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Vychází v nákladu 50 000 kusů  ZDARMA

—

Noviny pro občany města Liberce 



Čestný občan Václav Helšus

VELIKONOCE
V LIBERCI

V pátek 23. března vypuknou
před historickou radnicí
Liberecké Velikonoce 2018.

KONCERTY, SOUTĚŽE, ale
i pohádky čekají návštěvníky každý
den do neděle 1. dubna. V této době
rozbalí své stánky také trhovci.
PROGRAM NA STR. 5


ZÁPISY DO ZŠ
ELEKTRONICKY
Český divadelní, filmový a televizní herec, do roku 1978 člen libereckého Studia Y, od začátku 80. let pak člen činohry Divadla F. X. Šaldy
v Liberci, patří mezi nejoriginálnější a nejvýraznější herce v Česku. Přestože za svou dosavadní kariéru vytvořil desítky rolí televizních
i filmových, jeho největší síla tkví na divadelním jevišti. V pondělí 19. března se Václav Helšus stává Čestným občanem města Liberec. Čestné
občanství mu udělilo zastupitelstvo města za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti umění.
Foto Pavel Chmelík

Drobné opravy v centru řeší město bezodkladně

Během března bude spuštěn
nový internetový portál
pro zápis dětí do 1. tříd
libereckých základních škol.

Také v letošním roce nechá město vyčlenit speciální pracovní skupinu, která v ulicích Liberce
rychle řeší menší opravy chodníků, povrchů komunikací, schodišť a další související práce.
Jan Král
PRACOVNÍCI TECHNICKÝCH služeb
se zaměří hlavně na centrum Liberce,
tedy na náměstí Dr. E. Beneše a okolí
ulice Pražské, Moskevské, Frýdlantské,
Rumunské, Gutenbergovy, Boženy
Němcové, Soukenné náměstí a další. Na
tyto průběžné opravy vynaloží město
v letošním roce přes 1,5 milionu korun.
Cílem vytvoření pracovní skupiny je
snaha provádět tyto práce bez odkladu, a tím zkrátit časové lhůty k realizaci podnětů i od obyvatel města. Pracovníci vyrážejí vždycky tam, kde je

zrovna potřeba. „Právě v centru města
dochází často k poškození povrchu
komunikací a i s ohledem na intenzitu
dopravy, jak pěší,
tak motorové,
je třeba provádět opravy bez zbytečného odkladu. Opakovaně například
dochází k uvolnění dlažebních kostek,
a to nejen vlivem stáří rekonstrukce
komunikací z 90. let, ale i kvůli zásobování, tedy provozu nákladních automobilů,“ uvedl náměstek primátora
pro technickou správu majetku města
Tomáš Kysela.

RODIČE BUDOU mít dostatek času
připravit se na zápis do prvních tříd,
který se uskuteční 26. dubna. Významnou pomůckou především bude grafické ztvárnění spádových obvodů.
STRANA 6
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Orlando Bloom v Liberci

EDITORIAL

Liberec se stal z kraje roku opět cílem filmařů z Hollywoodu.
To dává tušit, že přízeň štábů si město udrží i letos.

Milí Liberečané,
rád bych řekl, že jaro už nám pomalu klepe na
dveře, ale nechci to zakřiknout, protože všichni
víme, co naše liberecké klima dokáže. Navíc odjakživa platí, že opravdové jaro nastane až poté, co
z ještědských svahů zmizí poslední stopy sněhu (i toho technického).
V únoru jsem se zúčastnil výroční schůze městské policie, kde jsem
osobně poděkoval všem strážníkům a zaměstnancům za jejich pracovní
nasazení. Význam městské policie bývá neprávem podceňován, protože
práce městských strážníků je v mnoha ohledech nezastupitelná, nemluvě
o rizikovosti při hlídkování v ulicích. Z pozice vrchního velitele městské
policie mohu zodpovědně říci, že přinejmenším širokou kostru naší městské
policie tvoří skuteční profesionálové a lidé na svých místech, čehož si velice
vážím. Samozřejmě to ale neznamená, že není co vylepšovat, a to platí
i směrem k městu. V prvé řadě musíme dotáhnout rekonstrukci budovy
Uranu, která nejen strážníkům, ale i několika odborům magistrátu lidově
řečeno padá na hlavu.
Samozřejmě musím připomenout další triumf naší filmové kanceláře
Liberec Film Office. Na začátku března natáčel na libereckém vlakovém
nádraží hvězdný Orlando Bloom, který v chystaném fantasy seriálu Carnival
Row ztvární roli detektiva. Spolu s Orlandem Bloomem stanula před kamerou také známá modelka a vycházející filmová hvězda Cara Delevingne. Je
vidět, že dosavadní úspěchy filmové kanceláře nebyly dílem náhody, ale
výsledkem skvělé systematické práce, a určitě se do budoucna můžeme
těšit na další zvučná jména světové kinematografie.
Z událostí, které nás v nejbližší době čekají, chci vyzdvihnout především
slavnostní udělení čestného občanství známému divadelnímu, filmovému
a televiznímu herci Václavu Helšusovi, který je od začátku 80. let minulého
století členem činohry Divadla F. X. Šaldy a jehož věhlas pramení především z divadelní scény. Představovat pana Helšuse, kterého většina z vás
jistojistě zná, je vcelku zbytečné, proto jen připomenu, že slavnostní akt se
uskuteční 19. března. Na tuto událost se velice těším, protože pan Helšus
je mimořádnou osobností i mimo jeviště a bude mi velkou ctí uvést jej do
liberecké síně slávy.
Když jsem v úvodu mluvil o blížícím se jaru, tak na závěr se sluší připomenout, že se nezadržitelně blíží Velikonoce. Ve spolupráci se společností
Elset jsme pro vás přichystali tradiční velikonoční trhy a bohatý doprovodný
program, kterému budou dominovat talentované děti z našich základních
a mateřských škol. Podrobné informace naleznete uvnitř Zpravodaje, ale už
teď vám mohu říci, že se máte na co těšit a že chybět nebude ani tradiční
velikonoční dort.
Mějte se krásně, a hlavně ať se vám vyhne pověstná jarní únava!

Váš Tibor Batthyány

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 termín je 27. března mezi 14. a 16. hodinou.

OTEVŘENÉ DVEŘE PRIMÁTORA
WWW.LIBEREC.CZ

UZAVŘENÍ MAGISTRÁTU BĚHEM STÁTNÍCH SVÁTKŮ
Termíny uzavření magistrátu v roce 2018 v souvislosti se státními svátky.
sobota 31. 3. 2018		

sobota 7. 7. 2018

sobota 29. 9. 2018		

pondělí 31. 12. 2018

Jan Král

V SOBOTU 3. BŘEZNA natáčela na
vlakovém nádraží americká produkce část osmidílného seriálu Carnival
Row. Temné fantasy detektivce vévodí
hollywoodský herec Orlando Bloom
jako detektiv a modelka a herečka Cara
Delevingne v roli podezřelé víly. Oba
do Liberce přijeli a v průběhu natáčení si udělali čas na to, aby se setkali
s náměstkem primátora Ivanem Langrem a podepsali se do kroniky města.
Představitel elfa Legolase z trilogie
Pán prstenů, Willa Turnera z Pirátů
z Karibiku nebo Parida z Tróji, britský
herec Orlando Bloom natáčí v Česku už
půl roku. V Liberci byl teď úplně poprvé.
Zajímal se například o to, jestli je Liberec vyhledávanou turistickou destinací.
Pochválil také historickou podobu vlakového nádraží, konkrétně tedy prvního nástupiště, které si filmaři už oblíbili.
Při podpisu do kroniky poděkoval za
přátelský přístup města a jeho filmové
kanceláře a umožnění natáčení.
Osmidílný seriál Carnival Row

s hvězdným obsazením se odehrává
ve fiktivním neoviktoriánském městě,
do něhož začnou prchat mystičtí tvorové ze svojí země zmítané válkou. Ve
městě začíná stoupat napětí mezi jeho
obyvateli a novými uprchlíky. Hlavní
zápletkou je vražda, kterou vyšetřuje
právě postava Orlanda Blooma.
Na režisérské židli se usadil Paul
McGuigan (Hra o smrti, Nabít a zabít,
nebo Miluj mě, prosím). Točí se v Praze,
Liberci, ale také v jeho okolí, například
na frýdlantském a sychrovském zámku.
Premiéra seriálu je naplánována na
příští rok.

