pozvedněte slabé. Probíhat bude na
jaře na celém území Libereckého kraje.
Reva, o.p.s., byla založena v roce
2002. Zakladatelky reagovaly na
potřeby obyvatel Liberecka a naprostý
nedostatek kvalitních služeb pro seniory, kterým by takovéto služby umožnily žít co nejdéle ve svém přirozeném
prostředí, mezi svými blízkými a přáteli
s přiměřenou pomocí sociálních služeb.
Počátkem roku 2003 pracovalo pro
organizaci pět zaměstnanců. Vzhledem
k nárůstu počtu uživatelů od té doby
počet zaměstnanců výrazně vzrostl.
„V současnosti máme třicet asistentek, které jsou v přímé péči u šesti
desítek seniorů v Liberci a jeho blízkém
okolí. Poptávka po službách stále převyšuje naše možnosti,“ doplnila ředitelka
organizace Eva Štanclová.

Opravy silnic po zimě v režii TSML
V dubnu začnou opravy děravých silnic v Liberci. Za šest
milionů budou práce provádět technické služby.
Jan Vrabec

I LETOS NECHÁ statutární město Liberec opravit výtluky na komunikacích
po uplynulém zimním období. Radní
schválili výjimku ze směrnice rady
města o zadávání veřejných zakázek
a přímým oslovením vybrali jako dodavatele Technické služby města Liberce
s nabídkovou cenou 5 976 063 Kč včetně
DPH.
„Na základě pravidelných kontrol
v terénu, které provádí odbor správy
veřejného majetku, a s přihlédnutím
ke zkušenostem z minulých let, je už
nyní zřejmé, že po skončení zimy bude

značná část komunikací v majetku
města vyžadovat rozsáhlé opravy výtluků. S ohledem na omezené finanční prostředky půjde o nejnutnější výspravy
převážně lokálních závad. Opravné
práce by měly začít během dubna,“
uvedl náměstek primátora pro technickou správu majetku Tomáš Kysela.
Při porovnání jednotkových cen pro
rok 2018 s jednotkovými cenami, za
které Technické služby města Liberce
prováděly obdobnou zakázku v roce
2017, jde o navýšení o 2,5 %, což odpovídá míře inflace za minulý rok.

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 20. února a 27. března mezi 14. a 16. hodinou.

OTEVŘENÉ DVEŘE PRIMÁTORA

AKTUÁLNĚ

únor 2018 

Město podpoří protidrogové služby
Více peněz než v minulých letech by mohla dostat od
města nezisková organizace Advaita, která je jediným
poskytovatelem protidrogových služeb v Liberci.
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ČSÚ provádí další šetření
v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2018 každoroční
výběrové šetření o životních podmínkách v českých
V POSLEDNÍCH LETECH každoročně nestačí potřebu pokrýt. Obě organidomácnostech pod názvem „Životní podmínky 2018“.

Jan Král

putovalo od města do této organizace
na financování ambulantní a pobytové
sociální protidrogové služby kolem půl
milionu korun. Letos náměstek primátora Ivan Langr po dohodě se zástupcem
organizace navrhl navýšení částky na
ambulantní poradenství a následnou
péči a snížení částky na terapeutickou
komunitu. Rada města schválila účelovou dotaci ve výši 856 377 Kč.
„Už při schvalování rozpočtu v zastupitelstvu jsem uváděl, že v letošním roce
musíme po 7 letech navýšit dotaci na
protidrogové služby pro Advaitu a Most
k naději, protože závislých klientů neustále přibývá a dosavadní podpora už

zace ale nabízejí velmi kvalitní služby,
takže si jsem jist, že peníze na prevenci
i následnou léčbu nejsou investovány
zbytečně,“ uvedl Ivan Langr.
V případě schválení dotace zastupitelstvem města bude částka hrazena
z Odboru školství a sociálních věcí MML.
Advaita poskytuje služby odborného
poradenství a následné péče uživatelům návykových látek a hazardním
hráčům ve věku od 15 let v centru
v Rumunské ulici v Liberci. Lidem závislým na návykových látkách, kteří mají
zájem o začlenění do běžného života,
pak slouží terapeutická komunita
v Nové Vsi u Chrastavy.

OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO MÍSTA DR. M. HORÁKOVÉ
Od 26. února do 8. března bude sběrné místo v ul. Dr. Milady Horákové z důvodu čerpání dovolené otevřeno následovně:
Po–pá 8–16 hod. (přestávka 12.00–12.30), so 8–12 hod., ne zavřeno
Od 9. března: Po–ne 8–20 hod. (přestávka 12.00–12.30, 16.30–17.00).
Inzerce

ĚĚČTČČČ
OČ ČČČČČ

ČČČČČČČČČ

Redakce
ŠETŘENÍ PROBÍHÁ v době od
3. února do 27. května a postupně
se uskuteční v 11 575 domácnostech,
z nichž 6 825 domácností se již šetření
zúčastnilo v minulých letech. Všechny
domácnosti byly do šetření zahrnuty
na základě náhodného výběru provedeného počítačem.
Vlastní šetření provádějí speciálně vyškolení tazatelé. „Aktivní účast
občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s Českým statistickým
úřadem (ČSÚ) je pro nás nesmírně
důležitá a umožní nám získat řadu
důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze
zjistit žádným jiným způsobem,“ říká
ředitelka Krajské správy ČSÚ v Liberci
Dagmar Dvořáková.
Terénní pracovníci zapojení do
šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením,
které je ve spojení s občanským prů-

kazem opravňují k provedení šetření
„Životní podmínky“ a které jim vydá
Krajská správa ČSÚ, popř. průkazem
zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích
zpracování je zaručena anonymita
zjištěných údajů a získaná data jsou
důsledně chráněna podle přísných
požadavků zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění
pozdějších předpisů, a podle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů. Všichni pracovníci zúčastnění
na zjišťování a procesu zpracování
dat jsou vázáni mlčenlivostí o všech
šetřených skutečnostech ve smyslu
§ 16 zmiňovaného zákona o státní
statistické službě.
Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje
o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích.
Dalším cílem je získání dat pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální
chudoby.

Rada města Liberec
v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění
a vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkurzního řízení a konkurzních komisích, vyhlašuje

konkurzní řízení

NA VEDOUCÍ PRACOVNÍ MÍSTA ŘEDITELŮ
následujících škol
Mateřská škola „Klíček“, Liberec, Žitná 832/19,
Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642,
Základní škola a Mateřská škola Barvířská, Liberec, Proboštská 38/6
Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5,
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44,
Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43,
Základní škola, Liberec, Křižanská 80,
Základní škola, Liberec, Lesní 575/12,
Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118,
Základní škola, Liberec, Sokolovská 328,

ČČČVČĚĚĚ ČVĚĚČTĚ Č VÝBĚĚ
ĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚ

Základní škola, Liberec, Švermova 403/40,
Základní škola, Liberec, Orlí 140/7,
Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19.
Uzávěrka přihlášek je v pondělí 26. února 2018.

-JCFSFD#3*-"4;MBUOJDUW¬4PMJU¨S / NÚTU¬%S&#FOFĠF
OBQSPUJSBEOJDJ UFM
1SBIB#3*-"4 +JOPOJDL  #VTTJOFT1BSL,PĠ¬ĘF UFM

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
náměstí Dr. E. Beneše 1
Liberec 1, PSČ 460 59
www.liberec.cz

Podrobné informace o jednotlivých
konkurzních řízeních jsou
k dispozici na úřední desce
statutárního města Liberec.
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Malý princ jako taneční
příběh pro rodiny a děti
Kniha francouzského spisovatele a pilota Antoina de
Saint- -Exupéryho Malý princ vyšla v roce 1943 ve Francii
a do dnešní doby se stala jednou z nejčtenějších knih na
světě. Saint-Exupéry v této filozofické pohádce, kterou sám
ilustroval, hledal smysl existence a vyznal se prostřednictvím
dětského hrdiny, že „správně vidíme jen srdcem“.
Alena Plíhalová, Divadlo F. X. Šaldy
DVOJICE TANEČNÍKŮ libereckého
baletního souboru se rozhodla připravit tento světoznámý příběh jako poutavé představení pro rodiny s dětmi.
S nápadem na taneční zpracování
Malého prince přišla za šéfem baletu
Alenou Peškovou francouzská tanečnice Margaux Thomas. Současné vedení,
které se nebojí dát šanci členům souboru s choreografickými ambicemi, její
námět a zpracování zaujaly.
Margaux tedy svůj nápad dál rozvíjela a přizvala ke spolupráci nového
člena souboru, Australana Macbetha
Kaněru a ten vytvořil libreto a celé
představení bude režírovat. Jejich největším přáním je přilákat do divadla
rodiny s dětmi bez ohledu na věk!
Malý princ bude zajímavý i po
hudební stránce. Australský skladatel
Cyrus Meurant za finanční podpory
nadace Ars Musica složil zcela originální hudbu. Diváci jeho housle

dokonce uslyší naživo, přijal pozvání
autorů a bude tanečníky na premiéře
doprovázet.
V titulní roli Malého prince se představí Marika Hanousková a francouzského pilota ztvární Mischa Hall. Cestovat po planetkách budeme s ostatními
členy baletního souboru. Můžete se
těšit na zajímavé taneční pojetí. Těšíme
se na vás v Malém divadle 28. února,
kde se 16. února uskutečnila slavnostní
premiéra.

únor 2018 
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Výstavní rok v Trojzemí bude pestrý
Jsme sice ještě pořád na začátku roku, ale letošní výletní cíle a plány na dovolenou jsou
už často předmětem diskuzí. Městskými muzei Žitava a Oblastní galerií Liberec zaštítěný
projekt by vám mohl tuto volbu ulehčit.
Michaela Janyska, městská rada Žitava
OBĚ INSTITUCE připraví dvojjazyčného průvodce po výstavách českých
a německých kulturních institucí v Trojzemí. Tato přeshraniční bezplatná brožura se stala skoro už tradicí muzeí regionu, však také už vychází několik let.
Vznikne díky prostředkům z fondů
Evropské unie. Kromě projektových
partnerů se na ní podílí Brána Trojzemí v Hrádku, Severočeské muzeum,
Technické muzeum v Liberci a (tento
rok poprvé) Muzeum damašku a froté
v Großschönau. Tedy celkem šest institucí představí nadcházející výstavy pro
letošní rok. Každý si mezi nimi zajisté
najde to své, neboť výstavní rok 2018
bude opravdu pestrý.

Například milovníci veteránů si přijdou na svoje v dubnu v Liberci. Naše
sousední město Hrádek nad Nisou
bude mít své 730. narozeniny a oslaví
je patřičnou výstavou. V Žitavě bude
také dost možností kulturního vyžití.
Velké výstavy jsou zde tento rok zelené:
V centru pozornosti budou tentokrát
žitavské parky a žitavský městský les.
Ale také stálá expozice bude obohacena
o poklady ze žitavské zbrojnice.
Další informace o všech výstavách
najdete od února v průvodci po výstavách. Ten bude k dostání po celém
regionu na všech místech, kde se mezi
Libercem a Žitavou pohybují milovníci
kultury.

Adolf Schorisch: Harfa. Perokresba. 1950.
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RADOVÁNKY
S DINOSAURY
PRO CELOU RODINU

CELOROČNĚ OTEVŘENÝ KRYTÝ ZÁBAVNÍ PARK PLNÝ POZNÁNÍ
UMÍSTĚNÝ V OBCHODNÍM CENTRU PLAZA LIBEREC
poutavý popis vývoje planety Země | druhohorní bouřka se skutečným deštěm | DinoLaser
ŽIVÍ KROKODÝLI – přežívající současníci dinosaurů | stezka pro odvážné děti DinoTrek
velký skákací hrad | ... a mnoho dalšího
KLIMATIZOVÁNO
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Y
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PARKOVÁNÍ ZDARMA

5x v ČR | 2x v SR | 1x v ES | 1x v RU

WWW. DINOPARK.EU
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KNIHOVNA HLEDÁ
NEJMLADŠÍHO ČTENÁŘE
Jedna z nejdůležitějších věcí, které
můžete udělat pro své děti v nejútlejším věku, je věnovat jim svůj čas
a strávit jej společně nad knihou.
V rámci celostátní kampaně Březen –
měsíc čtenářů se i letos bude volit nejlepší
Čtenář/Čtenářka roku. Minulé ročníky byly
ve znamení nejlepších čtenářských tatínků,
rodin, babiček či třídních kolektivů.
„Letos budeme hledat mezi dětmi
a zvolíme nejmladšího čtenáře Krajské
vědecké knihovny. Protože se jedná o ty
nejmenší, kteří třeba ještě neumí číst,
při hodnocení přihlédneme také k aktivitě rodičů a dalších členů rodiny,“ říká
Blanka Konvalinková, ředitelka Krajské
vědecké knihovny v Liberci.
Vhodní adepti musí splňovat předem
stanovená kritéria jako pravidelné půjčování knih, účast na akcích knihovny.
Při rozhodování mohou být zohledněna
i další hlediska: nejmladší čtenář má
v knihovně registrované další členy rodiny, knihovnu navštěvují také členové
rodiny rodiče, prarodiče či sourozenci
a spolupracují s knihovnou.
Podrobné podmínky účasti v soutěži
najdete na www.kvkli.cz. Nominace na
Nejmladšího čtenáře KVK můžete zasílat
nejpozději do 28. února 2018 na e-mail:
valterova@kvkli.cz.
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Waldorf nabízí jinou cestu Školy mohou v iQlandii
čerpat výukové programy
ZŠ Kaplického otevřela 4. září 2017 první waldorfskou třídu
jako odloučené pracoviště na ZŠ Gollova na Perštýně. Ve
třídě má 13 žáků. Waldorfská pedagogika staví na celostním
pojetí vzdělávání.
ZŠ Kaplického

Každá z libereckých běžných základních škol může ve
druhém pololetí aktuálního školního roku čerpat v iQlandii
bezplatně až tři výukové moduly pro zpestření výuky
přírodovědných a IT předmětů.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu

„OTEVŘÍT TŘÍDU s odlišnou metodikou výuky se podařilo také díky pochopení ředitele Základní školy Kaplického
pana Pavla Zeronika,“ říká třídní učitelka
waldorfské třídy Tereza Hrůzová.
Vyučování se vždy vztahuje ke konkrétní vývojové fázi dítěte. Učivo je
dětem předáváno v živých obrazech,
které oslovují osobnost dítěte. Vůle je
posilována ručními pracemi, hrou na
flétnu i mnohými opakujícími se cvičeními.
„Učivo prvňáčků vlastně do dětí
vchází nenásilnou cestou skrze jejich
obrazotvornost, rytmus, nápodobu
učitele, skrze pravidelné opakování
i pohybovou činnost – to je například
skákání násobkových řad přes švihadlo
či odříkávání násobkových řad za současného předávání si pytlíčků plněných
pohankou v kruhu a jiné,“ pokračuje
učitelka Tereza Hrůzová.
Široká veřejnost se mohla s waldorfským přístupem k výuce seznámit při
mnoha příležitostech. Byla to například
Michaelská slavnost v září, Martinská
slavnost v listopadu, adventní spirála
a adventní jarmark v prosinci. Prvňáčci
tyto aktivity spoluutvářeli svými divadelními vystoupeními, zpěvem, tancem
i hrou na pentatonické flétny.
„Waldorf je jednou ze dvou alternativ ke konvenčnímu vzdělávání,
které město Liberec rodičům a jejich
dětem nabízí. Nevytváříme tím běžným
školám žádnou konkurenci, jen vycházíme vstříc těm, kteří hledají pro své děti
z mnoha důvodů jinou cestu, jak jim
pomoci ke školní úspěšnosti. Taková by
měla být pozice města jako instituce
veřejné správy dlouhodobě, tedy pamatovat i na minoritní skupiny obyvatel
a vytvářet jim příležitosti k seberealizaci,“ komentuje náměstek primátora
pro školství, sociální věci a kulturu Ivan
Langr.