Strážníci chtějí zlepšit
pocit bezpečí v centru
V prostorách historické radnice se uskutečnila výroční
porada Městské policie Liberec. Primátor města Tibor
Batthyány ocenil dlouholeté strážníky i vzorné zaměstnance.
Daniela Bušková

PRACOVNÍ ČÁST setkání přinesla
zhodnocení činnosti strážníků za rok
2017. Ředitel Ladislav Krajčík shrnul stěžejní úkoly jako výměna zobrazovací
plochy kamerového systému na operačním středisku, průběh rekonstrukce
a modernizace dětského dopravního
hřiště a Školicího střediska MP Liberec dle výše přidělených investičních
a dotačních prostředků z KÚ LK a SML,
účast na veletrhu IDET BRNO 2017 nebo
získání akreditace MŠMT na další 3 roky
pro školicí středisko.
Ředitel MP Liberec zdůraznil, že
v nastávajícím roce se chce mj. soustředit na problémy pocitu bezpečí v centru
města. „Přímý výkon hlídkové a obchůzkové služby zvýší četnost a efektivitu
v oblasti dolního centra Soukenného
náměstí a terminálu MHD v ulici Fügnerova a v oblasti horního centra nám.
Dr. E. Beneše,“ uvedl Krajčík.
Primátor, ředitel MP Liberec Ladislav
Krajčík a také vedoucí územního odboru
Liberec Policie ČR plk. Kurt Malina pře-

dali ve slavnostní části porady ocenění
11 strážníkům. Jaroslav Kouba, Martin
Jágr, Mgr. Vladimír Šnýdl, Martin Smola
a Martin Trögler přijali poděkování za
20 let služby. Tři strážníci a tři zaměstnanci byli oceněni za dosažení velmi
dobrých pracovních výsledků a ochotu
pracovat i nad rámec svých povinností,
a to Roman Pittner, Alena Všetečková,
Gabriela Šefrová, Ján Hlister, Bc. Lukáš
Poruba a Zdenka Brodská.
„Jsem rád, že stálí a dobří zaměstnanci jsou oporou týmu městské policie.
Vzhledem k dlouhodobým personálním problémům se budeme snažit tyto
dopady zmírnit navýšením jednotlivých
složek platu strážníků,“ uvedl primátor
Tibor Batthyány.
Městská policie Liberec má 90
zaměstnanců. Za rok 2017 řešila téměř
17 000 přestupků. Strážníci zadrželi
67 podezřelých pachatelů z trestné
činnosti a předvedli 321 hledaných
a pohřešovaných osob na republikovou
policii.
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Vojáci budou cvičit v ulicích
Ve dnech 24.–26. dubna 2018 proběhne v Liberci hlavní část
cvičení „Hradba 2018“ vojáků v aktivní záloze u Krajského
vojenského velitelství Liberec.
Redakce
ÚKOLEM CVIČÍCÍCH vojáků bude
ochrana „důležitého objektu pro
obranu státu“ za krizové situace.
K tomuto účelu byl vybrán objekt
Policie ČR areál v Pastýřské ulici.
V tomto prostoru dojde k nácvikům
reálných možností hrozeb a jejich eliminace při ochraně tohoto objektu.
Proto prosíme veřejnost o shovívavost
při omezení parkování a průchodu ulic
Pastýřská a Voroněžská. Tyto prostory
budou po uvedenou dobu uzavřeny,
což může ovlivnit dopravní zátěž přilehlých ulic.
Dále se veřejnost může setkat
poblíž uvedených ulic s hlukem vyplývajícím z nácviků bojové činnosti, jako
jsou střelba a podobně. Všechny činnosti se ale budou provádět pouze
imitační municí. V uvedené dny se
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Rok bez šmejdů

Rok 2017 byl pro projekt Liberec proti šmejdům
přelomovým. Už po dvou letech se totiž podařilo naplnit
jeho hlavní cíl, jímž je nulová tolerance šmejdů, protože se
na území města neuskutečnila ani jediná předváděcí akce.
Jana Kodymová

mohou občané města potkat i mimo
uvedený prostor se smíšenými hlídkami tvořenými příslušníky Policie ČR
a vojáky AČR. Tyto hlídky jsou součástí uvedeného cvičení vytvořené
k zabezpečení veřejného pořádku
a bezpečnosti obyvatelstva.
Děkujeme za pochopení a toleranci
při nácviku našich činností, které mají
prioritně vést k zabezpečení obyvatel
Liberce při krizových situacích.
Případné dotazy zodpoví Krajské
vojenské velitelství Liberec, prap.
Marek Breznay, tel. 601 579 543.

Hazard 150 metrů od škol
Město Liberec připravuje novou vyhlášku o regulaci
hazardu, kterou se pokusí snížit počty heren na území
statutárního města na jednotky provozoven. Vyhláška
zároveň vymístí herny z přímého sousedství základních
a středních škol, a to do vzdálenosti nejméně 150 metrů.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu
JDE O NÁVRH pětice zastupitelů napříč
politickým spektrem – Věry Skřivánkové (KSČM), Josefa Šedlbauera (Změna),
Jiřího Šolce, Jaroslava Zámečníka (oba
Starostové) a Ivana Langra (nezařazení), který jako záměr prošel v lednovém
zastupitelstvu a v čisté verzi se chystá
na zastupitelstvo březnové, s účinností
vyhlášky od 1. dubna 2018.
Město tím veřejnosti jasně signalizuje, že nechce herní průmysl v nejbližším sousedství vzdělávacích institucí,
do nichž se dopravují žáci a studenti
sami (na rozdíl od škol mateřských),
a mohou tedy být atraktivním cílem
hazardu (závislosti a související rizikové chování), ale že na zbytku území
je ochotno v závislosti na místních
podmínkách a ve vztahu k veřejnému
pořádku několik málo provozoven typu
kasino tolerovat.
Přestože by se leckomu mohlo zdát,
že regulace hazardu jen v blízkosti škol
je slabým omezením, opak nakonec
může být pravdou. Na území města
registrujeme celkem 49 základních
a středních škol městských, krajských
i cizích zřizovatelů, což už poskytuje
opravdu solidní bázi pro plošnou regu-
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laci. A na druhou stranu je to patrně
jediné řešení, které je schopno v zastupitelstvu města najít opravdu silnou
podporu, jež je k vyslání vzkazu hernímu průmyslu tak důležitá a zakládá
navíc možnou udržitelnost na další léta.
Od lednového zastupitelstva jsme
přitom jako předkladatelé pokračovali
v naplňování záměru – oslovili jsme
oficiálně všechny provozovatele hazardu s licencí MF ČR a vyzvali je k zaslání
adres provozoven na území města. Ty
nyní mají k posouzení Městská policie
Liberec, nezisková organizace Advaita, komise zdravotní a sociální a Řídicí
pracovní skupina pro komunitní plán
jako expertní platformy pro vyjádření
stanoviska, zda jsou provozovny akceptovatelné z hlediska místních podmínek
a veřejného pořádku.
Expertní posudky dále projedná
skupina složená ze zástupců všech
zastupitelských klubů a vytvoří
z nich přílohu vyhlášky s konkrétními
adresami, kde bude kasino usnesením zastupitelstva města povoleno.
Podobným způsobem pak bude posuzována každá nová žádost na otevření
další provozovny.