Prvňáčci chodí pravidelně jednou
za 14 dní na výuku do terénu. Tato
forma vyučování děti velmi obohacuje.
„Navštívili jsme ovčí farmu, předli na
kolovrátku, na podzim pouštěli draky
a také sázeli buky a jedličky poblíž
Plání pod Ještědem. V zimě už jsme
stihli sáňkovat, bobovat i dělat andělíčky do sněhu. V přírodě jsme zažili
spousty krásných chvil, při kterých děti
vnímají proměny přírody během roku.
To jim velmi pomáhá v získávání vnitřní
jistoty a podporuje fantazii pro tvořivé
prvky vyučování,“ vyjmenovává Tereza
Hrůzová.
„Pro naši dceru jsme hledali jinou
alternativu ve vzdělání, přestože naše
starší dvě děti prošly běžnou základní
školou. Waldorf nás nadchl individuálním přístupem, kreativitou ve výuce
s mnoha různými podpůrnými pomůckami, učením k soudržnosti mezi žáky,
budováním zdravého sebevědomí
a mnoha dalších, pro nás zásadních
dovedností. Sára nás během prvního
půl roku překvapila novými dovednostmi, jako například krátké říkanky v anglickém i německém jazyce,
násobkové řady v matematice, ruční
práce a jiné. Pro nás je rozhodující,
že dcera navštěvuje školu velmi ráda.
Její vzdělávání probíhá přirozeným
zvídavým způsobem, který ji přirozeně rozvíjí a obohacuje. Jsme velmi
vděčni za možnost vzniku této školy,“
popisuje Petra Mejstříková, maminka
prvňačky Sáry.
Aktivita rodičů, učitelů i spolku Waldorfské iniciativy směřuje k přípravám
na další první třídu. V plánu je pravidelné setkávání předškoláků v prostorách
waldorfské družiny na ZŠ Gollova, přednáška o školní zralosti od Ivany Zejdové,
zážitkové dopoledne pro rodiče nastávajících prvňáčků s Ivou Bečvářovou
a mnoho dalšího.

UMOŽŇUJE TO dohoda iQlandie
a rezortu školství, že dotace ve výši 200
tisíc korun, které science centru schválilo na rok 2018 zastupitelstvo města,
bude využita jako plnohodnotný kredit,
tedy předplacená služba. Školám pak
stačí se na programy objednat.
iQlandia našim školám nabízí celkem
14 tematických modulů v délce od 120
do 240 minut, a to průřezově pro žáky
od 1. do 9. třídy. Zastoupeny jsou předměty jako informační technika, robotika, biologie, přírodověda, zeměpis,
fyzika či chemie, které nabízejí práci
dětí v laboratořích, planetáriu, s nejrůznějšími tematickými exponáty či
s dalším špičkovým vybavením, které
science centrum nabízí, a to vč. pracovních listů.
Město tak reaguje na limity svých
základních škol ve výuce přírodověd-

ných předmětů; řada učeben je totiž
buď zastaralých, případně musely být
dočasně přeměněny v kmenové třídy
kvůli zvyšujícímu se počtu žáků. Na
druhou stranu je v zájmu města nejen
nadále rozvíjet formy technického a přírodovědného vzdělávání v ZŠ, ale jde
dokonce o jeden z osmi strategických
cílů střednědobé koncepce zvyšování
kvality našich škol.
Propojování vzdělávání s nabídkou
tzv. institucí širší vzdělávací soustavy (science centra, muzea, střediska
ekologické výchovy aj.) je žádoucím
a atraktivním doplňkem běžné výuky.
Předpokládám tedy, že nabídku iQlandie budeme využívat už jako standardní součást vyučování; stejně tak se do
budoucna nabízí využití třeba tematických programů Technického muzea
Liberec.

Soutěž Veselý stroj již potřetí

Po úspěšných prvních dvou ročnících kreativní soutěže
Veselý stroj na… vyhlašuje Nadační fond GAGO ve
spolupráci se Science & Learning Centre iQlandia již třetí
ročník výtvarné soutěže o hodnotné ceny pro děti a mládež
z celé ČR od 3 do 15 let ve třech věkových kategoriích.
Tentokrát s názvem Veselý stroj na… Vesmírnou cestu.
Jitka Mrázková

DLE PŘEDTIŠTĚNÝCH komponentů
vytvoří soutěžící koláž podle vlastní fantazie. Veselému stroji pak vymyslí název
či jméno a doplní stručným popisem,
jak stroj funguje. Práce je možné odevzdávat do 10. dubna, odborná porota
pak vybere 50 až 60 semifinalistů, kteří
budou bojovat o hlasy v hlasování na
internetu a při výstavě v OC Forum.
Vítězný návrh modelu bude realizován výtvarníkem J. Vrabcem, slavnost-

ně odhalen a natrvalo instalován se
jménem autora v prostorách iQlandia.
Slavnostní předání cen s kulturním
a zábavným programem proběhne
24. 5. 2018 v iQlandii za účasti patrona soutěže Romana Šebrleho. Všichni
soutěžící budou, tak jako vždy, pozváni.
Další informace včetně použitelných
komponentů naleznete na www.iqlandia.cz, dále na FB pagi @Veselystroj či
na e-mailu veselystroj@iqlandia.cz.
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ZŠ Kaplického má nové učebny
Základní škola Kaplického v Doubí se po několikaměsíční
rekonstrukci dočkala dvou zcela nových a moderně
vybavených odborných učeben, částečné úpravy vnitřních
dispozic a kompletně bezbariérového přístupu.
Jan Vrabec

O tom, že se dá malovat a tvořit i s čokoládou, se přesvědčily děti z mateřské školy Pastelka. Jejich
jedlé tvoření bylo možno zhlédnout na Čokoládovém festivalu, který se konal v Centru Babylon
v Liberci, pro který děti své výtvory vyráběly. 
J. Pospíšilová, ředitelka mateřské školy

Začne rekonstrukce MŠ Beruška
Město vybralo firmu, která zrekonstruuje Mateřskou školu
Beruška. Jedná se o jeden z úspěšných projektů IPRÚ
a spočívá v navýšení kapacity MŠ.
Jan Vrabec

RADNÍ NA základě doporučení hodnoticí komise schválili nabídku spol.
Astra Mont s cenou 33 777 700 Kč bez
DPH, která byla ze čtyř posuzovaných
nabídek nejvýhodnější. Stavební část
projektu začne během února a potrvá
cca půl roku.
„Je to jeden z desítek projektů
v rámci IPRÚ, které se daří postupně
rozbíhat, a měl by být dokončen již
v letošním roce,“ uvedl náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj
a dotace Jan Korytář.
V rámci projektu se počítá s navýšením kapacity MŠ Beruška o 21 míst.
Školka bude mít celkem 6 oddělení,
z toho jedno pro 16 dětí ve věku od 2
do 3 let. S ohledem na vyšší kapacitu

jednotlivých oddělení dojde v rámci
rekonstrukce ke zvětšení ploch všech
pobytových místností pro děti. Součástí
projektu bude také vybudování krytých
přechodů mezi jednotlivými budovami,
renovace kuchyně, zajištění bezbariérovosti a pořízení vnitřního vybavení MŠ.
Projekt „Navýšení kapacit MŠ Beruška“, jehož celkové náklady se vyšplhají
na 45 milionů korun, je spolufinancovaný z Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP) – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání.
Dotace z IROP pokryje 85 % uznatelných nákladů projektu. Dalších 5 %
uznatelných nákladů bude hrazeno
ze státního rozpočtu a zbytek zaplatí
město ze svého rozpočtu.

STAVEBNÍ PRÁCE probíhaly od srpna
do listopadu 2017. Nové učebny, určené
pro výuku přírodovědných předmětů
a cizích jazyků, jsou součástí nástavby
nad budovu C mezi tělocvičnou a hlavní
budovou B. Kromě odborných učeben
byly v nové nástavbě vybudovány také
kanceláře a dosavadní budova C se
dočkala zateplení fasády. Bezbariérový přístup do objektu základní školy
vyřešila instalace venkovních ramp
a k bezbariérovému přesunu do druhého nadzemního podlaží slouží nová
schodišťová plošina.
Podle náměstka primátora pro školství, sociální věci a kulturu Ivana Langra,
který se v úterý 23. ledna zúčastnil
slavnostního otevření nových učeben,
může jít tato modernizace příkladem.
„ZŠ Kaplického postupně budujeme jako plnohodnotnou školu, jejíž
kapacita je pro rozvojovou oblast
Doubí a navazujících malých obcí
velmi potřebná. Je to vlastně vzorový
příklad, jak ve městě plánujeme i dál
postupovat, tedy racionálně navyšovat vzdělávací možnosti především
tam, kde je to žádoucí. ZŠ Kaplického
navíc významně zlepšuje svou prestiž
a objektivně i kvalitu vzdělávání –
kromě přípravné třídy zajišťuje třeba
i provoz alternativní waldorfské školy,
s čímž samozřejmě kultivace vnitřního
prostředí a klimatu školy úzce souvisí.
Předáním nových odborných učeben

to ale nekončí, je tady dále co zlepšovat, přičemž mě hned napadá například
outdoorové sportoviště,“ komentoval
náměstek Langr.
Ředitel ZŠ Kaplického Pavel Zeronik
poděkoval městu za zprostředkování
rekonstrukce. „Škola měla doposud
jen jednu odbornou učebnu, a to
učebnu výpočetní techniky, které chybělo zázemí pro výuku jazyků a přírodovědných předmětů. Novou učebnu
jazyků navštěvují žáci od 3. do 9. tříd,
což znamená, že je plně obsazena. Byl
tu kladen důraz na samostatnost a na
dostatek prostoru pro každého žáka,
takže každé místo má svůj počítač, svá
sluchátka a svou webkameru. Nová
přírodovědná učebna pak slouží pro
výuku chemie, fyziky, přírodopisu
a případně zeměpisu. I tato učebna
je bohatě vybavena – součástí jsou
například boxy na měření rychlosti,
kyselosti, teploty apod.,“ uvedl ředitel
Pavel Zeronik.
Projekt „Zvýšení kvality vzdělávání
ZŠ Kaplického“ byl spolufinancovaný
z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Stavbu prováděla liberecká společnost Brex za 15,3
milionu Kč včetně DPH. Celkové náklady
včetně vybavení byly 20,8 milionu Kč,
přičemž 85 % celkových způsobilých
výdajů pokryje dotace z IROP, 5 % bude
uhrazeno ze státního rozpočtu a zbylých 10 % zaplatí město.

Pilotní projekt pro nadané žáky na ZŠ Broumovská
Společné vzdělávání neznamená jen péči o děti s potřebou vyrovnávání zdravotních a sociálních hendikepů,
ale i podporu pro ty na opačném pólu – nadané a mimořádně nadané. Chceme proto v praxi na ZŠ Broumovská
ověřit roční projekt, jak žáky s nadprůměrným intelektem, kreativitou a motivací lépe vyhledávat a jejich nadání
rozvíjet.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu
Z DAT Z NAŠICH škol přitom vyplývá, že v Liberci momentálně máme
11 nadaných a mimořádně nadaných,
přičemž je téměř jisté, že v reálu jich je
daleko více a že chyba je patrně v nízké
schopnosti škol nadání včas rozpoznat.
Stává se i to, že děti s nadprůměrným
intelektem jsou v kolektivech naopak
vytěsňovány na okraj, protože se
mohou projevovat i různými poruchami chování či pozornosti, které ale bez
správného diagnostického kontextu

zůstávají často nepochopeny. Město
Liberec už ve svých MŠ a ZŠ realizuje
dva projekty na podporu společného
vzdělávání dětí s hendikepy (Vzdělávejme společně a Férové školy), nechceme
ale zapomínat ani na nadané.
ZŠ Broumovská je přitom partner
velmi přirozený – sama už provozuje
klub logické matematiky a kroužek deskových her, které se postupně mohou
stát výchozí platformou pro vznik
Klubu nadaných dětí při organizaci

Mensa ČR, a to od září 2018. Naopak už
do letních prázdnin škola zahájí testování IQ u předem vytipovaných žáků,
které následně rozšíří i na další. Mensa
ČR přitom škole poskytne know‑how,
školení vedoucích klubů a vzdělávání
pedagogů v oblasti rozvoje nadaných
dětí, příklady dobré praxe aj.
V Libereckém kraji zatím není spolupráce s Mensou příliš rozšířená, protože
se omezuje jen na dvě školy – jednu
v České Lípě a jednu v Jablonci nad

Nisou, Klub nadaných dětí pak funguje
jen v České Lípě. Cílem našeho projektu
je vytvořit příklad dobré praxe a pokusit se ho následně implementovat do
kurikula ostatních našich základních
škol. Z rozpočtu města jsme na pilotní
projekt vyčlenili 147 tisíc korun, které
půjdou na testování IQ, nejrůznější
spotřební materiál (stavebnice, logické
hry aj.), vybavení školy senzory Pasco
pro experimentální výuku či na IT techniku.
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Město schválilo klíčovou dohodu s teplárnou a MVV.
Cena tepla bude dále klesat
Zastupitelstvo města těsnou většinou schválilo tzv. prováděcí ujednání, které upravuje vztahy mezi městem
a Teplárnou Liberec. Jedná se o ukončení první etapy náročných jednání, která probíhala od roku 2015. Pro
příští rok bude cena tepla v Liberci opět nižší a bude činit 650 Kč/GJ, zatímco v roce 2014 zákazníci platili i přes
900 Kč/GJ. Obě strany také potvrdily, že směřují k cílové ceně 550 Kč/GJ.
Jan Korytář, náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
O VÝZNAMU TÉTO dohody svědčí
i fakt, že jednání zastupitelstva se
zúčastnil přímo i zástupce MVV
Energie AG, druhého akcionáře, Dr.
Martin Auer, který vyjádřil politování nad problémy v minulosti, ocenil
korektní, i když zároveň tvrdá jednání
a deklaroval, že ze strany MVV existuje zájem na dalším snižování ceny.
Chci poděkovat za podporu a spolupráci zejména kolegům Galnorovi
a Petrovskému, kteří odvedli velký
kus práce. Krok za krokem se blížíme

k ještě nedávno „nepředstavitelné“
ceně 550 Kč/GJ.
Pokud by k dohodě nedošlo,
musela by teplárna, která platí vysoké
nájemné za část rozvodů, cenu opět
zvýšit, čímž by došlo k dalšímu
odpojování a celý systém zásobování teplem by se v Liberci postupně
rozpadl.
Co tato dohoda přináší? Kromě
snižování ceny také několik dalších
podstatných věcí. Dohoda umožní
realizovat modernizaci první větve

parovodu „Město“ na efektivnější
horkovod, čímž dojde nejen ke snížení ztrát, ale také k dlouhodobě
plánovanému vymístění parovodů
z koryta Nisy. Celá akce bude stát 350
milionů Kč, z toho dotace činí 70 mil.
Dalším klíčovým ústupkem MVV
jako většinového akcionáře bylo
vzdání se původního požadavku na
vyplacení 120 mil. Kč za majetek,
který vloží do teplárny. V rámci jednání byla tato částka snížena na 75
mil. Kč, které navíc nebudou vypla-

ceny, ale upraví podíl města a MVV
v teplárně. Z původního 70:30 tak
bude nově 76:24. Tento postup byl
domluven zejména s ohledem na to,
aby cena tepla mohla v budoucnu
dále klesat.
Dosavadní jednání s teplárnou
přinesla efekt ale, již nyní – díky
vyjednanému snížení ceny tepla
z liberecké teplárny – ušetřily liberecké domácnosti oproti cenám v roce
2014 za uplynulé tři roky celkem přes
65 milionů korun.

Lidé nechtějí být ve volebních komisích. Stát jim dá
za druhé kolo prezitenských voleb pouze 200 Kč
Primátor Liberce Tibor Batthyány se rozhodl vyřešit nízké odměny členů a předsedů volebních komisí za druhé kolo
nedávno uskutečněných prezidentských voleb. Zajistil, aby odměna za druhé kolo byla obdobná jako za první. Za druhé
kolo by totiž lidem v komisích náleželo pouze 200 Kč.
Redakce
ZATÍMCO ZA první kolo voleb náleží
řadovému volebnímu komisaři podle
vyhlášky ministerstva odměna 1 300
korun hrubého, předsedovi 2 100
korun a zapisovateli 2 000 korun, za
kolo druhé dostanou už pouze příplatek 200 korun.
V komisi musí odpracovat přibližně 17 hodin, podobně jako v prvním
kole. Přepočítaná odměna na hodinu
je pak u dvoukolových voleb hluboko
pod minimální mzdou. Obě kola jsou

přitom časově a organizačně stejně
náročná.
„Práce ve volebních komisích si
velice vážím a považuji za nespravedlivé, aby lidé v komisích za stejnou
práci ve druhém kole voleb dostali
tak nízkou částku. Přitom jde o velmi
důležitou a odpovědnou činnost.
Připravili jsme proto s panem tajemníkem návrh na doplacení odměn
na obvyklou úroveň,“ řekl primátor
Liberce Tibor Batthyány.

Místo 200 korun tak člen volební
komise v Liberci nově dostane za
druhé kolo voleb stejně jako za první
kolo, tj. 1 300 korun, a předsedovi
vyplatí liberecká radnice 1 600 korun.
Peníze město doplatí ze svého rozpočtu.
Jak dále primátor uvedl, větší
města, Liberec nevyjímaje, se při
dvoukolových volbách potýkají
s obsazováním volebních komisí.
„Není dnes jednoduché tyto komise

naplnit. V Liberci se jedná o 580 lidí
v osmdesáti volebních okrscích,“
doplnil Tibor Batthyány s tím, že
i z tohoto důvodu je nezbytné zabývat se problematikou odměňování
členů komisí při dvoukolových volbách v budoucnu.
Původní výši odměny stanovuje Ministerstvo vnitra vyhláškou
ve shodě s Ministerstvem práce
a sociálních věci a s Ministerstvem
financí.