PODLE ČOI se na území statutárního
města Liberec neuskutečnila v roce
2017 ani jediná klasická předváděcí
akce, v posledních šesti měsících pak
kontroloři nezaznamenali ani pokus
o uspořádání akce nelegální. „Kromě
jedné společnosti, která se nechová
jako šmejdí, nebyla v období celého
roku 2017 v Liberci a okolí nahlášena
žádná klasická předváděcí akce. Ty se
omezily jen na Raspenavu, Jilemnici,
Turnov, Rumburk, Českou Lípu, Nový
Bor a Jablonec,“ vysvětlila Renata Linhartová, ředitelka inspektorátu ČOI pro
Ústecký a Liberecký kraj.
Identické poznatky mají i strážníci
Městské policie Liberec, kteří ve druhém
pololetí evidují jen akce firmy Zepter.
Projekt Liberec proti šmejdům v roce
2017 pokročil i v prevenci. V polovině
roku město Liberec vydalo speciální

samolepky na vchodové dveře domů
se vzkazem Podomní prodej a šmejdy
u nás netrpíme!, na samém sklonku
roku pak ve spolupráci s Divadlem F. X.
Šaldy a Komunitním střediskem Kontakt
vznikly tři speciální videoklipy.
„V tuto chvíli se musíme víc orientovat na nové způsoby šmejdích praktik,
především telefonické uzavírání smluv,
které je předem jen těžko zjistitelné
a postižitelné. Momentálně tedy přemýšlíme, jakou cestu zvolit,“ dodal
náměstek Ivan Langr.

Inzerce
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PO RADNICI
S LIBERECKÝMI
OSOBNOSTMI

Středa 21. 3. 2018
od 18.00 do 21.00

Časové vstupenky je nutn
é rezervovat
předem na www.evstupe
nka.cz a vyzvednout
v Městském informačním
centru Liberec.
Začátky prohlídek ve
vestibulu radnice
v 15minutových interval
ech. Délka okruhu
50–60 minut.
Cena: 50 Kč dospělí, zlev
něné 25 Kč.
Informace: info@visitlib
erec.eu, 485 101 709.
Akce je určena pro širo
kou veřejnost.
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Filmový klub

BOJ
Akce

VRATISLAVICKÉ VELIKONOCE
Dvojkoncert

MIRAI + POETIKA TOUR

duben

6
11
18

Koncert

MICHAL HRŮZA
Filmový klub

HORA

Přednáška Ivo Tomana

KURVÍTKA
V HLAVĚ TOUR

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

www.vratislavice101010.cz

březen 2018 
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ

březen 2018

Na zápisy do ZŠ letos Druhé televizní vítězství
už elektronicky

Pět žáků z 9. A Základní školy Oblačná v Liberci se zúčastnilo
natáčení televizní soutěže Úžasný svět vědy U6. v liberecké
iQlandii. Lednové natáčení trvalo téměř 12 hodin.
ZŠ Oblačná

Do roka a do dne splní rezort školství a sociálních
věcí svůj slib, že po elektronickém portálu pro
zápisy do mateřských škol připraví pro nový
školní rok i stejný podpůrný nástroj pro zápisy
do 1. tříd škol základních. Portál především
významně zpřehlední všechny informace pro rodiče prvňáků
a také zajistí transparentnost procesu přijímání. Ředitelům
zase usnadní administrativu související se správním řízením.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu

PRVNÍ SOUTĚŽÍ byl kvíz, ve kterém náš
tým vyhrál všech 5 bodů. Další disciplínou, tentokrát sportovní, bylo pomocí
plastových okapů dopravit tři míčky
do kbelíku. Následovaly katakomby,
úkolem bylo ve třech nádobách najít
pět kamenů s logem týmu. Podle počtu
kamenů týmy získaly nápovědy k sestavení váhy.
Mezi vědomostní soutěže patřila
i ta další, při které pokládal otázky
robot. Poté byla opět sportovní disciplína. Soutěžící měli za úkol vylézt po
lanovém žebříku, poslat druhému klíč
a nalézt a našroubovat správnou matici.
Dalším soutěžním úkolem bylo pozná-

NOVÝ ŠKOLSKÝ portál pro ZŠ spustíme již v průběhu března 2018, aby
rodiče měli dostatek času se připravit
na zápis do prvních tříd, který se uskuteční 26. dubna. Struktura portálu bude
do velké míry sledovat logiku stejného
produktu pro mateřské školy, který již
uživatelé znají, a to včetně časového
fázování pro vydávání žádostí, jejich
sběr a vyhodnocování. Významnou
pomůckou především bude grafické
ztvárnění spádových obvodů – rodičům tak bude stačit zadat adresu bydliště svého dítěte a systém mu automaticky přiřadí konkrétní spádovou ZŠ,
kde má garanci přijetí. Spád se všemi
ulicemi i čísly popisnými je ale detailně
vypsán i u každé konkrétní školy. Přímo
v systému bude také možné vyplnit
přihlášku (žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) a vytisknout ji. Tu pak
stačí v den zápisu donést do vybrané
ZŠ (společně s ostatními požadovanými dokumenty) a absolvovat s dítětem
zápis.
I v systému spádových obvodů
stále platí, že rodičům je zajištěna svobodná volba školy. Každý tedy může

absolvovat zápis, kdekoli se mu zlíbí,
garance přijetí je ale zaručena jen ve
škole spádové. V libereckých podmínkách je samozřejmě limitující stále
vysoký počet dětí – míst ve školách je
globálně dostatek, v některých lokalitách jsme ale na mezních hodnotách.
Portál tak rodičům nabídne snadnou
orientaci i v této problematice. Budou
moci online sledovat počty podaných žádostí, počty spádových dětí
(s přednostním přijetím) i přijatých
žáků vč. svého potomka. Tím je mj.
zaručena naprostá transparentnost
celého procesu. Letos liberecké ZŠ
nabídnou celkem 1178 volných míst
pro předpokládaný počet 1052 žáků.
Portál také posiluje tak důležitou
složku komunikace zápisového řízení.
Umožňuje totiž ředitelům odesílat rodičům e-mailové zprávy třeba v situacích,
kdy bude dítě souběžně zapsáno na
více základních škol, a bude tedy nutné
rychle rozhodnout o preferenci aj.
Systém souběžně ředitelům umožňuje
generovat řadu dokumentů, které jsou
v něm připraveny v šablonách a předem
ověřeny a schváleny.

vání předmětů. Náš tým si vedl velmi
dobře, poznal všechny předměty a byl
zatím ve vedení.
Následoval poslední a rozhodující
úkol. Jednalo se o uhádnutí osobnosti podle nápověd. Naše soutěžící
tuto osobnost uhádla po pár minutách, a tím bylo naše vítězství potvrzeno. Pak už jen kapitánka týmu
hledala klíče ke skříňkám s výhrami,
které byly rozmístěny v úplné tmě.
Z výher máme všichni radost a celý
den jsme si velice užili.
Pořad se vysílal 5. března na ČT
a najdete jej v TV archivu na webových
stránkách televize.