Liberec by mohl mít městskou galerii přímo na náměstí
Radní Liberce schválili záměr obnovení městské galerie. Vhodným objektem je prostor na náměstí Dr. Edvarda Beneše 2/10,
naproti historické radnici, kde je k dispozici cca 100 m2. Městská galerie bude prezentovat zejména liberecké umělce, ať již
začínající, či renomované osobnosti.
Jana Kodymová
STATUTÁRNÍ MĚSTO Liberec nemá
momentálně žádný vhodný výstavní
prostor, kde by mohlo prezentovat
tvorbu zdejších umělců z oblasti
výtvarného umění, ať už jde o malířství, kresbu, sklo, fotografie, umělecký design, moderní performance,
anebo například zvukové a světelné váním prostor jiných subjektů.
projekční umění. Příležitostně se tato
„Ty ale nejsou vhodné, protože
situace řeší využíváním prostor na neposkytují prostor pro ucelenou
novém magistrátě, případně využí- výstavní koncepci, Oblastní galerie

Liberec – Lázně zase má zcela jiný
výstavní profil. V minulosti roli městské galerie plnila Malá výstavní síň,
posléze do konce roku 2013 Galerie
U Rytíře v suterénních prostorách historické radnice. Její provoz ale musela
z ekonomických důvodů ZOO Liberec
ukončit v roce 2013. Považoval jsem
za povinnost předložit ještě v tomto
volebním období novou koncepci
výstavní síně a jsem moc rád, že radní

vnímají, jak důležité pro Liberec je
mít vlastní výstavní prostor,“ vysvětluje náměstek primátora pro školství,
sociální věci a kulturu Ivan Langr.
Městská galerie bude uvádět šest
až osm výstav nebo výtvarných akcí
ročně. Do budoucna, po roce 2020,
by městská galerie mohla být v prostorách Liebiegova paláce (budova
bývalé Oblastní galerie), který je před
rekonstrukcí.
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Rada architektů
zahájila svoji činnost
Dne 17. ledna se sešla na ustavujícím jednání
Rada architektů Liberce. Její první jednání
se týkalo především principů nastavení
práce. Členové si ze svého středu měli vybrat
předsedu a místopředsedu, kteří budou radu
mimo jiné reprezentovat.
Tibor Batthyány, primátor města Liberce
ZA VZNIKEM Rady architektů stála
mnohaměsíční práce mého poradce,
kterou jsme spolu dlouhodobě konzultovali, a především moje potřeba diskutovat rozvoj a výstavbu Liberce na
odborné úrovni a s pluralitou názorů.
Složení RA kombinuje nezávislost
nelibereckých architektů a znalost
prostředí architektů místních. Nepochybuji o odbornosti jediného z nich.
Rada nebude všemocná, je to
poradní orgán, a ani po svém ustanovení nevyřeší naše problémy mávnutím kouzelného proutku. Rada by se
podle mého názoru měla pravidelně
obměňovat, ideálně v polovině voleb-

ního období a po částech, aby se předešlo její politizaci.
Očekávám od rady přínos ve formě
odborné diskuze o libereckých projektech a problémech. Očekávám
odborné podklady pro strategická
rozhodnutí o rozvoji města. Na ustanovujícím jednání 17. ledna jsem členům
rady sdělil, že nikdo nemá úplnou moc
ji zachovat. Důvěru si musí vybudovat sama svojí činností a komunikací
s odbornou a laickou veřejností a se
stavebníky, kteří její činnost budou
využívat. A někteří investoři a jejich
architekti se již s žádostí o projednání
projektů v RA sami přihlásili.

Vedle letiště by mohla vyrůst
nová průmyslová zóna
Město Liberec bude spolupracovat při přípravě nové
průmyslové zóny v Liberci–Ostašově. Soukromý pozemek
v blízkosti letiště chce využít společnost TI Automotive,
která v Liberci již podniká v automobilovém průmyslu, pro
výstavbu svého druhého areálu.
Jan Král
IT AUTOMOTIVE sem plánuje umístit
evropské technické centrum pro vývoj
palivových systémů pro automobilový
průmysl včetně dílů pro elektromobily
a zároveň rozšíření současných výrobních kapacit. Vzniknout tady může 200
pracovních míst.
Výstavbu by společnost chtěla zahájit do roku 2020. S průmyslovou zónou
dlouhodobě počítá i nový návrh územního plánu.
„Aktivní přístup města v této akci je
více než žádoucí, a to jednak z hlediska
samotného využití budoucí zóny, ale
také kvůli nezbytné výstavbě související infrastruktury a v neposlední řadě
pro zmírnění možných negativních
vlivů na obyvatele měst,“ uvedl náměstek Jan Korytář a dodal: „Pokud bude
město od začátku na projektu aktivně
participovat, můžeme ovlivnit, co zde
nakonec vznikne. V zájmu města není to,
aby zde byly další sklady nebo výroba,
která by zatěžovala okolí. Vývojové cen-

První jednání Rady architektů
Cílem prvního setkání Rady architektů bylo primárně
projednání statutu a způsob práce RA, nastavení způsobu
komunikace s primátorem, Odborem hlavního architekta
a zahraničními členy rady a způsob prezentace činnosti
rady veřejnosti.
Josef Smutný
ČETNOST A TERMÍNY zasedání byly
dohodnuty v měsíčních intervalech
s možností svolání mimořádných termínů. Na závěr setkání proběhla také
volba předsedy a místopředsedy rady.
V první části navštívil jednání rady primátor a sdělil členům RA svá očekávání a vytyčil její hlavní přínos v diskuzi
o městě.
Hlavním cílem ustavující schůze Rady
architektů bylo nastavení základních
principů jejího fungování a následně projednání navrženého statutu.
Statut by měl být po drobných úpravách odsouhlasen na příštím jednání
a předložen primátorovi k podpisu. Poté
bude veřejně přístupný na oficiálních
stránkách města stejně jako kompletní
informace o činnosti rady. Úpravy statutu se budou týkat především předávání
dokumentů, podmínek přípravy na jednání a parametrů staveb, kterými se má
RA jako poradní orgán vždy zabývat.
Projednávaly se také časové termíny
pro vyjádření RA. Jak zdůraznil architekt
Martin Kloda: „Rada by se neměla stát
dalším dotčeným orgánem prodlužujícím délku případného řízení.“
Liberecká architektka Jana Medlíková
považuje za důležitou část činnosti RA
péči o veřejný prostor a diskuzi o koncepci rozvoje. Architekt Jakub Cígler
se zajímal o Strategický plán města.
Architekt Josef Smutný diskutoval úlohu
městského architekta v Liberci, vztah

mezi RA a výborem pro rozvoj a ÚP,
stejně jako k ostatním orgánům města
či jednotlivým politikům, a způsob celkové prezentace nově ustanoveného
poradního orgánu. Debata se dotkla
i možnosti veřejného jednání RA.
Architekt Petr Kincl informoval o principech jednání bývalé rady a vztahu RA
k odboru hlavního architekta města.
Josef Smutný navrhl členům RA, aby
při první návštěvě zahraničních členů
byla jejich přítomnost využita k veřejné
přednášce, kde by mohli představit své
zkušenosti z Hamburgu a Salzburgu.
Přednášky proběhnou pravděpodobně 23. dubna 2018, místo a čas budou
ještě upřesněny. Společně s nimi se
veřejnosti představí také všichni ostatní členové rady. Současně informoval
členy RA o nabídce možnosti účasti na
jednáních obdobných orgánů měst Linz
a Salzburg.
Na závěr jednání proběhla diskuze
o úloze a povinnostech předsedy a místopředsedy. Po této debatě byl zvolen
předsedou Josef Smutný a místopředsedou Jana Medlíková. Tajemnicí je
architekta Ivana Vitoušová.
Radu čeká v únoru první jednání nad
projekty. V programu jsou zástavba
Nový Perštýn, obytný soubor Vesec/
/Doubská či dostavba areálu Tatra.
Zájem o prezentaci projektu vyjádřili
i investoři obytného domu na Papíráku.

Radnice chce uspíšit změny
územního plánu města
Od Nového roku platí novela stavebního zákona, která mimo
jiné umožnuje zrychlit pořízení změny územního plánu
města.
Jan Král

trum je myslím velmi dobrým řešením
třeba i vzhledem k tomu, že v Liberci
působí Technická univerzita. Záměr by
měl být již od počátku projednán také
s veřejností, aby se odstranilo co nejvíc
případných problémů.“

ZRYCHLENÝ POSTUP chce město
Liberec uplatnit u dvou navržených
změn územního plánu, u kterých bylo
projednáno a schváleno zadání změny
územního plánu. Rada města doporučuje tento postup ke schválení zastupitelstvu, které bude mít rozhodující slovo.
Jedná se konkrétně o změny č. 88.B
a 100. „První řeší napojení lokality
Krásné Studánky na silnici I/13 a lokality bývalého statku, kde mají být vytvořeny podmínky pro oddělení bydlení

od výroby. Ve druhém případě změna
umožňuje výstavbu terminálu autobusové dopravy,“ uvedl primátor Tibor
Batthyány.
U těchto změn není požadavek na
variantní řešení a jsou schváleny jako
strategické, proto je vhodné tento
zrychlený postup u nich uplatnit.
„U tohoto postupu tak odpadne společné jednání a bude vypsáno rovnou
veřejné projednání těchto změn,“ doplnil primátor.
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Cílem je zlepšit plynulost dopravy při opravách silnic
S návrhy na konkrétní opatření, které mají zmírnit dopravní omezení a zlepšit průjezdnost
Libercem při nezbytných opravách komunikací, se seznámila rada města.
Redakce
LOŇSKÝ ROK způsobil většině řidičů
pohybujících se po Liberci nejednu
vrásku. Dopravu ve stotisícovém městě
omezovala jedna uzavírka a objížďka
za druhou. Navíc pracovní tempo na
mnoha stavbách bylo více než pomalé.
Část řidičů některé uzavírky po čase
přestala respektovat.
„Ani se jim nedivím. Na vlastní oči
jsem se několikrát přesvědčil, že zákazy
byly umístěny naprosto nesmyslně,“
říká náměstek primátora Jan Korytář.
K pozitivním změnám by mělo přispět zejména používání programu
na lepší plánování uzavírek. Dalšími
podněty, jako je zkrácení doby stavebních prací při uzavírkách, pružná
výměna dopravního značení podle
situace na staveništi nebo přenastavení
režimu některých světelných křižovatek, se bude zabývat dopravní komise.
„Minulý rok byl mimo jiné rokem velkých komplikací souvisejících s uzavírkami silnic, které vedly k mnoha dopravním zácpám a zbytečným objížďkám.

To se musí změnit. Přicházím proto se
čtyřmi kroky, které pomohou situaci
zlepšit,“ řekl náměstek primátora pro
ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
Jan Korytář.
Prvním krokem je používání softwaru, který umožní lepší plánování
uzavírek v závislostech na intenzitách
dopravy. Program umí vypočítat, kam
nejlépe odklonit dopravu.
„Vzhledem k tomu, že k předloženým návrhům padla na radě města
řada dotazů, materiál bude ještě projednán v komisi pro dopravu, doplněn o další informace a na jednání
rady města bude předložen znovu.
V rozpočtu máme na opravy silnic
více peněz než v minulosti, takže je
potřeba připravit i potřebná opatření,“ doplnil Jan Korytář.
O co v návrzích šlo? Zejména o zavedení nového systému, kdy by radnice
začala firmám vyplácet tzv. zpětné
bonusy. Jde o systém, kdy firma získá
za každý den zkrácení doby stavby

předem danou částku, aby byla na co
nejkratší době výstavby sama finančně
zainteresovaná. Uzavřené silnice, na
kterých se ale nepracuje, většinu řidičů
logicky rozčilují.
Firmy by podle návrhu měly mít nově
také povinnost průběžně upravovat
značení uzavírek, aby například ve
chvíli, kdy se o víkendu na stavbě nepracuje, změnily značku „Zákaz vjezdu“
např. na značku „Projíždíte stavbou“
spolu s omezením rychlosti. „Omezení
provozu musí být jen v nezbytně nutné
míře, není možné si práci zjednodušit
tím, že vše vyřeší zákaz vjezdu na celou
dobu,“ říká Korytář.
Dalším opatřením je inventura všech
světelných křižovatek tak, aby se všude
tam, kde to je možné, nastavil v době
s nízkou intenzitou provozu pouze
režim s oranžovým světlem a řidiči by
nemuseli zbytečně stát na červenou na
prázdných křižovatkách. Není výjimkou,
že některé křižovatky fungují v plném
režimu i o půlnoci.
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ŠVERMOVA ULICE
DOSTANE NOVÝ ASFALT
Jednou z větších letošních investic
města do oprav komunikací bude
obnova povrchu v ulici Švermova.
Liberečtí radní již schválili vypsání výběrového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu v předpokládané hodnotě 3,9 milionu
korun.
„Obnova živičného krytu ve Švermově ulici začne za křižovatkou s Uralskou ulicí a skončí před železničním
přejezdem v ulici Domky. Stavební práce se budou týkat pouze vozovky, protože přilehlé chodníky budou opraveny v rámci rekonstrukce inženýrských
sítí,“ informoval náměstek primátora
pro technickou správu majetku Tomáš
Kysela.
Stavební práce by měly začít v březnu, kdy se dají očekávat lepší klimatické podmínky.
„Výběrové řízení ale cíleně vypisujeme již nyní, kdy zhotovitelé plánují
stavební akce na celý rok, a lze očekávat, že o tuto zakázku bude zájem,
což by nám mohlo přinést zajímavější
nabídky,“ konstatoval náměstek Kysela.

^Liberec.cz

Inzerce

Kč
DENNĚ

BONUS K AUTU

ZIMNÍ PNEU

k vybraným vozům

SPLÁTKA 29
OD

Fotografie vozu je pouze ilustrativní. Reprezentativní příklad: Cena: 250 000 Kč. Akontace (podíl zákazníka na pořizovací ceně): 45 %, tj. 112 500 Kč. Doba trvání úvěru: 84 měsíců. Měsíční splátka:
1930 Kč. Celková výše spotřebitelského úvěru: 137 500 Kč (pořizovací cena mínus podíl zákazníka na pořizovací ceně). Celková částka splatná spotřebitelem: 162 120 Kč (splátka x počet splátek).
Úroková sazba: 4,8 %. RPSN: 4,9 %. Podmínkou získání úvěru není sjednání pojištění. Nejedná se o závaznou nabídku ani návrh smlouvy. Více na www.aaaauto.cz/akce.

LIBEREC
Tanvaldská 1108
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CYKLOSTEZKA U NISY
BUDE DELŠÍ O KILOMETR
Pro příznivce cyklistiky máme
dobrou zprávu. Na oblíbenou cyklostezku U Nisy by mohl už v letošním roce navázat zcela nový úsek
městské cyklostezky.
Vzniknout má podél řeky Nisy za čistírnou odpadních vod. Jedná se o další
projekt zařazený do Integrovaného
plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou (IPRÚ), jehož nositelem je město Liberec. Výstavbu bude
město tedy financovat pomocí dotace
z fondů EU.
Radnice už zná vítěze veřejné
zakázky na dodavatele stavebních prací. Nejvýhodnější nabídku
9 222 222 Kč bez DPH předložila firma
1. jizerskohorská stavební společnost,
s.r.o., Předpokládaná hodnota zakázky byla o 2,5 milionu vyšší.
„Cyklostezky jsou projekty náročné
na přípravu, takže jsem rád, že letos
začínáme v Liberci po dlouhé době
výstavbu nového úseku. Tím ale nekončíme, připravujeme zároveň další
trasy,“ řekl náměstek primátora pro
ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář.
Nový, přibližně 1 100 metrů dlouhý
úsek smíšené stezky pro chodce a cyklisty se napojí na stávající cyklostezku
U Nisy u jezdeckého areálu v Selské ulici. Odtud povede podél areálu čistírny
odpadních vod a dále kolem městské
kompostárny, kde naváže na stávající
panelovou cestu a dále na Londýnskou
ulici. První cyklisté by se po cyklostezce mohli projet už koncem září tohoto
roku.

MÉNĚ BARIÉR VE MĚSTĚ
Liberečtí radní schválili vytvoření
tzv. pocitové mapy bariér, která
přinese detailní přehled problematicky přístupných veřejných budov a komunikací na území města
a stane se podkladem pro následné bezbariérové úpravy.
Mapování společně zajistí spolek
D.R.A.K. a obecně prospěšná společnost Tyfloservis, tedy organizace,
které sdružují klienty se sníženou
schopností pohybu a orientace. Architektonické bariéry jsou stěžejním tématem i pro rodiče s kočárky a malými
dětmi a početnou skupinu seniorů.
Mapování bude probíhat po etapách a strukturovaně. V první fázi
půjde především o centrum města, ve
druhé pak o klíčová místa v periferních
oblastech. „Data pak vyhodnotíme,
popíšeme do tzv. pocitové mapy a následně budeme ve spolupráci s odborem správy veřejného majetku řešit
konkrétní podobu nápravných opatření. Některé úpravy přitom chceme zakomponovat už do letos plánovaných
prací,“ uvedl náměstek Langr.

VEŘEJNÝ PROSTOR
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Město opraví zničené lesní
cesty v Lidových sadech

Lesní cesty na pozemcích Městských lesů Liberec v Lidových sadech čekají opravy. Radní
města Liberce nyní schválili projekt, který by měl přinést finance na rekonstrukci cest
z dotačních zdrojů.
Redakce
LESNÍ AREÁL v Lidových sadech se
dlouhodobě potýká se špatným stavem
lesních komunikací. Tyto cesty slouží jak
k obhospodařování lesních porostů, tak
i k rekreaci. Cesty jsou v současné době
ve špatném stavu, kdy nejsou sjízdné
ani pro lesní techniku. Bez investice by
se stav těchto cest nadále zhoršoval.
„Pro zajištění financování chceme
využít prostředky z dotačních zdrojů

Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) v rámci Programu
rozvoje venkova 2014–2020, který
každoročně poskytuje podporu až 80
procent z částky 8 milionů Kč. Projekt
je součástí úsilí o komplexní zlepšení
stavu celého území Lidových sadů,“
řekl náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan
Korytář.

Rekonstrukce a budování lesnické
infrastruktury v Městských lesích Liberec budou rozděleny do dvou etap.
Celkem by mohlo být s využitím dotační podpory rekonstruováno přes 3 km
lesních cest a vybudována jedna nová
cesta v délce 600 m. Povrch nových cest
bude jako dosud žulový perk, Liberečané se tedy nemusejí obávat, že by zde
vznikly asfaltové cesty.

Liberec s Žitavou diskutují o bydlení
V lednu diskutovali na prvním z pěti plánovaných setkání zástupci měst Liberec a Žitava
o bydlení s odbornou veřejností. Bytová situace v obou městech je komplikovaná a obě
strany se rozhodly na prvním uspořádaném workshopu společně danou situaci řešit.
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Redakce
LIBEREC I ŽITAVA mají dlouhodobě
v oblasti bytového fondu problémy,
a i přesto, že jsou v obou případech
naprosto odlišné, jedná se o prvek,
který obě strany vzájemně propojuje.
Žitava dlouhodobě nemůže obsadit
volné byty, kterých je ve městě nadbytek. Kdežto Liberečané v případě, kdy
mají zájem koupit nemovitost, nemohou mnohdy na svůj vysněný byt či
dům dosáhnout.
Kritičtější situace je v Liberci. „Například když chce mladá rodina postavit
dům a shání vhodný pozemek na území
Liberce, může hledání trvat až rok a půl.
A navíc si budou muset zájemci připravit dost velkou částku, protože Liberec
se stal žádanou lokalitou,“ popisuje
realitní expertka Petra Plaček.
Vliv na situaci u nás a v Německu
má i fakt, že pro českého občana
je vlastnictví nemovitosti, ve které
žije, téměř pravidlem, kdežto za
hranicí země tomu tak není; hodně
německých občanů žije v nájemních
bytech. O tom se přesvědčil i stážista z libereckého magistrátu Jaroslav
Nýdrle, který v Žitavě v rámci projektu výměny úředníků pracoval. Birgit
Kaiser, která promluvila o rozvoji
bytového fondu v Žitavě, vidí příležitost například v českých studentech,
kteří studují na vysoké škole v Žitavě,
a také ve 150 českých občanech, kteří
dnes v Žitavě žijí.
„Spolupráce mezi Libercem a Žita-
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vou dostává nový rozměr, jsem rád,
že se nám daří rozvíjet mezinárodní
projekty. Toto je sice jen jeden z nich,
ale vzhledem k vzájemné poloze obou
měst a v mnoha ohledech společné
minulosti ho vidím jako klíčový,“ vyjádřil se k prvnímu setkání statutární
náměstek primátora Jan Korytář. Kromě
tohoto projektu totiž Liberec rozvíjí
mezinárodní spolupráci také například
v projektech DEMO_EC či v projektu
SECAP.
„V rámci projektu Alizi dochází

kromě tematicky různých workshopů
také k výměnným stážím úředníků
z obou partnerských měst. Během stáží
se účastníci naučí zorientovat v chodu
města na druhé straně hranice a zároveň si během stáží prostřednictvím
jazykových kurzů osvojí jazyk, aby
mohla být spolupráce konstruktivnější,“
dodává manažerka projektu Stanislava
Mimrová.
Celý projekt je spolufinancován
z Evropského fondu pro regionální
rozvoj.
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3. duben – termín splatnosti poplatků
ze psů a za komunální odpad na rok 2018

ZMĚNY V ROCE 2018

INDIVIDUÁLNÍ DOTACE
NA PODPORU RECYKLACE ODPADŮ
Statutární město Liberec vypisuje výzvu
na podání žádostí o individuální dotaci na podporu
recyklace využitelných složek komunálních odpadů.
O dotaci na podporu recyklace odpadů ve městě Liberci mohou požádat fyzické
a právnické osoby nepodnikající v oblasti odpadového hospodářství, nestátní
organizace a spolky s prokazatelným přínosem pro rozvoj ekologického
smýšlení obyvatel města Liberce.

Lhůta pro podání žádosti: 8. 3. 2018
Základní pravidla pro poskytnutí finančních prostředků na podporu recyklace
odpadů z rozpočtu statutárního města Liberce a formulář žádosti jsou uvedeny
na webových stránkách města Liberce www.liberec.cz pod odborem ekologie
a veřejného prostoru.
Žadatel předloží žádost o individuální dotaci na předepsaném tiskopise
do 8. 3. 2018. Vyplněný formulář předá žadatel osobně na podatelnu Magistrátu
města Liberec nebo ji zašle poštou na adresu: Statutární město Liberec, Odbor
ekologie a veřejného prostoru, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59, Liberec 1.
Kontaktní osobou pro další informace je Ing. Michal Vinař, telefon 485 243 451,
e‑mail vinar.michal@magistrat.liberec.cz.

ČERTI
NA JEŠTĚDU
03 / 03 / SOBOTA
ZÁVOD VE SLALOMU
PRO DĚTI I RODIČE
KOPÁNÍ POKLADU
V KUPĚ SNĚHU
PRO ČERTY
SKIPAS ZA

100 Kč

1. CENA
ZÁJEZD DO EGYPTA
OD CK Blue Style

WWW.SKIJESTED.CZ

ZÁVODY PRO DĚTI
NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ

Poslední den lhůty splatnosti míst‑
ního poplatku za provoz systému shro‑
mažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů a místního poplatku ze psů za
rok 2018 se posouvá na úterý 3. dubna,
protože 31. březen připadl na sobotu.

VÝŠE POPLATKŮ SE NEMĚNÍ
Roční sazba poplatku za odpad činí
492 Kč za osobu, tj. 41 Kč za měsíc.
Roční sazba poplatku ze psů činí
600 Kč za prvního psa, za druhého
a každého dalšího 1 500 Kč.
Pokud pobírá držitel psa ně‑
který z důchodů jako jediný
zdroj příjmů, činí roční sazba
200 Kč za prvního psa, za
druhého a každého dalšího
300 Kč.
Významnou změnou, vy‑
plývající z novelizovaného zá‑
kona č. 565/1990 Sb., o míst‑
ních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, je povinnost poplatníka ohlásit nárok na osvobození od poplatkové
povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy byly
splněny podmínky pro osvobození, ne‑
boť zákon stanovuje, že pokud poplatník
nesplní svou povinnost a neohlásí údaj
rozhodný pro osvobození v zákonné
lhůtě, nárok na osvobození zaniká.
U POPLATKU ZA ODPAD se tato po‑
vinnost vztahuje jak na zákonem osvo‑
bozené znevýhodněné skupiny poplat‑
níků s trvalým pobytem v Liberci, v pří‑
padě cizinců s pobytem delším 90 dnů,
kteří jsou:
umístěni do dětského domova pro
děti do 3 let věku, školského zařízení pro
výkon ústavní nebo ochranné výchovy
nebo školského zařízení pro preventivně
výchovnou péči na základě rozhodnutí
soudu nebo smlouvy,
umístěni do zařízení pro děti vy‑
žadující okamžitou pomoc na základě
rozhodnutí soudu, na žádost obecního
úřadu obce s rozšířenou působností,
zákonného zástupce dítěte nebo nezle‑
tilého, nebo
umístěni v domově pro osoby se
zdravotním postižením, domově pro
seniory, domově se zvláštním režimem
nebo chráněném bydlení,
tak na poplatníky, kteří doloží:
že se dlouhodobě zdržují mimo
území České republiky, přičemž osvo‑
bození se vztahuje na dobu jejich pro‑
kazatelného pobytu mimo území České
republiky; pojmem „dlouhodobě“ se pro
účely této vyhlášky rozumí nepřetržitě
alespoň po dobu 1 roku,
že se po celý příslušný kalendářní
rok nepřetržitě zdržují mimo území měs‑
ta a hradí po tuto dobu náklady na ko‑
munální odpad v místě svého skutečného
pobytu, a to podle § 17 odst. 6 (smlouva)
nebo § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o od‑
padech a o změně některých dalších zá‑
konů, ve znění pozdějších předpisů,
že jsou ve výkonu trestu nepodmí‑
něného odnětí svobody,

že mají trvalý pobyt v sídle ohla‑
šovny Magistrátu města Liberec nebo
Úřadu městského obvodu Liberec – Vra‑
tislavice nad Nisou,
že mají na území města Liberec ve
vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci, ve které není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba, a to pouze od po‑
platku placeného z důvodu vlastnictví
této stavby.
U POPLATKU ZE PSŮ musí ohlásit do
15 dnů vznik nároku na osvo‑
bození tito poplatníci:
držitel psa, kterým je
osoba nevidomá, bezmocná
a osoba s těžkým zdravotním
postižením, které byl přiznán
III. stupeň mimořádných vý‑
hod podle zvláštního právní‑
ho předpisu, a osoba prová‑
dějící výcvik psů určených k doprovodu
těchto osob,
osoba provozující útulek zřízený
obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,
osoba, které stanoví povinnost
držení a používání psa zvláštní právní
předpis,
Statutární město Liberec a práv‑
nické osoby jím zřízené nebo založené,
po dobu jednoho roku držitelé,
kteří prokazatelně převzali psa z útulku
nebo azylu pro opuštěná zvířata,
držitelé, jejichž psi mají speciální
výcvik záchranářských prací, pokud mají
příslušné osvědčení,
držitelé, jejichž psi jsou mladší
6 měsíců.
S odkazem na výše uvedené skutečnosti vyzývá správce místních poplatků všechny občany města, aby si včas
zkontrolovali, zda mají správně uhrazen poplatek za rok 2017 a předchozí,
případně prokázali, že splňují některou
z podmínek nároku na osvobození.
Získat informace o stavu svého osob‑
ního účtu, případně nahlásit změny v po‑
platkové povinnosti, je možno v přízemí
budovy Nového magistrátu u přepážek
č. 22 a 23.
Platby lze provádět na účet
č. 19–7963850237/0100 pod přiděleným variabilním symbolem těmito způ‑
soby: prostřednictvím České pošty, s.p.,
bezhotovostním převodem z účtu, hoto‑
vě nebo platební kartou v pokladně Ma‑
gistrátu města Liberec v přízemí budovy
Nového magistrátu u přepážek č. 5 a 6.
Úřední a pokladní hodiny:
Pondělí a středa 8–17 hod., úterý
a čtvrtek 8–16 hod., pátek 8–14 hod.,
sobota 8–12 hod. (Každý poslední pátek
v měsíci je budova uzavřena – sanitární
den.)
Všeobecné dotazy k poplatku je
možno směrovat na telefonní čís‑
la 485 243 226 (227; 246; 243) nebo
e‑mail: odpady@magistrat.liberec.cz.
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Jízdenky i vstupenky.
Vše pod jednou střechou
Vedle jízdného spustila akciová společnost Liberecká IS také
nově prodej lístků na kulturu v Libereckém kraji.
Liberecká IS, a.s.
ČERSTVÉ VÝDEJNÍ místo portálu evstupenky najdou Liberečané
v samém středu města, v klientském
centru Liberecké IS ve Frýdlantské ulici.
„Podařilo se sem soustředit do jednoho
bodu několik okruhů služeb,“ upřesňuje
ředitel Liberecké IS Jaroslav Bureš.
V příjemné prodejně si lidé mohou
pořídit novou kartu nebo vyměnit
starou Opuscard, aktivovat a dobíjet
karty TUL nebo ISIC/Opuscard pro
systém IDOL. Zároveň lze nahrát
jakýkoli časový kupon MHD pro
zóny Liberec a Jablonec, Seniorpass
a celosíťový kupon IDOL nebo dobít
jen elektronickou peněženku pro
jednotlivé jízdy ve veřejné dopravě
v celém Libereckém kraji. Klientské
centrum je také jedno z kontaktních

míst 1. CA k vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů pro
elektronické podpisy v Libereckém
kraji. Liberecká IS zde nabízí rovněž
produkty evstupenky, na niž soustředí své kulturní a společenské
akce více než tři desítky pořadatelů
z Libereckého kraje. „Na jednom místě
tak vyřídí Liberečané více záležitostí
bez nutnosti čekat zbytečně na více
místech,“ zdůrazňuje Bureš.
Liberecká IS, a.s., patří mezi společnosti statutárního města Liberec.
Na trhu je od roku 2002. Zabývá se
informačními technologiemi a systémy pro veřejnou správu i komerční
subjekty. Je také provozovatelem
liberecké Metropolitní sítě optických
vláken.

Zprávy z DDM Větrník
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Máte platný cestovní pas?
Málokdo už nyní začíná uvažovat nad dovolenou s tím, že
si zkontroluje svůj cestovní pas, zda mu náhodou nekončí
platnost nebo mu již neskočila. Není nic nepříjemnějšího než
si pár dnů před dovolenou otevřít cestovní pas a zjistit, že je
neplatný. Polije vás horko, pak přijde šok, zděšení, panika!
Co budu dělat? Vezmete úřad útokem.
Veronika Vanerová, vedoucí oddělení dokladů a evidence obyvatel
NEJRYCHLEJŠÍ MOŽNOST získat
cestovní pas je nechat si udělat tzv.
„rychlovku“. To je cestovní pas, který
je vyhotoven Státní tiskárnou cenin
do 6 pracovních dnů, ale… Cena
tohoto pasu dle zákona činí 4 000 Kč
pro dospělou osobu, pro dítě 2 000
Kč. Dovolená se začíná prodražovat
a nálada klesá k bodu mrazu.
Další nepříjemností, která nás může
při vyřizování cestovních dokladů v letních měsících potkat, je dlouhá a ještě
delší fronta na úřadu, kam si přišli
vyřídit cestovní doklady i mnozí další
občané. I ti přece potřebují co nejdříve
odcestovat na dovolenou. Nálada opět
klesá o několik stupňů.
Je pravda, že pro cestování do
států Schengenského prostoru je
možné použít i občanský průkaz.
Ale pro cestování mimo tento prostor
je už jasná podmínka mít cestovní pas.

Pokud se rozhodnete cestovat do
zahraničí, prvním krokem by měla být
kontrola platnosti cestovního pasu. Naše
rada zní, platnost pasu by neměla
končit posledním dnem vaší dovolené, ale měli byste počítat ještě s časovou
rezervou pro případ, že na cestě nastanou nepředvídatelné události. Některé
státy požadují platnost pasu půl roku
po plánovaném příjezdu.
O cestovní pas již nemusíte žádat
v místě trvalého pobytu. Nečekejte
na předprázdninové měsíce nebo na
prázdniny. Od dubna začíná být na
úřadech rušno, fronty a čas na vyřízení žádosti se prodlužují. Posledním
krokem je vyzvednutí vyhotoveného
dokladu. To je možné až za několik
týdnů – zákonná lhůta je u standardního pasu do 30 dnů od podání
žádosti. Dospělý pas stojí 600 Kč,
dětský 100 Kč.

Tomáš Herder
Inzerce

LETNÍ TÁBORY ve Větrníku patří
k vyhledávaným a hojně navštěvovaným letním akcím našeho domku.
Proto všechny zájemce budeme od
pondělí 19. února informovat o předběžné nabídce táborů a od 1. března
se můžete do nabízených táborů přihlásit. Věříme, že si každý z nabídky
vybere.