MATEŘINKA 2018

21. ročník Liberecké Mateřinky, přehlídky tvorby dětí
z mateřských škol Libereckého kraje, proběhne
v sobotu 24. 3. 2018 od 13 hodin v ZUŠ Frýdlantská.

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
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Miluji jídlo – neplýtvám Dva jazyky od první třídy
ZŠ Husova, která je školou s rozšířenou výukou jazyků,
zahájí v prvním ročníku školního roku 2018/2019 bilingvní
vzdělávání v německém jazyce.
Jana Kodymová

Tato výzva vznikla z iniciativy Skutečně zdravé školy. Množství vyhazovaného jídla ve školních jídelnách
je opravdu velké a zaslouží si naši pozornost. Nejenže takto plýtváme přírodními zdroji a penězi, ale
také tolerujeme, že vyhazovat kvalitní potraviny je v pořádku.
Mateřská škola Pastelka se s dětmi k této výzvě připojila, protože současně již druhým rokem plní
program Skutečně zdravé školy. A co z toho vzniklo?
„My v jídelně nezlobíme, všechno jídlo vždycky sníme. Kuchařka se usmívá,
žádné zbytky nemívá. Jídlem u nás neplýtváme, bříška proto plná máme.“

Jana Pospíšilová, ředitelka mateřské školy

Praktické školení pro kuchařky
a vedoucí školních jídelen v Liberci
V únoru a březnu probíhá po celé České republice cyklus
školení Nové trendy v moderním vaření ve školních
jídelnách, který si klade za cíl seznamovat kuchařky školních
jídelen s přípravou nových pokrmů.
Karel Krenk
ŠKOLENÍ PRO pracovníky školních jídelen proběhlo před několika týdny také
v Liberci. „Je to týmové dílo, na kterém
se kromě nás podílí i šéfkuchaři předních
českých firem, a v Liberci byla spoluorganizátorem a hostitelem ZŠ Dobiášova
Liberec, v jejíchž prostorách se školení
pořádalo,“ uvedl za organizátora ředitel
internetového serveru Jídelny Jiří Plzák.
Na několikahodinovém programu
se sešlo asi 70 kuchařek a vedoucích ze
zařízení školního stravování v Libereckém
kraji. Kuchaři na pódiu připravovali jídla,
účastnice mohly jejich práci díky velkoplošným obrazovkám pozorně sledovat
a po dohotovení jídel je mohly i ochutnat.
Součástí komentářů byly nejen informace
k používaným postupům, ale také poznatky k moderní gastrotechnice a nákupu
některých potravin. Hned ráno navíc pro
zájemce proběhl seminář hygienického
minima, který měl za úkol upevnit znalost
přísných hygienických norem, jež jsou ve
školním stravování nutností.
A co se na školení připravovalo? Dvě
jídla (špenátová polévka a jelení plec

s knedlíkem) představila černý kořen,
napůl zapomenutou zeleninu kuchyně
našich babiček. Šéfkuchař Jan Heřmánek k tomu řekl: „Lze ho použít všude
tam, kde se do jídla dává kořenová zelenina.“ Některá jídla přiblížila možnosti
použití zvěřiny ve školním stravování
a byla velmi kladně hodnocena! Perkelt ze sumečka afrického nebo filátko
z aljašské tresky ukázaly další možnosti,
jak dětem nabídnout málo oblíbené
rybí maso, ale na programu byly třeba
i sladké jáhlové noky. V několika pokrmech se objevilo pyré (hráškové nebo
celerové), které podle šéfkuchaře Alberta Hauptmanna také naznačuje cestu
k ozdravění jídelníčků školních dětí.
Diskutovalo se i o alternativách klasických knedlíků, o netradičních pomazánkách nebo o tom, jak připravit zeleninu
a dresinky do salátových barů.
Z vydařeného dne odcházely účastnice plné nových zážitků s hromadou
praktických zkušeností, jak nová jídla
v podmínkách školních jídelen připravovat.

PŮJDE O SAMOSTATNOU třídu,
v rámci které bude němčina využívána
i v nejazykových předmětech – matematice, prvouce, přírodovědě, hudební
výchově, výtvarné výchově, pracovních
činnostech a tělocviku. S bilingvním
vzděláváním se počítá v rozmezí 1.–5.
ročníku.
„Náš region si jako příhraniční
o podobný přístup k výuce němčiny
přímo říká, ZŠ Husova k tomu zase
splňuje všechny předpoklady z hlediska dlouholeté tradice, zkušenosti
učitelů i vybroušenosti forem výuky
cizím jazykům. Zároveň tím určitým
způsobem dáváme prostor rozvoji
schopností a dovedností žáků s jazykovým nadáním,“ nastínil náměstek
primátora pro školství, sociální věci
a kulturu Ivan Langr.
V bilingvních hodinách bude přítomen jak český učitel, tak rodilý mluvčí
nebo kvalifikovaný učitel němčiny.

Neznamená to tedy, že čeština bude
z výuky vypuštěna, naopak přechod
mezi cizím a mateřským jazykem
bude její přirozenou součástí, což
navíc nepředpokládá vstupní jazykové znalosti. V praxi se nová látka bude
vyučovat převážně česky, zatímco
další procvičování by mělo již probíhat
v němčině. Rozsah výuky v německém
jazyce se bude pohybovat kolem pěti
až osmi hodin týdně.
Na bilingvní výuku mohou žáci ZŠ
Husova posléze navázat například
na šestiletém studiu na Gymnáziu F.
X. Šaldy v Liberci nebo na Gymnáziu
Friedricha Schillera v Pirně. „Na ZŠ
Husova tedy letos otevřeme tři první
třídy, jedna z toho bude dvojjazyčná.
Podobný model si dokážu v budoucnu
představit třeba na ZŠ a ZUŠ Jabloňová,
a to v případě třídy pro děti s uměleckým nadáním,“ konstatoval náměstek
Ivan Langr.

Zprávy z DDM Větrník
Tomáš Herder
ZVEME VŠECHNY zájemce
na tradiční akci Apríl ve Větrníku letos s podtitulem Apríl
se zvířátky. V sobotu 7. dubna
na vás budou čekat tvořivé
dílničky, herna pro nejmenší,
zábavné pokusy, autodráha
a také návštěva našich chovatelen. Přijďte si užít zábavu
v království zvířat. Více informací najdete na našem webu
www.ddmliberec.cz.
VE DVOŘE KRÁLOVÉ proběhlo 24. února Mistrovství ČR
v twirlingu WBTF. Naše dívky
z kroužku twirlingu vybojovaly tři bronzové medaile
a s nimi také tituly II. vicemistr ČR:
Adélka Burdová v disciplíně sólo
s hůlkou v dětské kategorii, Baruška
Ondíková rovněž v dětské kategorii
v disciplíně freestyle a Radka Kavánová v seniorské kategorii disciplíny
freestyle.
Děvčata závodí pod jménem VIVA
Liberec. Twirling je krásný, ale náročný
sport, spojující v sobě práci s hůlkou,
tanec a gymnastiku. S twirlingem je
možno se seznámit i na akcích, které
náš domek pořádá pro veřejnost.