ELEKTRONICKÉ CIGARETY,
E‑LIQUIDY A NÁPLNĚ
DO TISKÁREN
ZA BEZKONKURENČNÍ CENY

Z AČ ÁT K E M Ú N O R A jsme
uspořádali Karneval v bačkorách
a kromě této akce se můžete těšit
na Apríl s pohádkou, který proběhne v sobotu 7. dubna. Tradiční
Pohádkový les v Lidových sadech
uspořádáme v sobotu 26. května
a od 21. května bude probíhat akce
Týden otevřených dveří. Máte se na
jaře na co těšit.
KROUŽKY ROBOTIKY a 3D tisku
se v pátek 26. ledna účastnily akce
Vědecký jarmark v Lomnici nad
Popelkou. Akce byla hojně navštívena dětmi prvního a částečně druhého stupně ZŠ z Lomnice a okolí.
Naše 3D tiskárna byla v obležení
dětmi, které si mohly odnést i malý
výrobek, který se před nimi vytiskl.
Zájem o roboty z Liberce, Lomnice
nebo Frýdlantu byl velký, a tak touto
cestou nabízíme stále volná místa

OBCHODNÍ DŮM PLAZA LIBEREC
otevřeno po‑ne 9.00–20.00, tel. 737 819 134

^Liberec
v kroužku robotiky i 3D tisku ve Větrníku.
I PŘES NEÚČAST našich modelářů na poslední soutěži roku 2017
v Neratovicích jsme potvrdili titul
absolutního mistra ČR mezi staršími žáky zásluhou Filipa Svatoše
a 3. místo absolutně ve stejné kategorii získal Tibor Havlíček. Mezi juniory potvrdil 3. místo absolutně Jakub
Luci. Držíme palce, aby stejně dobře
nebo i lépe uspěli v roce 2018.
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Nejaktuálnější zprávy
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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.

V hazardu se nedá nikdy vyhrát, neb důsledky mají vždy vyšší kartu!
Pokud máte odvahu sledovat jednání zastupitelstva, milí Liberečané, tak jste postřehli, že se jako evergreen opakuje a ještě
bude opakovat záležitost regulace hazardu ve městě Liberec.
Věra Skřivánková a Dana Lysáková, KSČM
Téma, které bylo vyřešeno ke spokojenosti většiny normálně smýšlejících
obyvatel města a zejména těch, v jejichž
rodinách se vyskytl někdo závislý na hracích automatech, bylo vyřešeno přijetím
vyhlášky o úplném zákazu hazardu ve
městě. Vyhláška byla přijata v prosinci
2016 s účinností od září 2017 po dlouhých
peripetiích a slibech ve volebních programech. Potom se ale začaly dít věci.
Hazardní lobby a někteří zastupitelé
začali bít na poplach! V regionální televizi
se objevily záběry natočené skrytou kamerou v černých hernách v Brně, neustále
bylo zdůrazňováno, že dojde k výpadku
peněz v rozpočtu města a tyto finance se
přesypou do Stráže n. Nisou či Jablonce
n. Nisou. Argumenty, že tím pádem bude
navýšena daň z nemovitostí, aby se výpadek nahradil. Od dubna loňského roku se
pravidelně, téměř každé zastupitelstvo,
hazardem zabýváme. V červnu 2017 předložil primátor města T. Bathyány (exANO)
návrh vyhlášky, která vrátila hazard „do
starých kolejí“. Silou jednoho hlasu protlačil její přijetí s tím, že by se téma hazardu
táhlo dále a bylo by to vhodné téma do
předvolební kampaně. Oprávněná obava,

protože hazard v programu neměli ani
jeho současní propagátoři!
A tak se dlouhodobě přetahovali propagátoři z exANO se Změnou, dohadovali
se s částí Starostů, pomohla TOP 09 i ČSSD
včetně jejich odpadlíků, což by sociálně
smýšlející člověk neočekával. Na prvním
lednovém zastupitelstvu též otevřeně
zaznělo, kdo chtěl „kšeftařit“ výměnou
za hlasy…
Změna uvažovala i o referendu po vzoru
Jablonce n. Nisou, když předtím na prvním
lednovém zasedání odešla část jedinců
z jednání. Co na tom, že by šlo o dalších
minimálně jeden a půl milionu korun vyhozených z rozpočtu, předvolební kampaň je
přeci důležitá. Ano, souhlasíme, je! Ale ne
za finance daňových poplatníků. Kdyby
byla skutečná vůle, dávno by již nulová
varianta platila.
Zajímavé je prohlédnout si všechna
hlasování. O návrhu se hlasovalo celkem
čtyřikrát, až zainteresovaní zastupitelé
prosadili svou. Věc by se zdála vyřešená
nebýt jabloneckého referenda a blížících
se komunálních voleb. I zarputilí příznivci
pochopili, že téma hazardu bude skutečně
jedním z předvolebních témat, a podpo-

řili záměr hazard
v Liberci přece
jen trochu regulovat. Konečná
verze vyhlášky by
měla být na stole
Dana Lysáková
v březnu 2018.
A obavy o výpadku v příjmech města?
Finance města by neměly posilovat špinavé
peníze, na tom je snad shoda. Jaký je však
rozdíl v tom, prosazovat navýšení rozpočtu
z gamblerství, neštěstí jednotlivců i celých
rodin? Toto považujeme za nepřijatelné,
antisystémové v boji proti těmto negativním jevům. Kdyby následky hazardu ve
všech svých důsledcích padaly na město,
tak by snad nenašel lobbing tolik podporovatelů. Protože však sociální dávky, léčba
a další náklady jdou jen na vrub státu, tak
podnikatelské lobby hazardu kvete dál.
Proč však to má město podporovat?
Proč město nespolupracuje s organizací
Občané proti hazardu? Proč nepodporuje
Komplexní sociální programy či ucelený
Program prevence hráčství? Problém
jménem diagnóza F63 neboli patologické
hráčství, jeho sociální dopady na jedince,
rodiny i celou společnost, je snaha baga-

telizovat. Aby
se nedostal na
světlo světa a do
povědomí lidí.
Výpadek financí se dá nahradit
urychleným přijetím územního Věra Skřivánková
plánu, zrušením nesmyslných projektů
a zeštíhlením počtu úředníků. Jen pro
představu – projekt RetaiLink na oživení centra města, jehož výsledkem bude
„akční plán“, je cestovní kanceláří. Nejbližší výlet za naše peníze se uskuteční
v únoru letošního roku do Itálie. Než se
akční plán schválí, bude celé centrum
města prázdné, možná nám potom někdo
předloží vyhlášku, ve které celou Pražskou ulici prohlásí za „herní zónu“ a bude
zalidněna.
Vytlačením hazardu z Liberce, tím by se
naše město stalo dalším moderním evropským městem! Bohužel se tak v nejbližší
době nestane, proto podporujeme každé
jeho omezení, i když to současné nahrává
jen nejsilnější provozovatelské hráčské
lobby a jejich přisluhovačům. Naším cílem
je nulová varianta.

Do centra města i v noci beze strachu
Umím si to živě představit: pokročilá hodina, tmavá zákoutí, nikde nikdo. Jen vy a skupina agresivně oblečených mladíků
s trhanými a přiopilými pohyby. Kdo by se v takové chvíli nebál? A zrovna když byste to nejvíc potřebovali, po strážníkovi
ani vidu, ani slechu…
František Gábor, TOP 09
Není podstatné, jestli se nakonec vůbec
nic nestalo. Strach v srdci vlastního města
je hodně nepříjemný zážitek. S tím, že ho
zažívají zvláště v okolí terminálu MHD ve
Fügnerově ulici, se na mě obracelo během
podzimní volební kampaně hodně lidí.
Bezpečnost jako téma mě provází vlastně už od doby, kdy jsem v devadesátých
letech bojoval ve válce v Perském zálivu.

Považuji pocit bezpečí za jednu z úplně
nejzákladnějších podmínek spokojeného
života. Obavy svých spoluobčanů jsem
rozhodně nebral na lehkou váhu a situaci ve Fügnerově ulici jsem prověřil. Na
konci roku byl městský kamerový systém
rozšířen o dvě kamery, které nepřetržitě
monitorují právě prostor terminálu MHD.
Mohu ujistit občany, že kdyby se cokoli

dělo, městští strážníci by byli okamžitě na
místě. Hlídka městské policie navíc oblast
pravidelně prochází.
Mohou ale existovat i jiná místa, kde se
právem bojíte – ať už v noci, nebo dokonce
i ve dne. Dejte mi o nich vědět, snažím
se vytipovat další místa, kde by měly být
kamery.
Chci, aby se v Liberci všem žilo dobře,

a k tomu bezpodmínečně patří zajištění bezpečnosti.
Nepustím to ze
zřetele. Stejně jako
městská policie,
jejímž příslušníkům František Gábor
děkuji za jejich náročnou a záslužnou
službu. Odvádějí dobrou práci.

Vážení čtenáři, texty uveřejněné v zastupitelské rubrice Fórum najdete také na internetových stránkách
www.liberec.cz/zastupitelstvo. Každý zastupitel má svůj blog, kde se tyto příspěvky vždy po vydání Zpravodaje zobrazí.
Každý zastupitel má také možnost komentovat názory svých kolegů přímo pod konkrétním článkem.
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Nenechme je jen rozhodovat od stolu, řekněme, co za
naše peníze ve městě opravdu chceme a potřebujeme
Všichni stále hovoří o zapojení obyvatel města do jeho chodu, ale jsou to jen slova. Ke skutku daleko. Kdyby totiž opravdu
ti, kdo nám vládnou, mysleli svá slova opravdově, začali by u rozpočtu a nechali obyvatele města, aby rozhodovali, kam
jeho část přidělit.
Martina Rosenbergová a Jan Čmuchálek, bez politické příslušnosti
Co jsou skutečné potřeby města? Říká
se tomu odborně participativní rozpočet, není to ale nic jiného než rozpočet
sestavený na základě zkušeností a přání
obyvatel těch, kterým má sloužit. Mimochodem ho má už spousta měst a vesnic,
jen Liberec nic. Ačkoli o něm mnozí rádi
mluví.
Dosud o tom, na co budou finanční
prostředky daňových poplatníků ve
městě pod Ještědem použity, rozhoduje 39 „vyvolených“, nebo lépe řečeno
zvolených jedinců – zastupitelů. Participativní rozpočet umožňuje podílet se na
tomto rozhodování nám všem. Společně
se musíme shodnout na tom, co bychom
chtěli v naší čtvrti či v naší ulici vylepšit,
doplnit, opravit. A město, které na takovou participaci přistoupí, vyčlení určitou

částku, o kterou pak tato komunita může
požádat.
U nás by bylo kupříkladu potřeba několik laviček, protože cesta na nákup do nejbližšího obchůdku je dlouhá a paní Nováková, která už přece jenom špatně chodí,
by si během cesty potřebovala sednout
a odpočinout. Navíc by si mohla popovídat se sousedkami, protože žije sama
a bývá jí smutno. Potřebovali bychom také
pár odpadkových košů, aby pan Dostál
nemusel věčně sbírat odpadky po různých nepořádnících. Nutně potřebujeme
také pár košů na psí exkrementy, pejsků
tu je hodně a pejskařům by to usnadnilo
uklízet si po nich. Paní Poláková by byla
ráda, kdyby se tady upravil takový travnatý plácek a možná by se mohl doplnit
o nějakou parkovou úpravu nebo dokonce

sochu. To by bylo
moc pěkné. A taky
bychom potřebovali opravit chodník, kde už je to
opravdu o zlomení
nohy. A sousedé Jan Čmuchálek
za rohem by zas
přivítali nějaké opatření, které by tam
zpomalilo dopravu. Přece jen tam přebíhají děti ze školy a byli bychom rádi, aby
byly v bezpečí.
Zkrátka a dobře. Každou ulici, každou
čtvrť trápí něco jiného a řeší jiné problémy, které často nelze zpoza stolu radnice vidět. Politik sem nezabloudí, jak
je volební období dlouhé, a město má
údajně tisíce jiných, a hlavně vždy důležitějších starostí k řešení, než jsou ty z naší

ulice. Participativní rozpočet by
nám dal alespoň
šanci krůček po
krůčku měnit naši
čtvrť k lepšímu.
Navíc to má další Martina Rosenbergová
výhodu – nemusí
se nic vymýšlet, stačí převzít fungující
modely z jiných českých měst. Práce na
pár hodin. A zavedeno může být již od rozpočtu na další rok. Ten letošní, ve kterém
se opět tak notně plýtvá penězi nás všech,
již bohužel neovlivníme.
Jak jste na tom ve vaší ulici vy? Přidáte
se?
Své podněty a názory posílejte na
martinarosenbergova@seznam.cz. Děkujeme.

Proč město levně prodává, Parkování u nemocnice je
důležitý úkol pro město
ale draze nakupuje?
Vedení města se asi nedostatečně poučilo z chyb svých
předchůdců. Některé kroky s majetkem města bohužel opět
postrádají zodpovědný a hospodárný přístup. Posuďte sami.
Jaroslav Zámečník, Starostové pro Liberecký kraj
ODKUP PARKU POD KLÁŠTEREM
ZA 4,8 MILIONU KČ
O případu jsem psal již v prosincovém
Zpravodaji. Před 10 lety patřil pozemek
pod klášterem o rozloze cca 7 tisíc m2
Krajské nemocnici Liberec. Tehdejší
vedení nemocnice prodalo pozemek jako
nepotřebný jednomu nejmenovanému
libereckému podnikateli za 1,5 mil. Kč.
V roce 2017 ale náměstek Korytář přichází s návrhem odkoupit tento zanedbaný
a svažitý pozemek za 4,8 mil. Kč. Přitom
podle městem objednaného posudku od
soudního znalce byla stanovena cena
obvyklá něco málo přes 2 mil. Kč.
Můj návrh, aby se pozemek koupil za
cenu podle soudního znalce, neprošel
a koalice Změny a ANO prosadila vyšší
výkupní cenu, a to 4,8 mil. Kč.

areál ČSAD Liberec
poblíž dnešního
obchodního centra
Nisa. Rozloha
areálu je asi 75 tisíc
m2 a má vysoce
lukrativní polohu
Jaroslav Zámečník
u dálnice na Prahu.
Zastupitelstvo města v červnu 2017
uložilo náměstku Korytářovi zajistit dva
znalecké posudky na tržní cenu 7 %
podílu města ve společnosti FinReal.
V jednom z těchto posudků z října 2017
je uvedeno, že účetní hodnota společnosti je 67 mil. Kč, ale tržní hodnota
areálu by v případě prodeje mohla činit
až 300 mil. Kč, a je tedy vhodné ji ověřit
dalším znaleckým posudkem. Podíl
města by tak mohl činit skoro 20 mil. Kč.
V únoru 2018 však náměstek Korytář
PRODEJ PODÍLU MĚSTA VE
předložil zastupitelstvu města Liberec
SPOLEČNOSTI FINREAL LIBEREC, A.S. návrh na prodej 7 % podílu města ve
V 90. letech získalo město Liberec společnosti za 5,2 mil.Kč. Ověření tržní
v rámci privatizace cca 7 % podílu na ceny areálu bohužel nebylo z neznámých
společnosti FinReal Liberec, a.s., vlastnící důvodů provedeno.

Moji pacienti si často stěžují, co si prožili, když hledali
parkování u nemocnice, míst je totiž málo.
Jan Mečl, ČSSD
Jde o letitý a známý problém, který sama
nemocnice vyřešit nemůže, a čeká se, jak
s tím pomůže město. Řešením je vybudování dostatečně kapacitního parkoviště
pro pacienty, ale místa by potřebovali také
zaměstnanci.
Je nutné také zřídit další linku MHD se
zastávkou přímo u nemocnice. V Liberci žije
17 tisíc seniorů nad 65 let, z nich více než
4 000 má více než 80 roků. Řada seniorů
má problémy s delší chůzí, někteří používají
berle nebo jsou odkázáni na oporu vozíků,
každý krok může bolet.
Jeden Taxík Maxík v rámci charity je
dobrý nápad, ale na dopravu všech do
nemocnice opravdu stačit nemůže. Přeprava sanitou má svá přísná pravidla.

Čekat a nadávat
ale asi budou lidé
ještě minimálně
několik dalších
let, než se podaří
uskutečnit smělý
plán č áste č né
Jan Mečl
modernizace naší
nemocnice.
Z opozičních lavic v tomto volebním
období můžu na jeden z mnoha problémů
našeho města pouze poukazovat. Chci parkování u nemocnice začít řešit z pohledu
města okamžitě. Ideje sociální demokracie
jsou trvalé. Jednou ze základních je pomoc
slabším, to jsou především naši starší spoluobčané.

KAM ZA ZÁBAVOU?