PO ZIMNÍ SOUTĚŽNÍ přestávce se naši modeláři ve dnech 23.
a 24. února zúčastnili první velké
soutěže papírových modelů v Brně,
při které proběhlo také MČR ve
velké dopravní technice. Naše malá
výprava vezla pouze 7 modelů, ale
přesto si přivezla jeden titul mistra
ČR zásluhou Filipa Svatoše, který
ještě získal bronz za model lodě.
Medailovou sbírku doplnil Adam
Tomášek druhým místem v kategorii lodí.
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Liberec vykoupí pozemky autobusového nádraží vedle nového terminálu
Zastupitelé rozhodli, že město vykoupí pozemky související s výstavbou nového autobusového terminálu s parkovacím
domem. Město za pozemky zaplatí 20,5 milionu korun ve čtyřech splátkách. Má zde vzniknout důstojné zázemí
autobusového nádraží stotisícového města, ale na části také nový park. Projekt vyjde na 157 milionů korun, přičemž
90 % prostředků město získá z Evropské unie.
Redakce
„NOVÝ TERMINÁL má nahradit
provizorní stavební buňky a přilehlé
autobusové nádraží z 90. let. Na místě
vyroste čtyřpatrový parkovací dům
a moderní odbavovací hala, kterou
navrhl liberecký architekt Petr Stolín.
Vedle odpovídajícího zázemí autobusového nádraží se v návrhu počítá
i s pasáží, komerčními prostorami pro
veřejnost a zázemím pro návštěvníky Liberce. Na střeše objektu bude
vyhlídková terasa. Parkovací dům by
měl mít kapacitu 478 míst.” Uvedl
náměstek primátora Jan Korytář,
v jehož gesci jsou finance, strategický
rozvoj a dotace.
V okolí terminálu má vzniknout

oddechová zóna s parkovou úpravou, která má sloužit jak cestujícím,
tak i Liberečanům. Jeho finální
podobu a využití bude město ještě

Liberec – Jablonec nad Nisou (IPRÚ),
ze kterého Liberec na realizaci tohoto
záměru může získat peníze. Sousední
Jablonec na svůj terminál ale teprve
dokončuje architektonickou soutěž,
v Liberci je již připraven projekt
k územnímu řízení.
Město chce vykoupit ještě stavební buňky z roku 2005, které již na
místě přesluhují deset let – původně
měly být provizorní do roku 2008. Od
té doby se město záměrem modernizace autobusového nádraží nezahledat. Modernizace dopravního ter- bývalo. Část zastupitelů je ale proti
minálu v krajském městě je jednou nákupu starých buněk, které jsou
z priorit v oblasti dopravy v rámci de facto bez hodnoty; budou o tom
Integrovaného plánu rozvoje území jednat na březnovém zasedání.

Růžové kolo si zdarma půjčíte už první jarní den
Od 21. března si mohou vypůjčit obyvatelé i návštěvníci Liberce na deseti místech růžové kolo. První jarní den spustí
město ve spolupráci se společností Rekola Bikesharing provoz veřejného sdílení kol, tzv. bikesharing v centru Liberce.
Lenka Svobodová, vedoucí oddělení rozvojové koncepce
PŮJČOVÁNÍ KOL je možné přes
mobilní aplikaci Rekola, web moje.
rekola.cz nebo přes sms. Stačí se
pouze registrovat. Chcete-li si půjčit
růžové kolo ze stojanu, do aplikace
pošlete číslo z rámu kola pod sedlem
a obratem dostanete kód, kterým
odemknete číselný zámek.
Zámek si zamkněte ke košíku, ať
nepřekáží. A teď už jen vyrazíte, kam
potřebujete. Kolo vrátíte do jiného
stojanu v růžově vyznačené zóně
a přes aplikaci ho označíte za vrácené. V aplikaci nebo webu tak najdete
rozmístění volných kol k výpůjčce.
Prvních 15 minut jezdíte zdarma. Za
výpůjčku do 60 minut zaplatíte 15 Kč.
Rozmístění stojanů je naplánováno na tato místa: Zámečnická ulice
(pěší zóna), Tržní náměstí (bazén),
5. května (pěší zóna před OC Plaza),
Nerudovo náměstí, Fügnerova (OC
Fórum zhruba před pobočkou ČS),
ulice U Jezu – Jánská, Nákladní (vlakové nádraží), Vaňurova – 1. máje,
Lidové sady (u budovy Lidové sady),
koleje Harcov (areál TUL u tělocvičny).
Přesné rozmístění stojanů bude
dále upřesněno. Stojany jsou mobilní
a představují dočasné řešení cyklistické infrastruktury v Liberci.
Liberec se bikesharingem přidá
k desítkám měst po celém světě,
kde je kolo a bikesharing standard-

ní součástí městského dopravního
systému. Využíváme tak inspirace
z partnerských měst z projektu na
podporu udržitelné mobility DEMO_
EC podpořeného v rámci programu
INTERREG EUROPE. Doufáme, že si
kolo vyzkoušíte a jízdu si užijete.
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Zástavba Nového Perštýna a bytový dům na „Papíráku“
Činnost liberecké Rady architektů se rozjela naplno a zahájila rovnou jednáním o dvou náročných a výrazných projektech
v centru města.
Josef Smutný
MEZI PRVNÍM a druhým jednáním
Rady architektů Liberce (RA) 12. 2. 2018
se dva členové RA (Josef Smutný
a Martin Kloda) na pozvání Christiana
Roise z oddělení plánování rozvoje
a péče o projekty Magistrátu v Linzi
zúčastnili jednání rady architektů
tohoto dvousettisícového, dříve výrazně dělnického města.
POUČENÍ Z RAKOUSKA
Rada architektů Linze se skládá
ze dvou významných rakouských
architektů z jiných spolkových zemí
a dvou německých architektů. Vzhledem k absolutně odlišnému způsobu
vedení územního procesu v Rakousku ji nelze aplikovat na systém český.
Přesto byla návštěva velice poučná
a inspirující. Je nutné zmínit, že jak ze
strany úředníků magistrátu, tak i členů
rady byla projevena absolutní vřelost
a snaha nám přiblížit celý proces jednání a jeho principy včetně doplnění
informací v následné dvouhodinové
diskuzi.
Linz řeší stejné problémy jako každé
podobně velké evropské město. Tedy
stejné problémy jako Liberec. Snaha
vymanit se z nálepky dělnické a industriální, snaha stavět do výšky a zahustit město na úkor rozplizlé výstavby
v kopcích okolní krajiny, způsobující
významné dopravní zátěže v samotném městě, navýšené nároky dopravy
významného industriálního města.
Nutno podotknout, že stavění do výšky
má zastání u vedení města a méně
u jeho obyvatel. A efekt NIMBY (not
in my back yard), Ne u mého dvorku,
se vyskytuje v celém vyspělém světě.
Diskuze je ovlivněna především situací, kdy prostor pro výškovou zástavbu
ovlivňuje siluetu Starého města.
Řešené projekty ten den nebyly konfliktní. Přesto bylo cítit, že nezávislost
členů rady je významnou výhodou
i například v odolávání tlaku místních
stavitelů i architektů. A je třeba zmínit,
že naši architekti by určitě v běžném
srovnání uspěli. Rozdíl je v odvážném
přístupu u významných projektů a ve
veřejném prostoru. A to i přes zadluženost města. Jako perličku, ale nepřenosnou, je třeba zmínit, že pokud investor
neuspěje u rady napotřetí, může mu
rada nařídit vypsání architektonické
soutěže.
Za zásadní, ty přenosné postřehy,
považujeme spíše drobnosti. Protokol se píše hned a následně se pouze
kontroluje. Architekt a investor znají