Visit^Liberec.eu
TIPY A POZVÁNKY NA AKCE V LIBERCI
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Dopravní podnik je v krizi. Lidé herny ve městě nechtějí
Už osm let
Z dopravního podniku odešlo v prosinci do BusLine 28,5
milionu korun. Jen tak, za nic. Jde jen o špičku ledovce. Za
loňský rok město Liberec poslalo do dopravního podniku
200 milionů a dopravní podnik poslal BusLine 180 milionů.
Správná otázka zní: Je DPMLJ vůbec ještě městská firma?
Josef Šedlbauer, Změna pro Liberec/Zelení
Těch 180 milionů pro BusLine vychází
ze smlouvy, která byla za dopravní podnik
podepsána před osmi lety Jiřím Kittnerem
bez výběrového řízení a bez cenového
ujednání. Vlastně jedno tam je: dopravní
podnik zaplatí tolik, o kolik si BusLine
řekne. Tyhle neuvěřitelné podmínky mě
vedly v roce 2012 k žádosti o přezkum
smlouvy na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Přišla tenkrát jednořádková
odpověď, že úřad neshledal důvody pro
zahájení správního řízení. Bez možnosti
odvolání. Podepsán předseda ÚOHS Petr
Rafaj. Ten samý pán, který před měsícem
zakázal Libereckému kraji odkup akcií
ČSAD Liberec a zřízení vnitřního dopravce,
kterým by se kraj dostal zpod monopolu
BusLine na veřejnou dopravu v kraji.

Osm let ukazuji, jak BusLine skrze
svůj vliv na některé politiky, úředníky
a manažery usiluje o faktickou privatizaci
autobusové dopravy ve městě i v kraji. To

mu umožňuje diktovat
si monopolní ceny,
hrazené z veřejných
rozpočtů. Nechci posílat každý rok desítky
milionů zbytečně
majitelům BusLine. Josef Šedlbauer
Tyto peníze mají jít na platy řidičů, na
investice do dopravních prostředků nebo
do snížení cen jízdného.
Ještě před dvěma lety hejtman Půta
napadal Změnu za to, že jsme kritizovali
umetání cesty BusLine k ovládnutí krajské
dopravy. Později naše důvody pochopil
a dnes se hejtman vůči BusLine hlasitě
vymezuje, i když to znamenalo postavit
se proti některým členům vlastní politické
strany. V Liberci ani Starostové, ani ANO
zatím takto svůj stín nedokázali překročit.
Proto Změna zůstává ve snaze o řešení
neúnosné situace v dopravním podniku
osamocena, a když už je dohodnut nějaký
postup, není dodržen. Naposledy se tak
stalo na lednovém zastupitelstvu, kam
poslal návrh na změny v DPMLJ primátor, ale nepodpořili je ani členové jeho
ex‑ANO. Zpackaná šance.
Budeme tedy hledat nová řešení. Největší vliv na jejich úspěch nakonec budou
mít lidé ve městě: v komunálních volbách
na podzim tohoto roku.

Po dlouhých jednáních se členům pracovní skupiny pod
vedením prof. Josefa Šedlbauera (Změna pro Liberec)
podařilo dospět k dohodě a předložili návrh vyhlášky
o razantní regulaci hazardu, který se ukázal být přijatelným
kompromisem pro většinu zastupitelů. Na mimořádném
únorovém zastupitelstvu ho podpořilo 27 zastupitelů.
Zuzana Tachovská, Změna pro Liberec

Samotnou vyhlášku bude zastupitelstvo
schvalovat na březnovém jednání, a pokud
ji schválí, začne platit od dubna 2018.
Pokud ne, Změna začne připravovat celoměstské referendum o zákazu hazardu
stejně jako v sousedním Jablonci.
Návrh vyhlášky redukuje počet heren
ve městě ze současných téměř 40 na
tzv. jednotky míst, předběžná dohoda je
maximálně sedm provozoven. Podle nové
vyhlášky nebudou smět kasina být ve vzdálenosti méně než 150 metrů od škol a jejich
umístění bude posuzovat pracovní skupina složená ze zastupitelů, která bude svá
rozhodnutí konzultovat s městskou policií
a organizací Advaita zabývající se prevencí
a léčbou závislostí. Konečné slovo bude
mít zastupitelstvo. Tato přísnější vyhláška
není úplně podle představ hnutí Změna, ale
je to přijatelný kompromis. Zastupitelé za
Změnu by dali přednost zřízení pouze jednoho městského kasina, někteří i úplnému
zákazu hazardu, ale ani jedno není reálné
nebo, jak se ukázalo, trvale udržitelné.
Připomeňme, že zákaz hazardu se Změně
podařilo už v prosinci 2016 těsnou většinou
hlasů v zastupitelstvu prosadit. Ovšem za pár
měsíců se primátorovi Batthyánymu, opět
o jeden hlas, podařilo hazard do města vrátit.
I tentokrát se primátor (ex‑ANO) všemi
možnými způsoby pokoušel tento kompromisní návrh shodit. Dojemně naléhal,

ať nevnucujeme
občanům města, jak
mají žít, a že už se to
se všemi těmi zákazy
a omezeními na kouření, alkohol a hazard
přehání, za chvíli už Zuzana Tachovská
lidem zakážeme jíst i tučné maso… On
i celé ex‑ANO hlasovali proti vyhlášce.
Možná, že ke schválení záměru této
vyhlášky trochu přispěl i výsledek jabloneckého referenda, které jasně potvrdilo
to, co od začátku říkáme: lidé hazard ve
svém městě nechtějí. Účast v referendu
byla 40 % a 88 % těchto voličů se vyslovilo
pro úplný zákaz hazardu. Myslím, že je to
logické. Ulice s hernami, zaslepenými výlohami a zvýšenou kriminalitou lidi odpuzují.
Profit z tohoto špinavého byznysu mají jen
majitelé heren a majitelé nemovitostí. To
má ovšem za následek, že nájem v těchto
domech si normální živnostníci nemohou
dovolit a kamenné obchůdky, které bychom
si v centru města přáli, vytlačí herny, protože jejich provozovatelé si mohou dovolit
platit mnohem vyšší nájem.
Chtěla bych touto cestou poděkovat
všem členům pracovní skupiny, ale zejména Josefu Šedlbauerovi za jeho vytrvalou
a trpělivou snahu o regulaci hazardu
v našem městě, která snad nakonec bude
korunována úspěchem.

Každá čtvrť Liberce potřebuje svého starostu

Mnoha obyvatelům Liberce se může zdát, že je jejich okolí málo upravené a málo opečovávané. Zvlášť když porovnají okolí
svého bydliště s tím, jak vypadají třeba Vratislavice nebo i jiné okolní obce. Mají upravené parky, veřejná prostranství,
o Vánocích slavnostní osvětlení apod. V Liberci je to mimo centrum města jiné. Proč to tak je, a hlavně jak to změnit?
Jaromír Baxa, Změna pro Liberec

Po deseti letech v místní politice považuji
za nejzásadnější důvody následující:
V jednotlivých čtvrtích Liberce nezůstávají peníze, které se
tam vyberou na daních.
Ve Vratislavicích zůstává 75 % z daní,
jinde výrazně méně. Více než třetinu všech
městských příjmů spolknou splátky dluhu,
MHD, sběr odpadků, divadla, bazén nebo
zoo, nemluvě o provozu radnice samotné.
Další prostředky pak spadnou na vrub velkých investičních akcí často koncentrovaných jen do některých částí města.
Jednotlivé čtvrti o sobě nerozhodují samy.
Nehospodaří si se svým majetkem, peníze

1.

2.

z prodejů pozemků a jiných nemovitostí
nezůstanou v místě, ale jsou přerozděleny
velkou radnicí na to, co si politici zrovna mezi
sebou dohodli. Nikdo také neřeší, jestli se
v jednotlivých čtvrtích investuje přiměřeně
spravedlivě ve srovnání s jinými.
Co se v jednotlivých čtvrtích děje, zastupitelstvo ani vedení Liberce příliš nezajímá,
tedy pokud se daná věc nějak nedotýká
celého města. A tak zatímco na mnoha místech chybí chodníky a kanalizace, na radnici
se plánuje takřka půlmiliardová megalomanská rekonstrukce bazénu, přeměna areálu
LVT na technické muzeum a další velké projekty. Na co peníze nezbudou, je asi zřejmé.
Pokud se nestane zázrak a příjmy města

skokově nevzrostou, budou to opět veřejná
prostranství, chodníky a veřejná zeleň.
Podobné je to i se školami. Pro Liberec jako
celek je postačující, když se může pochlubit několika málo školami nebo když počet
míst ve školách a školkách je za celé město
v pořádku. Že je tohle houby platné rodičům
nespokojeným se školou, kterou mají v místě,
je považované za lokální nepříjemnost.
Oba problémy přitom mají řešení. Po
vzoru toho, co funguje nejen ve Vratislavicích, bychom měli vytvořit městské obvody
v celém Liberci. Měly by svá zastupitelstva
a starosty, kteří by se o své části města starali. A bylo by zaručeno, že peníze, které se
vyberou, zůstanou tam, kde jsou potřeba.

Jiné alternativy,
osadní výbory nebo
spolky, nepomohou.
Nemohou o ničem
rozhodovat, nemají
rozpočty ani nikoho Jaromír Baxa
placeného, kdo by se té
čtvrti mohl věnovat na plný úvazek.
Zřízení městských obvodů ale nepůjde
samo sebou. Jejich zřízení by muselo schválit
zastupitelstvo, které se k tomu rozhodně
nechystá. Jedinou cestou je, že si o jejich
zřízení řeknou sami občané. Že se zorganizují
a že si tuto změnu svým způsobem vynutí.
Jinak se ale, obávám se, na problémech
našeho města ani nadále nic nezmění.

HASIČI / OSTAŠOV
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HASIČI RADÍ OBČANŮM

Pořiďte si domácí detektor plynů

Hasiči v posledních letech zaznamenávají stoupající počet zranění, poškození majetku nebo úmrtí z důvodu úniku
nebezpečného plynu. Současně také neustále roste počet domácností používajících k vytápění, ohřevu vody nebo vaření
zemní plyn nebo propan-butan. Domácí detektor úniku plynu by proto měla mít pro vlastní bezpečnost každá domácnost,
kde se nachází plynový ohřívač, vařič nebo jiný přístroj, který je poháněn plynem, případně místa, kde jsou skladovány
tlakové lahve s plynem.
por. Iva Michalíčková, koordinátorka preventivně výchovné činnosti
Detektor plynu dokáže včas odhalit případné nahromadění hořlavých,
výbušných či toxických plynů. Reaguje již při koncentracích, které ještě
nejsou zdraví nebo životu nebezpečné. Na přítomnost plynu upozorní
zvukovou a světelnou signalizací.
Některé detektory také zobrazí koncentraci plynu v dané místnosti na
digitálním displeji.

Oxid uhelnatý
● vzniká při nedokonalém hoření
a spalování
● hořlavý, výbušný a smrtelně jedovatý
● není ani cítit, ani vidět
● je mírně lehčí než vzduch, stoupá
ke stropu

se vyhneme právě správným umístěním detektoru a jeho dostatečnou
vzdáleností od spotřebiče. Konkrétních modelů domácích detektorů
úniku plynu dnes existuje celá řada.
Detekují různé plyny, nejčastěji propan-butan, zemní plyn, ropné látky
a etylen. Na trhu je také dostatečný
výběr detektorů plynu, které lze
zapojit do běžné zásuvky s napájeKAM TEDY UMÍSTIT DETEKTOR
Detektory instalujeme do místností, ním 230 V.
kde hrozí únik plynu. Nejčastěji se jedná
NEJČASTĚJŠÍ NEBEZPEČNÉ
o kuchyně, kotelny nebo místnosti, kde
JAK SE ZACHOVAT
PLYNY V DOMÁCNOSTI
je například plynový ohřívač vody (tzv.
PŘI ÚNIKU PLYNU
Metan
● hlavní složka zemního plynu
„karma“).
Pokud víme, odkud plyn uniká, oka● hořlavý a výbušný
Místo instalace volíme podle toho, mžitě uzavřeme hlavní uzávěr plynu.
● lehčí než vzduch, hromadí se pod zda chceme odhalit únik lehkého Místnost se snažíme vyvětrat otevřestropem
plynu stoupajícího ke stropu, nebo ním oken a dveří. Poté místo urychleně
těžkého plynu, který se drží u podlahy. opustíme. Nezapomeneme varovat
Vhodné umístění konkrétního detek- sousedy v domě a událost oznámíme
Propan-butan
toru by mělo být popsáno v návodu na na tísňovou linku 150 nebo 112. Zame● hořlavý a výbušný
použití výrobku. Planým poplachům zíme používání otevřeného ohně nebo
● těžší než vzduch, klesá k podlaze

jiného možného iniciátoru výbuchu
(např. vypínače, elektrické přístroje
a spotřebiče).
Pokud dojde k nadýchání nebezpečného plynu, vyneseme postiženou
osobu na čerstvý vzduch, udržujeme
ji v klidu a teple, sledujeme dýchání
a stav vědomí. Při zástavě dechu okamžitě zahájíme umělé dýchání. Vždy
zavoláme lékaře prostřednictvím
tísňové linky 155 nebo 112, i když
se postižená osoba subjektivně cítí
dobře.
Pro snížení pravděpodobnosti
vzniku nežádoucí události v souvislosti
s provozem plynových zařízení je důležité provádět jejich pravidelné revize
a kontroly. Při používání zařízení na tuhá
paliva platí stejná pravidla a to nejenom
pro kotle, ale především pro spalinové
cesty (komíny), které jsou nejčastější
příčinou problémů.

Ostašovský spolek mění podobu sociálních vztahů v Liberci

Překvapivě vysoká bezpečnost v Liberci udivuje především zahraniční návštěvníky. Nejenže se daří státním institucím
vytvářet pozitivní obraz sociálních vztahů ve městě, ale významnou úlohu hrají i místní organizace občanů.
Milan Turek, Turistické informační centrum
V POSLEDNÍ DOBĚ vznikly osadní
výbory nebo různé společnosti, které
se snaží především v okrajových částech města o změnu sociálních vztahů.
Spolky na Králově Háji, ve Vesci,
v Ruprechticích, Harcově nebo v Ostašově. Ty se právě zasluhují o bohatý
společenský život mimo centrum.
Západní část města byla v poslední době zastavěna supermarkety, ale
přesto čtvrť Ostašov zůstala krásnou
oázou rodinných domků a vilek. Blízkost lesa, louky, opečovávané zahrady
a nádherný výhled na Ještědský hřbet,
to je líbezná krajina. Lidé, kteří zde
bydlí, se snaží žít společensky. Není zde
však hospoda ani místnost, kde by se
konaly společné akce, kde by se sousedé scházeli. Jedinou možností bylo
restaurovat stoletý kostelík sv. Vojtěcha. Skupinka sousedů po neúspěšném
pokusu odtržení od města vytvořila
Spolek přátel Ostašova, aby alespoň

také k návštěvě během velikonočních
svátků, ostašovské poutě i podzimních a adventních koncertů s oslavami
Vánoc.
Zajímavou aktivitou ostašovských
je jejich setkávání s původními obyvateli dříve samostatné obce. Ostašov se
v roce 1963 stal s tisíci obyvateli čtvrtí
města Liberce. Spolku se podařilo
prosadit nejen obnovu kostelíka, ale
i renovaci obou budov škol, byly vytvořeny informační tabule naučné stezky.
oživila kdysi dávný společenský život.
Loňský vydařený advent měl vyvr- Územím prochází mezinárodní cykloJejich akce jsou vskutku četné cholení v živém betlému, pásmu, při- stezka Odra–Nisa, vedoucí z Nové Vsi
a pestré. Rok začíná tříkrálovým kon- praveném jabloneckým souborem u Jablonce nad Nisou do Ukermünde
certem, poté následuje masopust, Šafrán. Historické oblečení, písně, u břehů Baltského moře.
vzpomínková akce na bitvu vojsk Marie recitace i tanečky byly oceněny
A tak již řádku let je Ostašov díky
Terezie s pruskými vojsky ze sedmile- posluchači, kteří zaplnili celý kostelík. spolku živou městskou čtvrtí, vytvářeté války v roce 1757. Rekonstrukce
Současný masopust bude mít jící kolorit velkého města, a výrazně tak
bitvy je podívanou, ale také současně v Ostašově již tradiční průběh, kdy mění pohled obyvatel centra na okravelkou kulturní a vzdělávací akcí, kterou celou čtvrtí projde průvod masek jovou čtvrt. Ostašov je krásnou čtvrtí,
navštěvují obyvatelé Liberce a také lidé s muzikou. Čtvrť se tak zaplní návštěv- nádherným místem pro výlety na kole
z pohraniční oblasti.
níky i z dalekého okolí. Spolek zve nebo pro návštěvu kulturní akce.
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Kulturní počin 2017 vyhrál mladý houslista

Teprve desetiletý talentovaný houslista Milan Kostelenec je držitelem ocenění Kulturní počin roku 2017. Vavříny si odnesl
za své loňské vítězství na 59. mezinárodní soutěži mladých houslistů Kociánovo Ústí.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu
DRUHÉ MÍSTO získala Oblastní galerie
Liberec – Lázně za výstavu Giacometti –
Picasso – Chirico, o třetí místo se pak
dělí Naivní divadlo Liberec a Krajská
vědecká knihovna za inscenaci Jsou
místa oblíbená tmou, kde nikdy a nic na
ostrovech se skrývá odlehlých, resp. za
projekty Děti čtou nevidomým dětem
a Znakokniha Český ráj a jeho tajemství.
Pořadí Kulturního počinu 2017 stanovila svým hlasováním komise pro
kulturu a cestovní ruch z celkem 19
kandidátů, výsledky pak město veřejně
vyhlásilo 13. února v obřadní síni.
Milan Kostelenec obdržel za své
vítězství 20 tisíc korun, galerie za druhé
místo polovinu, divadlo a knihovna pak
po 5 tisících. Čtvrté místo získala Silvie
Pálková za cenu, kterou loni obdržela za
svou dosavadní činnost v oblasti sborového zpěvu, páté místo pak putuje do
Divadla F. X. Šaldy.

Kulturní počin 2017

1.

Vítězství mladého houslisty
Milana Kostelence (*2007)
na 59. mezinárodní soutěži
mladých houslistů Kociánovo Ústí
v kategorii do 10 let za provedení
Bachovy skladby Gigue d moll

4.

Za cenu Františka Lýska pro
Silvii Pálkovou, sbormistryni
Severáčku, za činnost v oblasti
sborového zpěvu

2.

5.
6.
7.

3.

8.

Výstava v Oblastní galerii
Liberec – Lázně Giacometti –
Picasso – Chirico

Projekty Krajské vědecké
knihovny v Liberci Děti čtou
nevidomým dětem a Znakokniha
Český ráj a jeho tajemství
a inscenace Naivního divadla
Liberec Jsou místa oblíbená tmou,
kde nikdy a nic na ostrovech se
skrývá odlehlých

Inscenace Divadla F. X. Šaldy
Válka (Malé divadlo)
Nově otevřený pavilon
Technického muzea v Liberci

Balet Sněhurka a sedm
trpaslíků (pořadatel Marie
Gornalova / Malex Ballet School)

Koncert Adama Plachetky
Mozart Gala v Divadle F. X.
Šaldy (16. ročník MHF Lípa Musica)

9.
10.

Výstava Oblastní galerie
Liberec – Lázně Metznerbund
Artweek v Liberci

Všechna ocenění přitom potvrzují to, čeho jsem chtěl jako iniciátor
soutěže dosáhnout. Tedy aktivizovat
zájem o kulturní dění v Liberci a zároveň ukázat, jak široký záběr i schémata
kultura může mít a že je nutné dávat
prostor i kvalitním akcím/projektům
alternativním či určeným pro menšinového diváka. To mj. potvrzují ocenění
pro Milana Kostelence, krajskou knihovnu i Divadlo F. X. Šaldy.
V loňském roce si cenu za Kulturní
počin 2016 odnesla Oblastní galerie – Lázně a Severočeské muzeum za
Německou výstavu 1906/2016, druhé
místo patřilo Naivnímu divadlu za
úspěšnou inscenaci Čechy leží u moře
a na děleném 3. místě skončila výstava
krojů Lužických Srbů v Krajské vědecké
knihovně a osazení 19 pomníčků na
bývalé židovské obyvatele Liberce (tzv.
kameny zmizelých).

Judith Schalansky a René Pět nominací na Thálii
Levínský v Naivním divadle pro liberecké divadlo
Do Naivního divadla dorazil na sklonku ledna velmi vzácný
host. Na večerní reprízu představení Jsou místa oblíbená
tmou, kde nikdy a nic na ostrovech se skrývá odlehlých
přijela z Berlína autorka knižní předlohy Judith Schalansky.
Vít Peřina, Naivní divadlo Liberec
JEJÍ KNIHA Atlas odlehlých ostrovů
byla v roce 2009 vyhlášena Nejkrásnější německou knihou roku a v Naivním divadle inspirovala režiséra Filipa
Homolu k vytvoření inscenace, která
v posledních měsících sklízí pro změnu
spoustu cen divadelních (včetně ocenění za Nejlepší českou loutkovou
inscenaci roku).
A ještě jeden významný autor zavítal
v těchto dnech do Naivního divadla.
Dramatik René Levínský dorazil v pátek
16. února na slavnostní premiéru hry
Řekl bych nějakej vtip a pak bych umřel
smíchy (fear, uncertainty & doubt),
kterou napsal přímo pro naše divadlo
a režisérku Michaelu Homolovou.
Pokud vám jeho jméno tolik neříká,
tak vězte, že píše pod celou řadou
pseudonymů a jeho hry se hrají po celé
republice, včetně Národního divadla
v Praze. Coby Šimon Olivětín se ujal
výzvy napsat hru určenou čerstvě náctiletým, a diváci se tak mohou těšit na
komedii, v níž skupina dospělých pátrá
po svých ztracených dětech. Na kloub

Divadlo F. X. Šaldy má opět své nominované umělce na
prestižní divadelní ocenění, ceny Thálie.
Jiří B. Sturz, Divadlo F. X. Šaldy

HNED DVĚMA nominacemi
nista Andrij Skurhan
za rok 2017 se může pochluza vedlejší roli rytíře
bit baletní soubor, z jehož
Dunoise rovněž
produkce odbornou porotu
v Panně orleánské.
zaujaly výkony v inscenaci
Velikou nadějí pro
Petrolejové lampy dle stejdalší Thálii pro Libenojmeného románu Jarorec je také slovenský
slava Havlíčka. Za ústřední
tenorista maďarskéženskou roli energické
ho původu Titusz
Štěpky Kiliánové obdržela Titusz Tóbisz při děkovačce Tóbisz. Ztvárněním
širší nominaci ztepilá mladá baletka Lacy Klemeňa v proslulé Janáčkově Její
Veronika Šlapanská.
pastorkyni nadchnul liberecké publiDo užší nominace byl za výkon v téže kum i odbornou porotu, která ve svém
inscenaci uveden Rory Ferguson, aus- vyjádření k letošním Tháliím doslova
tralský tanečník, pro něhož je DFXŠ, uvedla „Titusz Tóbisz na liberecké scéně
prvním angažmá.
Lacu nezpíval, on jím byl: nejen dramaÚspěchy, které v posledních letech tickým vokálním projevem, ale celou svojí
pravidelně sklízí operní soubor DFXŠ osobností, svrchovaně zaujatým herecdávaly tušit, že se i letos lze těšit na zají- kým výkonem. Janáček v této postavě
mavé nominace – jsou hned tři.
požaduje od interpreta mnoho poloh
Za charismatický výkon ústřední a nálad, Laca je zlostný, ale i citově rozjiJudith Schalansky
postavy Johanky z Arku v Čajkovského třený a dramatický. Všechny tyto polohy
útěku svých ratolestí se snaží přijít opeře Panna orleánská obdržela širší Titusz Tóbisz herecky i pěvecky přesvědv poradně u psychologa, který s jejich nominaci Alžběta Vomáčková, která čivě zvládl.“
Letošní ceny Thálie se budou udědětmi před časem absolvoval vědecký se libereckému publiku představila již
výzkum. Brzy se ukáže, že stopy vedou v několika inscenacích. Užší nominaci lovat 24. března, tradičně v historické
ze světa reálného do světa virtuální- v kategorii opera – muži si v Liberci budově Národního divadla. Držme
ho…
vysloužil zkušený ukrajinský baryto- našim umělcům palce.
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Vydá strom svobody k 100. výročí ČSR své tajemství?
Jen málo Liberečanů tuší, že jeden ze stromů vysazených před desítkami let v zámeckém parku naproti Hotelu Zlatý Lev
možná skrývá zajímavé tajemství. Do kořenů dnes již torza bývalého javoru, zapuštěného na říjnové výročí republiky v roce
1946, byla totiž údajně vložena schránka s poselstvím z doby poválečného převzetí Liberce československými orgány.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu
K PROFESÍM HISTORIKA i politika
patří naslouchat lidem a vnímat jejich
často neobyčejné příběhy. V této
dvojjediné roli jsem tedy měl možnost
vyslechnout rodinnou vzpomínku paní
Jaroslavy Chotěnovské (Kolátorové),
dnes 84leté bývalé učitelky.
Paní Chotěnovská už před válkou
obývala se svými rodiči jeden z úřednických bytů v libereckém zámku, kde
od 20. let sídlilo ředitelství Československých státních lesů a statků a kde byl
její tatínek Jaroslav Kolátor zaměstnán
jako tajemník. Když po Mnichovu 1938
museli úředníci předat sídlo Němcům,
byl pan Kolátor jedním ze tří, jimž tento
úkol před nuceným vystěhováním ze
Sudet připadl. A o sedm let později –
15. května 1945 – tatáž trojice úředně
převzala stejné prostory zpět do rukou
československých.

Chotěnovská se při pohledu na něj
o něco později přátelům svěřila se svým
tajemstvím. „Říkali mi, že si to nemám
nechat pro sebe. Pokud si dobře pamatuji, měla být do kořenů stromu v roce
1946 vložena nějaká skříňka s tehdejšími novinami Stráž severu, dobovými
platidly a možná nějakými dalšími listinami. Když byl strom ještě vcelku, těžko
s tím šlo něco dělat, teď by ale možná
stálo za to pařez vykopat, schránku
vyjmout a zasadit letos 28. října na
původní místo strom nový,“ míní paní
Chotěnovská.
Přiznávám, že se mi nápad paní ChoJaroslav Kolátor (první zleva) při vysazení javoru u libereckého zámku v roce 1946
těnovské nesmírně líbí a že se jej poku„Za odměnu pak ti tři muži mohli jsem šla potom kolem, v duchu jsem sím uskutečnit. Už pro ni samotnou.
28. října 1946 vysadit v parku strom. mu vždycky přezdívala tatínkův strom,“ A také pro historii, které jsme v Liberci
Ne lípu, ta už tam byla, ale javor. Jako líčila mi paní Chotěnovská. Zhruba před stále hodně dlužni. Vydá strom svobo12letá jsem tehdy sázení přihlížela. Byl pěti šesti lety ale byl strom pokácen dy v roce 100. výročí založení Českoto vlastně strom svobody, ale kdykoli a na jeho místě zbyl jen pařez. A paní slovenské republiky své tajemství?

Připomínat si hrůznou minulost je důležité pro budoucnost
Desítky lidí se sešly ve středu 27. ledna v libereckém Památníku obětem šoa, aby u příležitosti Dne památky obětí
holocaustu a předcházení zločinů proti lidskosti uctily památku těch, kteří nepřežili hrůzy druhé světové války.
Vzpomínkovou akci připravilo jako každý rok statutární město Liberec spolu s Židovskou obcí Liberec.
Redakce
Ve středu 27. ledna uplynulo 71
let od osvobození nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora
Osvětim (Auschwitz), který se stal
symbolem hrůz holocaustu. Proto
byl právě 27. leden vyhlášen za Den
památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Jako významný den České republiky jej uznala česká vláda už v roce 2003. Valné
shromáždění OSN vyhlásilo 27. leden
jako Mezinárodní den památky obětí
holocaustu o dva roky později, v roce
2005.
Tento památný den prožívají lidé
po celém světě jako smutnou připomínku utrpení přibližně šesti milionů
židovských obětí a milionů dalších
nevinných obětí během holocaustu
za druhé světové války. Současně má
sloužit jako varování před vším, co
vede k nejstrašnějším zločinům člověka proti člověku.
Statutární město Liberec a Židovská obec Liberec uspořádaly 26. ledna
slavnostní setkání v liberecké synagoze k Mezinárodnímu dni památky
obětí holokaustu. Předseda židovské
obce Michal Hron oslovil účastníky
projevem, který přetiskujeme.

V den 27. ledna 1945 osvobodila Rudá
armáda vyhlazovací tábor Osvětim –
symbol zabíjení lidí, kteří se provinili jen
svými rodiči, chcete-li původem židovským
či romským, vírou, homosexualitou nebo
tělesnou či mentální nedostatečností. Miliony živých lidí byly hubeny jako odpad, jako
obtěžující hmyz.
Lidský mozek, lidská morálka se s touhle
absurditou nedokáže srovnat, přitom
všechna ta rozumu se vzpouzející hrůza
byla dílem lidského mozku. Tu absurditu
vyslovujeme vždy v otázce: „Jak to bylo
možné?“ Já sám bych ale tu otázku podal
v přítomném čase: „Jak je to možné?“
Neboť holokaust je zlo přesahující minulost k dnešku, a dokonce patří k dnešnímu
dni i otázka k budoucnosti: „Bude to ještě
někdy možné?“
Bojím se, že žádná budoucnost nám
nezaručí, že masové vraždění z plezíru ideologické umanutosti se nebude opakovat.
Pamětníků, svědků i žijících obětí je stále
méně. I my, druhá generace, kterou si soukromě nazývám generace malých rodin,
máme mnohem více let za sebou než před
sebou. Holokaust se nezadržitelně propadá
do minulosti a jeho apel čím dál více slábne.
Z tohoto pohledu jsou 27. leden a jiné
podobné akce jen zrnky na smirkovém
papíře, aby to propadání nešlo tak hladce.

Co ale dělat víc, aby podobné řádění
mělo nanejvýš jen teoretickou šanci. Já
myslím, že musíme být pozorní a všímat si
zdánlivých maličkostí, neboť umanutému
ideologovi stačí zneužití zdánlivé maličkosti k získání moci. Maličkost podpořená
touto mocí si začne žít svým zlovolným
životem, až se stane obludnou ve smyslu
velkou i obluzující.
Dnes a denně nás ty maličkosti atakují.
Například masové užívání slova „nepřizpůsobivý“. Už přestáváme tomuhle slovu
rozumět v jeho původním a pravém smyslu.
To slovo se stalo synonymem pro Romy,
neboli Romové do jednoho se touhle plíživou metodou stali nepřizpůsobivými. A je
jedno, že zneužívání dávek (třeba nemocenských) patří k národnímu českému sportu.
Je jedno, že jiný nepřizpůsobivý Nerom
ohrožuje na silnicích ostatní nebo krade
v samoobsluze. Ne, tihleti Neromové jsou
jen piráti silnic nebo zlodějíčci nebo ti, co
se jen hodí marod, nikoliv nepřizpůsobiví.
Ještě nedávno na mě z billboardů volal
nápis „Stop imigrantům, stop Drahošovi!“
Jak to číst? Snad že imigranti patří za hranice naší republiky, no prosím, je-li to něčí
politický názor, ale co Drahoš? Ten také?
A kdo se na tom seznamu STOP ocitne
příště? Zase Romové, Židé, homosexuálové, invalidé?

Nedávno také jeden z prezidentských
kandidátů bojoval za svobodu hlásání
xenofobních názorů. Svoboda slova je prý
nade vše. Svoboda slova ale není nade vše.
Svoboda je židovským přínosem světu. Židé
poznáním autority Boha získali odměnou
svobodu – vysvobození z egyptského otroctví. Jenže tím ten příběh neskončil. Pán Bůh
sice řekl svobodu ano, ale spolu s tím vám
posílám po Mojžíšovi desky s těžkými omezeními té svobody.
A hned to první přikázání připomíná – to
já jsem vás vysvobodil z egyptského otroctví, to já jsem vám dal svobodu. Svoboda
slova je jistě důležitá, ale je to jen nástroj
demokracie, nelze ji povyšovat nad právo
na svobodný život svázaný nepřekročitelnými pravidly – zákazy a příkazy. Jinak
oslabuje naši odolnost vůči svodům brát
svobodu, domov, majetek, důstojnost či
dokonce život těm, kteří nám nevoní.
Možná jsou ty příklady přehnané
a mnozí je mohou považovat za přitažené
za vlasy. Přesto buďme ostražití a vnímaví ke všem možným nepřímým, skrytým
formám skupinové nesnášenlivosti. Přispějeme tím svojí troškou k úsilí, aby se holokaust skutečně propadl do minulosti a již
se k nám nikdy nevrátil a již nikdy neničil
naši lidskost.
Michal Hron,
předseda Židovské obce Liberec
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103. narozeniny
Až do června loňského roku, do svých 102 let, bydlela ve
svém bytě na Březové aleji, kde jí pomáhala pečovatelka.
Své 103. narozeniny oslavila Ludmila Syrovátková v úterý
23. ledna v Domě seniorů na Františkově v Liberci.
Jana Kodymová

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

tel.: 485 244 992

STŘEDA

14. 02.
PÁTEK

16. 02.
PONDĚLÍ

14.00 hod.

PÁTEK

23. 02.
ÚTERÝ

27. 02.
STŘEDA

28. 02.
ÚTERÝ

06. 03.

Naučný přírodopisný seriál

Liberecká kuželka
Turnaj seniorů družstev v kuželkách

15.00 hod.

ÚTERÝ

STŘEDA

Letem světem – Solar max

09.00 hod.