výsledek okamžitě. Tento princip byl
následně hned převeden do statutu
libereckého a již na prvním jednání
aplikován. Rada neprojektuje, pouze
doporučuje a upozorňuje na problematická místa. Jednání rady přihlížejí
i stálí zástupci politických stran. Jednání
jsou veřejná, mají svoji tiskovou zprávu,
někdy se účastní i média. Rada nezatěžuje investory žádnou dokumentací
navíc. Předkládá se projekt (výrazně

Členům RA byly prezentovány dva
významné a velké projekty – zástavba
na Novém Peršýně a bytový dům na
Papírovém náměstí. Projekty prezentovaly skupiny investorů i se svými
architekty. Rozsah projektu na Perštýně,
jeho urbanistické řešení, složitost morfologie, architektura, míra budovaného
veřejného prostoru i dopad a návaznosti na stávající, nutno podotknout, ne
úplně krásný veřejný prostor směrem

Zástavba na Novém Peršýně
jednodušší než v Čechách), třístránkový
formulář (i tento princip se pokusíme
zavést) a nesmí se prezentovat vizualizace, ale prezentují se modely.
Základní kritéria jsou přínos pro
město (potažmo i sousedy), kontext
projektu a parter. Občas se vyhodnocuje i dispoziční řešení. Naopak se vůbec
nehodnotí soulad s regulacemi, protože
vůbec jako první hodnotí projekt jakési
právní oddělení úřadu. Na závěr postřehů z Lince je nezbytné podotknout, že
starosta má výrazně větší pravomoce
než u nás.
A HNED NATO V LIBERCI
S novou intenzivní zkušeností jsem
jako předseda RA zahájil druhé jednání
rady, první s projednávanými projekty.
Kromě projektů zadaných dle statutu
odborem hlavního architekta se přihlásili zástupci dvou projektů dobrovolně.
To byl pro začátek pozitivní moment
pro pocit významu a hodnoty tohoto
poradního orgánu jak u investorů, tak
jejich architektů.

do centra, a naopak krásný městský
prostor směrem ke krematoriu a Liebiegovu městečku vykazoval náročnost jak
pro přečtení a pochopení projektu, tak
pro jeho hodnocení. Projekt u RA uspěl.
Hodnoceny a doporučeny byly zatím
zásady řešení vnitřního veřejného prostoru a návazností na stávající městský
prostor a prostupnost celým územím či
zásadní požadavek na zachování charakteru ulice Na Perštýně. Z projektu
vyplynulo i doporučení RA městské
samosprávě iniciovat soutěž na úpravu
veřejného prostoru a prostupnosti
území směrem do centra.
Část liberecké odborné veřejnosti
a občanských spolků dlouhodobě
kritizovala projekt bytového domu
na Papírovém náměstí. RA souhlasila
s urbanistickým a výškovým řešením
objektu. Nemohla nesouhlasit, protože
podmínky včetně regulativů pro tento
projekt vydalo samo město. Tento
aspekt je ve vývoji projektu zásadní.
A může být významným poučením pro
další projekty.

Přesto RA upozornila investora, že
vstupuje do významné liberecké lokality a požaduje budoucí zodpovědný
přístup k řešení jak dokumentace, tak
stavby samotné. Doporučuje propracování a změnu architektonického detailu
a čitelné řešení parteru jak do sousedních ulic, tak do náměstí samotného
a přepracování střešní krajiny ustupujících podlaží. RA na základě prezentace
doporučila samosprávě vypracování
územní studie, která by
byla podkladem k budoucím řízením na sousedních
pozemcích.
S ohledem na celoměstský význam projektů
vyžádala RA opakovanou
prezentaci obou projektů
na dubnovém zasedání RA,
na které budou přítomni
i zahraniční členové rady.
U obou projektů se také
zvažuje využití principu
zpravodaje projektu, který
by sledoval jeho vývoj.
S ohledem na skutečnou
náročnost těchto částí byly
zbylé dva projekty odpočinkem a klidným dumáním
nad architekturou a urbanismem. U projektů viladomů
v lokalitě Vesec se projevila
nutnost budoucí spolupráce technické univerzity
a města. Zde v případě propojení a prostupnosti města ulicemi a infrastrukturou. Samotný projekt nebyl složitý
a dostalo se i na detailní požadavek
dořešení veřejné zeleně a hřiště.
A projekt dostavby areálu Tatra
v Ruprechtické ulici byl pohlazením
propracovaného projektu a krásného
povídání nad modelem 1 : 50. A RA
nakonec zcela v souladu a jednohlasně
prohlásila, že souhlasí a doporučuje.
POZVÁNKA NA KONEC
Nakonec dovolte, abych vás upozornil a pozval na výjimečné přednášky
23. dubna, kdy v podvečer po jednání
RA budou její zahraniční členové pod
patronací primátora a (doufejme) i rektora TUL, přednášet svoje zkušenosti
ze zahraniční praxe. Peter Gero bude
hovořit o výstavbě Hafen City v Hamburgu a dotkne se i stavby Elbphilharmonie a Christoph Braumann o principech plánování v Salzburgu. Drobnými
přednáškami přispějí i čeští členové
Rady architektů.
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Kolik stálo jednání s teplárnou a co přineslo?
Jednání s teplárnou a MVV nebyla ani snadná, ani levná. Pokud jsme chtěli obstát a vyjednat pro město
a občany co nejlepší podmínky, museli jsme zaplatit i externí odborníky.
Jan Korytář, náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
V LETECH 2015–2017 město vynaložilo na odborné poradenství a posudky v této věci částku 5,2 mil. Kč, na
sníženém nájmu přišlo o 5,1 mil. Kč
a na dividendách na rozdíl od předchozích dvou let o dalších 9,2, celkem
tedy jde o cca 19,5 mil. Kč.
Na snížených cenách tepla, kdy
je od tohoto snížení odečten vliv
ceny zemního plynu, město, pokud
bereme pouze objekty města
a objekty organizací města, za tyto
tři roky uspořilo částku 15,1 mil. Kč.
podařilo dosáhnout poměru náklaKlíčové je ale to, že ze snížení cen dů a přínosů ve výši 1 : 4, tedy že na
profitovali občané města, kteří jsou každou vynaloženou 1 Kč bylo dosana CZT připojení. Úspora byla za ženo 4 Kč úspor.
první tři roky vyčíslena, opět s ohlePokud bude dále pokračovat přípradem na snížené ceny zemního plynu, va projektu GreenNet, měla by celkona částku 65,1 mil. Kč.
Celkově tak činí úspora
2014
2015
města i občanů 80 mil. Kč za Cena pro zákazníky Kč/GJ
850 Kč
805 Kč
první tři roky. Po odečtení Úspora občané mil. Kč/rok
5,1 mil.
nákladů tedy činí čistá úspora
Cena pro město Kč/GJ
804 Kč
762 Kč
pro město a občany města cca
Úspora město mil. Kč/rok
0,9 mil.
60 mil. Kč.
6 mil.
V součtu tedy lze říci, že se Úspora celkem mil. Kč/rok

Modernizace parovodu může začít
Projekt modernizace parovodní sítě v Liberci dostal zelenou.
Teplárna má již v ruce závaznou nabídku od banky na
financování projektu GreenNet, jehož hlavním přínosem
bude výměna zastaralých parovodů za nové horkovody, což
by mělo mít v budoucnu i pozitivní dopad na cenu tepla.
Jan Král
DOBRÁ ZPRÁVA je,
že město Liberec, které
je akcionářem společnosti Teplárna Liberec,
nebude samo muset
kvůli úvěru ručit, pouze
zastaví svůj akciový
podíl.
„Podařilo se nám vyjednat takové
podmínky, že si banka vezme do
zástavy pouze obchodní podíl města
ve společnosti Teplárna Liberec. Jiným
způsobem už město za investici ručit
nebude,“ řekl náměstek primátora pro
ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
Jan Korytář a dodal: „Ihned, jakmile se
rozeběhne modernizace první větve
parovodu, začneme s teplárnou řešit
další větev. Jdeme krok za krokem
k ceně tepla max. 550 Kč/GJ. Potýkáme
se s tím, že tento problém se dlouho
neřešil, ale jednání se konečně pohnula
správným směrem, takže nyní stačí jen
v našem úsilí nepolevit.“

Teplárna si vezme úvěr
v celkové výši 271 mil. Kč se
splatností maximálně 8 let.
Část úvěru ve výši 70,4 mil.
Kč bude splacena z dotace
a zbylá část pravidelnými
čtvrtletními splátkami.
Cílem
projektu
GreenNet je především snížení enormních ztrát tepla při jeho přenosu z teplárny ke spotřebitelům. To je jeden
z hlavních problémů, který stojí za
vysokou cenou tepla. Zastaralé rozvody mají vysokou ztrátovost a k zákazníkovi se tak velká část tepla nedostane.
Úspornější horkovod vedený pod zemí
lépe odpovídá současným i budoucím
nárokům připojených odběratelů.
Kromě zvýšení efektivity dodávek
tepla je na celém projektu pozitivní i to,
že zmizí nevzhledné parovody z koryta
řeky Nisy v centru města. Otevře se tak
prostor ke zpřístupnění řeky pro obyvatele a návštěvníky Liberce.

vá úspora výdajů na teplo pro město
i občany na CZT za prvních pět let
v aktuálně domluvených cenách činit
178,3 mil. Kč, při nákladech pro město
49,3 mil. Kč, kdy rozdíl činí 129 mil. Kč ve
prospěch města a jeho občanů.
2016

2017

2018

2019

699 Kč

672 Kč

660 Kč

650 Kč

25 mil.

35 mil.

38,5 mil.

41,4 mil.

640 Kč

608 Kč

599 Kč

587 Kč

6 mil.

8,2 mil.

8,8 mil.

9,5 mil.

31 mil.

43,2 mil.

47,3 mil.

50,9 mil.

Inzerce

LEDNÍ MEDVĚD
Většina lidí z toho, že ledním medvědům mizí jejich životní prostředí vlivem
globálního oteplování, nemá radost,
spíše naopak. Jedním z klíčových faktorů oteplování jsou přitom emise CO2.
Volání po větším odpojování a výstavbě
lokálních plynových kotelen vzhledem
ke kapacitě místní spalovny odpadů
Termizo logicky povede v našem městě
při výrobě tepla ke zvýšení produkce
CO2. Ano, můžete namítnout, že vliv
našeho města je v globálním měřítku
zanedbatelný. Jenže globální dopad se
skládá právě z tisíců, na první pohled
„zanedbatelných“ případů.
Jednání s teplárnou jsou téměř tři
roky úmorné práce. Blížíme se k ceně
550 Kč/GJ, na tom budu i nadále usilovně pracovat. Jsme na dobré cestě
díky modernizaci rozvodů i dále snížit
emise CO2, je získána první dotace
ve výši 70 mil. Kč a město a občané
za první tři roky již ušetřili celkem 60
mil. Kč. Nejsme ještě zdaleka v cíli, ale
směr je správný.

březen 2018 
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Město pokračuje v obnově
památek v Zahradě vzpomínek
Památky již nestojí stranou zájmu. Město Liberec nyní
usiluje o dotace na restaurování soch sv. Petra a Pavla
v areálu Zahrady vzpomínek v Budyšínské ulici. Podá žádost
do Dotačního fondu Libereckého kraje, programu Záchrana
a obnova památek v Libereckém kraji.
Jan Král

DVOJICE SOCH stojí na pilířích vstupní brány a obě patří mezi zapsané
kulturní památky, stejně jako známé
hrobky a náhrobky v tomto areálu
bývalého hřbitova.
V současnosti jsou sochy ve velmi
špatném stavu. Povrch kamene je
silně znečištěn a napaden přirozenou
povětrnostní erozí, která se projevuje
drolením kamene a úbytkem kamene
v modelaci figury. U sochy sv. Petr
dokonce zcela chybí levá ruka včetně
atributu a svatozář. K záměru obnovy
soch už si radnice nechala zpracovat
znalecký posudek. Restaurátorský
zásah vyjde na 220 000 Kč, přičemž
případná získaná dotace může pokrýt
až 70 procent nákladů.
Inzerce

^Liberec

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

„Každoročně se nám daří navyšovat získané dotace na obnovu
památek, které byly v minulosti
trochu stranou zájmu. Nejde sice
o velké částk y, ale pozornost
je důležité věnovat i drobným
památkám,“ řekl náměstek pro
ekonomiku, strategick ý roz voj
a dotace Jan Korytář.
Obnova Zahrady vzpomínek probíhá postupně od roku 2013, kdy
byla rekonstruována střecha Hübnerovy hrobky. V loňském roce se vnější
obnovy dočkala Liebiegova hrobka.
Na letošní rok radnice plánuje opravit
také tympanon Liebiegovy hrobky
a obnovit exteriér a interiér Hübnerovy hrobky.
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Křižovatky pod dohledem
Město získá možnost trvalého kamerového dohledu nad
silničním provozem na světelně řízených křižovatkách.
Radní již odsouhlasili napojení křižovatek na stávající síť
optických kabelů Metropolitní sítě.
Jan Vrabec
„CÍLEM JE, abychom pomocí
kamer na světelných křižovatkách a neomezených datových toků mohli prostřednictvím Centrálního řízení
technické infrastruktury SML
sledovat hustotu provozu
v jednotlivých komunikačních
směrech. Trvalý kamerový
dohled nám navíc umožní
kontrolovat funkčnost detekčních smyček, které řídí chod
programu světelné signalizace,“ komentoval náměstek primátora pro technickou správu majetku
Tomáš Kysela.
V první etapě bude na Metropolitní
síť napojeno celkem 18 libereckých křižovatek. Křižovatky připojí za 1 096 482
Kč bez DPH včetně zajištění provozu
městská společnost Liberecká IS. Paušálně pak bude město platit 211 200

Kč bez DPH ročně, což odpovídá ceně
1 100 Kč bez DPH za datové toky za křižovatku/měsíc.
„Tato cena odpovídá nabídkám konkurence v této oblasti, přičemž kvalitativní úroveň je vzhledem k optickým
technologiím na nesrovnatelně vyšší
úrovni,“ doplnil náměstek Kysela.