Home Credit Aréna

Centrální klub
seniorů

21. 02.

je v takové kondici a dožívá se vysokého věku, ale je pravda, že poslední
dobou už jí nohy tolik neslouží,“ vypráví její vnučka Míša. Ta zároveň pracuje
v Domě seniorů, a tak je se svou babičkou každý den. Na oslavu babiččiných
narozenin přišla i její druhá vnučka
a pravnučka.
V Domě seniorů je kolem dvou
stovek klientů. Ve třech propojených
domech je také společenská místnost,
cukrárna, kadeřnictví, venkovní zastřešené posezení a přímo pod domem
malý parčík. „Babička má tuze ráda
sladké, chodíme dolů do cukrárny na
kapučíno se třemi cukry anebo pod
dům do parku,“ dodává vnučka Míša.
Ludmila Syrovátková není s věkem
103 let nejstarší občankou města Liberce. Lidí ve věku 100 a více let je v letošním roce celkem 11, dva muži a devět
žen. Nejstarším občanem Liberce je
muž (104 let).
￼

15.00 hod.

Centrální klub
seniorů

19. 02.

20. 02.

BLAHOPŘÁNÍ K VÝZNAMNÉMU
životnímu jubileu převzala z rukou
náměstka primátora Ivana Langra, který
přijel vysloveně na jubilantčino přání.
Paní Ludmila si na náměstka Langra
pamatovala z předchozích let, vítala ho
srdečně a vřele. „Ani jsem vás nemohla
poznat, vy jste nějak omládnul. Vždycky vás hledám v novinách, ve Zpravodaji,“ říká s úsměvem paní Ludmila.
„Už to není jak bývalo, s tím zdravím,
nechutná mi jíst, ale ráda vás vidím,“
řekla upřímně paní Ludmila na otázku,
jak se jí daří.
Ludmila Syrovátková pracovala před
válkou jako administrativní síla u Policie
ČR. Poté na pozici sekretářky náměstka
ve Výzkumném ústavu textilních strojů
v Liberci. Celý život se věnovala pěší
turistice a v zimě běžkování. „Neměli
auto, babička všude chodila pěšky.
Turistiku má moc ráda. Má prošlé celé
Jizerky křížem krážem. Také díky tomu

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.

Vladimir Vysockij
Beseda s Annou Sadílkovou

XI. Seniorské šibřinky

Lidové sady

Vstupenky á 60,-Kč v prodeji v CKS

14.00 hod.

Cestománie - Rakousko

Centrální klub
seniorů

10.00 hod.

Bílá klubovna,
5. patro

s Danielou Luňáčkovou

Bedřich Smetana - Hubička
Povídání o opeře v Divadelní kavárně

14.00 hod.

Hudební odpoledne
s harmonikou

15.00 hod.

Zdravotní přednáška
z oboru kardiologie

14.00 hod.

Ukázková hodina
Trénování paměti

Centrální klub
seniorů

Bílá klubovna,
5. patro
Centrální klub
seniorů

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.
Zájemci o bezplatné vzdělávací kurzy počítačů a tabletů (pro začátečníky
i pokročilé) a trénování paměti se mohou přihlásit v CKS.

Poděkování za sbírku

Oblastní charita Liberec velice děkuje všem dárcům
Tříkrálové sbírky 2018.
Hana Musilová, koordinátorka Tříkrálové sbírky
VŠEM DÁRCŮM, koledníkům a dobrovolníkům Tříkrálové sbírky patří veliký
dík a obdiv. Bez jejich ochoty a nadšení
by se akce nikdy nemohla uskutečnit.
V Liberci bylo letos vykoledováno
188 439 Kč. Výtěžek bude použit na
podporu činnosti Hospice sv. Zdislavy,
charitního šatníku, na rehabilitační,
rekondiční a ozdravné pobyty a terapie pro hendikepované, lehce mentálně postižené a po onkologické léčbě
a na pomoc hendikepovaným.

Celkem bylo letos pod záštitou
OCH Liberec vykoledováno 351 785
Kč. Podrobné informace o koledování,
výsledcích a konkrétním využití darů,
které jste vhodili koledníkům do kasiček
(65 % pomůže přímo ve vaší obci nebo
regionu, 15 % využije na své projekty
vaše diecézní Charita, 10 % pomůže
potřebným v zahraničí, 5 % jde na
celostátní projekty, 5 % je režie sbírky),
naleznete na www.charitaliberec.cz
nebo www.trikralovasbirka.cz.

Komunitní centrum Tulipan: šance na plnohodnotný život

V centru Liberce zahájilo v úterý 30. ledna provoz Komunitní centrum Tulipan, které bude poskytovat služby lidem
s duševním onemocněním a jejich blízkým a pořádat aktivity pro duševní zdraví a destigmatizaci duševních onemocnění.
Jan Král

CENTRUM SÍDLÍ v budově bývalého
knihkupectví sv. Antonína v Kostelní
ulici a je otevřeno pro širokou veřejnost.
Klientům centra bude dostupná
společnost lidí, kteří řeší podobné
problémy, odborná pomoc, příležitost vzdělávat se a možnost příjemně

strávit volný čas jak pravidelným setkáváním, tak příležitostnými akcemi.
„Získají možnost hledat si práci přizpůsobenou svým potřebám a příležitost najít si chráněné bydlení,“ uvedla
Zora Machartová, ředitelka sdružení
Tulipan.
Život s duševním onemocněním

není snadný pro člověka, který jím trpí,
ani pro jeho blízké. Nemoc neumožňuje
nebo znesnadňuje mnoho věcí, které
lidé dnes běžně považují za samozřejmé, jako je najít si práci, partnera, žít
spokojený život. „Cílem komunitního
centra je, aby lidé s duševním onemocněním a zároveň i jejich blízcí zís-

kali šanci žít plnohodnotný život, mohli
sami rozhodovat o své budoucnosti
a dostali se do kontaktu s lidmi, kteří
jim rozumí,“ dodala.
V centru budou také probíhat nejrůznější podpůrná setkání, poradenství, vzdělávací, terapeutické, kulturní
a volnočasové aktivity.

INFORMACE / VAŠE PENÍZE
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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. 1. DO 31. 1. 2018
22/18

mobilní telefon

29. 1. 2018

21/18

doklad Ivan Valíček

29. 1. 2018

19/18

deštník

25. 1. 2018

18/18

klíč

24. 1. 2018

17/18

klíče od vozidla

23. 1. 2018

16/18

mobilní telefon

22. 1. 2018

14/18

brýle

19. 1. 2018

13/18

mobilní telefon

18. 1. 2018

10/18

nálezy DPMLJ: průkaz Jakub Tománek, dioptrické brýle, taška (domácí potřeby,
léky), rukavice dětské

9/18

mobilní telefon

6/18

peněženka Lenka Schlottbon

5/18

16. 1. 2018
15. 1. 2018
9. 1. 2018

nálezy DPMLJ: 4× sluchátka, taška na notebook, taška (domácí potřeby), čepice,
1 ks rukavice, průkaz David Plichta, mobilní telefon, karta Knorr-Bremse

5. 1. 2018

3/18

klíče

4. 1. 2018

1/18

klíče od vozidla

2. 1. 2018

Přeprava
pro seniory
a zdravotně
znevýhodněné

Objednání:

773 773 778
pondělí – pátek

8:00 – 17:00 hod.

www.ksk-liberec.cz

Vyplatí se mimořádné splátky hypotéky?
Pro většinu populace je hypotéka jedinou možností, jak získat vlastní bydlení. V éře
výprodejů městských bytů nájemníkům si Češi navykli byt vlastnit než bydlet v nájmu.
V případě nepříliš vysoké hypotéky jsou měsíční splátky podobné jako placení nájmu.
Platíte ale statisíce na úrocích. Nový zákon platný od předloňského roku značně usnadnil
a zlevnil mimořádné splátky úvěrů, čímž by se mohlo na úrocích ušetřit. Je tomu ale tak?

Inzerce

Divadelní představení

SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC

Redakce
JEDNA Z VÝZNAMNÝCH změn, které
přinesl nový zákon o spotřebitelském
úvěru (257/2016 Sb.) se týká oblasti
mimořádných splátek úvěrů. Klienti
bank mají právo hypotéku kdykoliv
splatit zcela nebo částečně a banka
má v takovém případě právo pouze na
úhradu účelně vynaložených nákladů.
Nelze tedy již administrativně stanovit
poplatek s cílem klienta od splacení
úvěru spíše odradit.
„Poplatky za předčasné splacení
nesmějí být vyšší než úroky, které by
klient jinak uhradil do konce fixace,“
vysvětluje místopředseda představenstva společnosti Gepard Finance
David Eim. Při splacení celého úvěru,
který už běží alespoň 24 měsíců
z důvodu prodeje financované nemovitosti, pak náklady nesmějí být vyšší
než 1 % z mimořádné splátky, maximálně však 50 000 Kč.
Ve vybraných situacích pak lze
splatit hypotéku i naprosto bez sankcí.

Každoročně je možné mimořádně
splatit až 25 % celkové výše úvěru
v období jednoho měsíce před výročím smlouvy. Mimořádnou splátku,
ať už částečnou, nebo v plné výši lze
také provést v období tří měsíců poté,
co banka klientovi sdělila novou výši
úrokové sazby. Nová pravidla pro
mimořádné splátky se vztahují na
hypotéky, které byly uzavřeny za účinnosti zákona, tedy 1. 12. 2016 nebo
později. „Hypotéky, které byly uzavřeny dříve, se podmínkami nového
zákona začnou řídit až začátkem nové
fixace,“ dodává David Eim.
Podle modelového propočtu ale

mimořádná splátka hypotéky příliš
smysl nemá. U hypotéky ve výši
2 200 000 Kč se splatností 30 let a fixací
na 5 let při úrokové sazbě 1,99 % p.
a. činí měsíční splátka 8 121 Kč. Celkové úrokové náklady jsou v tomto
případě cca 205 000 korun. V případě, že zaplatíte mimořádnou splátku
ve výši 10 % z jistiny (220 000 Kč),
a zahrnete možnost odečtu úroků
z daňového základu a případný zisk
1 % na termínovaném účtu při vkladu
220 000 Kč, ušetříte cca 8 tisíc korun
za pět let.
Mimořádné splátky hypoték, kde
jsou sazby i hodně pod 2 % p. a., nemají
tak velký smysl, jak by se mohlo někdy
na první pohled zdát. Je tedy lepší si
peníze nechat stranou jako případnou
rezervu než platit mimořádné splátky
hypotéky. Uvedený příklad neplatí vždy
a za všech okolností, ale při propočtech
se většinou dostanete na podobné hodnoty.

14. 3. 2018 v 19.00
Lidové sady Liberec
Hrají: Simona Stašová, Jaromír
Nosek, Zdeněk Piškula a další
Předprodej vstupenek:
Městské informační centrum Liberec,
Lidové sady a online www.evstupenka.cz
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Latinskoamerické tance
umí nejlépe v Liberci

Skončil 26. ročník závodů
GP Liberec a GP Syner

První únorovou sobotu se v Lucerně konalo první letošní
Mistrovství ČR v tanečním sportu. Do Prahy se sjeli tanečníci
z celé republiky, aby změřili své síly v latinskoamerických
tancích. Hlavní kategorii – dospělí – ovládl a titul mistra
České republiky obhájil i pro rok 2018 liberecký tanečník
Marek Bureš se svou partnerkou Anastasií Iermolenko.

Grand Prix Liberec a Grand Prix Syner je dvoudenní
střelecká soutěž 1. kategorie a patří mezi sledované závody
reprezentace ČR. V Liberci se v lednu odehrál 26. ročník.
SOUTĚŽE SE ZÚČASTNILI nejen naši
střelci včetně olympionika Václava
Hamana, ale již tradičně i střelci z okolních států. Více než 20 ročníků této
prestižní střelecké soutěže se střílelo
na spiethy. V tomto roce se pořádající
klub Sportovní střelecký klub Liberec
rozhodl povýšit úroveň závodů na
akce pořádané v zahraničí a rozhodl se
uspořádat celý závod na elektronických
terčích. Protože se nepodařilo zapůjčit
elektronické terče v ČR, obrátili se pořadatelé na sousední Polsko (Wrocław).
Sobotní finále mělo dobrého ducha.
Výbornou atmosféru vytvořily kluby,
které podporovaly své střelce. Letos
poprvé se v GP Liberec střílelo superfinále. S tímto nápadem přišel olympionik V. Haman, který s pořadateli
akce úzce spolupracoval. V Polsku se již
superfinále na podobných akcích střílí
a na této sportovní akci bylo zajímavým zakončením prvního dne závodů.
Vítězem se stal Petr Sváček, který
vyhrál prémii 20 000 Kč. Vyrovnaným
soupeřem reprezentanta v pušce byl
mladý domácí pistolář Jiří Koprivnikar,
mohutně povzbuzovaný publikem.
Jirkovi výhra utekla o pouhou 0,1 bodu.

„NA SOUTĚŽ jsme se nijak zvlášť
nepřipravovali. Trénujeme po celý rok
ve stejném tempu doma i v zahraničí.
Jen jsme pro toto mistrovství poupravili choreografii na paso doble,“ řekl
Marek Bureš a dodal, že si soutěž užili
díky skvělé podpoře fanoušků. Pár se
kvalifikoval na mistrovství světa, které
se letos na podzim uskuteční v České
republice v Ostravě.
Skvělý výkon předvedli a poprvé si
ve finále této hlavní kategorie zatančili další odchovanci Tanečního klubu
Koškovi Liberec Jiří Kejzar a Barbora
Košková. Nakonec obsadili 6. místo.
„Trochu štěstí chybělo při premiéře
našemu mládežnickému páru Lukáš
Frydrych – Zuzana Růžičková, kteří
skončili těsně před postupem do dalších kol na 25. místě. Juniorskému páru
Ondřejovi Gajdošovi a Tereze Pleskotové chyběl kousíček do semifinále a zbylo
na ně 14. místo,“ řekla vedoucí klubu
TK Koškovi Šárka Burešová a dodala, že
taneční páry se už teď soustředí a tré- tentokrát ve standardních tancích, které
nují na nadcházející mistrovství ČR, proběhne příští měsíc v Třinci.

Mezi nejlepšími osmi
Na začátku února proběhlo také MČR mladších žáků v Jablonci nad Nisou. V soutěži se
představili dva zástupci Libereckého tenisového klubu.
LTK Liberec

JONÁŠ KUČERA hned na úvod turnaje porazil nasazenou dvojku a zároveň
druhého hráče žebříčku ČTS do 12 let
Vojtěcha Valeše 75 a 63. Filip Hanzelín pak porazil o rok mladšího hráče
Agrofert Prostějov Josefa Horáčka
jednoznačně 60 a 60.
Ve druhých kolech narazil Jonáš
na Zdeňka Korce z Přerova a Filip na
Jakubu Vrtěnu ze Svitav. Oba kluci
zápasy zvládli opět ve dvou setech
a postoupili tak mezi nejlepších 8
WWW.LIBEREC.CZ/ZASTUPITELSTVO

hráčů ČR. Tam však nejprve Filip
Hanzelín nestačil na nasazenou jedničku – Petra Brunclíka ze Sparty po
setech 16 a 16. Poté vypadl i Jonáš
Kučera s Kratochvílem z Přerova 36
a 26. V soutěži čtyřhry se představil
Filip po boku Jana Šafraty ze Štvanice, Jony měl za parťáka Kryštofa
Švojgra taktéž ze Štvanice. Kluci bez
problémů zvládli první kola a los je
bohužel svedl proti sobě. V zápase „o
placku“ vyhrál Hanzelín se Šafratou

SPORT

nejtěsnějším možným rozdílem 11:9
v rozhodujícím velkém TB. Následně
Filip s Janem Šafratou zvládli s přehledem i semifinále proti první nasazené
dvojici Valeš/Horák, a postoupili tak
do finále. Tam podlehli dvojici Fromel/
/Brunclík.
Postup obou libereckých chlapců
do „osmičky“ ve dvouhře a stříbrná
medaile ze čtyřhry jsou dobrým příslibem na letní MČR, které se koná na
dvorcích LTK Liberec.

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC
čtvrtek 22. února od 15 hodin
ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 11 V HISTORICKÉ BUDOVĚ RADNICE

Nedělní závod probíhal bez finále.
V kategorii VzPu 60 muži zvítězil
s přehledem domácí Radek Mikulčík.
V rámci závodů se vyhlašuje Memoriál
Miroslava Emingera (cena pro nejlepší
střelce v součtu obou dnů v dané disciplíně). Vítězem v kategorii VzPu 60 se
stal Radek Mikulčík, Dukla Plzeň (1243,8
bodů), vítězkou v kategorii VzPu 40 se
stala Kateřina Landová, SSK LOYD (820,4
bodů). V kategorii VzPi 60 zvítězil Lukazs
Czapla, Wawel Kraków, (1126 bodů)
a v kategorii VzPi 40 zvítězila Lydie Vetter,
Dresden (712 bodů). Soutěž byla podpořena Sportovním fondem Statutárního
města Liberec.
Posledním závodem, který SSK
Liberec pořádá před MČR, bude veřejný krajský přebor, který se bude konat
25. února 2018.
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