Inzerce

Vodohospodáři letos přiblíží
Světový den vody i úplně nejmenším
Měsíc březen znamená pro vodohospodáře
oslavy Světového dne vody. 22. březen byl
v roce 1992 na Mezinárodní konferenci OSN
o vodě a životním prostředí v Rio de Janeiru
vyhlášen Světovým dnem vody. Svátek si klade
za cíl připomenout veřejnosti význam vody.
Ten letošní je zaměřen na důležitost přírody
pro vodu.
V Ústeckém a Libereckém kraji již 25 let
působí vodohospodářská společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. (SčVK),
která je druhou největší vodohospodářskou
společností v ČR. Délkou provozovaných
sítí představuje největší společnost v zemi.
Společnost poskytuje komplexní servis
v oblasti výroby a dodávky pitné vody a následného odkanalizování a čištění odpadních
vod. Zásobuje 1,1 mil. obyvatel na území
Libereckého a Ústeckého kraje, v Roztokách
u Prahy a ve Špindlerově Mlýně. Společnost
má 1 714 zaměstnanců. Provozuje 81 úpraven
pitné vody a 211 čistíren odpadních vod. Je na
špičce v implementaci moderních technologií
pro úpravu a čištění vody. Společnost zajišťuje
i řadu dalších činností, zejména projekční
a inženýrské činnosti pro průmyslové
zákazníky i zákazníky z řad municipalit,
dále průmyslový outsourcing, nebo realizaci
vodohospodářských staveb „na klíč“, provádění
laboratorních analýz a další činnosti.
Zásadní důraz klade společnost na spokojenost zákazníků a úsporu času při vyřizování
jejich požadavků. Společnost je držitelem
diamantového certifikátu ISO za plnění norem
v oblasti kvality, BOZP, životního prostředí
a managementu energií.
Vodohospodáři SčVK v letošním roce
připravují akce ke Světovému dni vody na
mnoha místech provozovaného území.
Sváteční den i následující den bude společnost

propagovat důležitost pitné vody na stáncích
v obchodním centru Fórum v Ústí nad Labem
a v Liberci v OC Nisa.
Pro školní družiny připravila společnost
soutěž na ochranu přírody a v ní žijících
živočichů. Děti budou, dle instruktáže,
z dodaného materiálu vyrábět hmyzí domky,
které následně umístí do přírody. Úkol nebude
jednoduchý, neboť hodnoceno bude nejen
umístění hmyzího domečku do přírody, ale
i básnička, kterou žáci v družinách složí.
Ochrana přírody je pro vodu velmi důležitá
a touto cestou ji vodohospodáři žákům
připomenou.
Stejně jako každý rok počínaje 22. březnem
vodohospodáři otevřou dveře na provozovaných čistírnách odpadních vod a úpravnách
vod a zájemci o prohlídku s odborným výkladem budou mít možnost si rezervovat termín
na jednom z uvedených kontaktů: telefonní
čísla 840 111 111, 601 267 267, e-mail info@
scvk.cz. Těchto kontaktů mohou školy využít
i budou-li mít zájem o přednášku na téma
voda, které se každoročně pořádají.
V letošním roce bude svátek vody symbolicky připomenut i těm nejmenším. SčVK
připravily pro děti z kojeneckých ústavů
Ústeckého i Libereckého kraje zubní kartáčky,
se kterými budou mít i ony zážitky s vodou.
Širokou veřejnost SčVK ve spolupráci se
Scholou Humanitas osloví již po devatenácté
foto soutěží tentokrát na téma „Když voda
promluví“.
Pro další informace kontaktujte:
Ing. Iveta Kardianová, MBA, tisková mluvčí
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.,
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
tel:. 417 808 355, fax: 417 562 127,
mobil: 606 655 500
e-mail: iveta.kardianova@scvk.cz
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Městská pohřební služba
Vzniknou desítky
nových sociálních bytů začne od července
Kompletní přestavbou šesti bytových domů v majetku
města vznikne téměř šest desítek nových sociálních bytů
pro rodiny s nízkými příjmy a osoby v bytové nouzi. 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 dotací z fondů EU.
Jan Král
RADA MĚSTA nyní schválila podání
žádosti o dotace na rekonstrukci prvních tří domů – v ulici Milady Horákové, Proboštská a Žitavská. Přestavbou
vyhovujících nebytových prostor
a bytů o velké podlahové ploše, které
budou při rekonstrukci rozděleny na
byty dva, tady vznikne celkem 30
nových sociálních bytů se základním
vybavením. O finanční podporu pro
další tři domy, se kterými projekt počítá,
bude město žádat v březnu.
Předpokládané celkové náklady na
rekonstrukci prvních tří objektů činí
43,3 mil. Kč včetně DPH, z nichž 85 %
pokryje dotace z IROP a 5 % dotace ze
státního rozpočtu. Město uhradí spoluúčast ve výši 10 procent.
„Předpokládáme, že všech 57
nových sociálních bytů bude k dispozici do konce letošního roku. Jde
o součást rozsáhlého projektu Sociální bydlení, jehož výstupem bude

minimálně sto nových nebo nově
zrekonstruovaných sociálních bytů,“
uvedl náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
Jan Korytář a dodal: „Tím budou ale
možnosti nových bytů v objektech
města prakticky vyčerpány, takže
začínáme hledat další možnosti, jak
nastartovat výstavbu nových městských bytů. Město potřebuje ne desítky, ale stovky nových bytů, ať už pro
mladé rodiny, matky samoživitelky
nebo seniory.“

Prodloužený a navýšený
revolvingový úvěr
Radní schválili návrh podmínek Komerční banky na
prodloužení financování revolvingového úvěru o tři
roky a navýšení limitu ze současných 90 na 120 milionů
korun. Revolvingový úvěr, který byl původně splatný
k 30. dubnu 2018, je pro město nezbytný v souvislosti
s předfinancováním dotačních akcí.
Jan Vrabec
„VZHLEDEM K AKTUÁLNĚ chystaným projektům je potřeba zajistit
předfinancování dotačních akcí
na další období, abychom mohli bez
problémů realizovat chystané investiční akce s využitím dotací a překlenout
časové období mezi platbou z rozpočtu města dodavateli a obdržením
dotace. Navýšení finančního limitu
odpovídá potřebě předfinancování
projektů, které jsou nebo budou realizovány v průběhu prvního pololetí
letošního roku. Týká se to zejména projektů IPRÚ a projektů v rámci zvýšení
bezpečnosti dopravy v Liberci,“ řekl

náměstek pro ekonomiku, strategický
rozvoj a dotace Jan Korytář.
Cenové podmínky navýšeného
financování zůstávají na stejné úrovni
jako původní podmínky vysoutěžené
v rámci veřejné zakázky v roce 2015,
tzn. úroková sazba ve výši pouze
0,7 % p.a. a poplatek za rezervaci
zdrojů (závazková provize z nečerpané
částky) 0,1 % p.a. „Vzhledem k aktuální situaci na trhu, kdy dochází k růstu
všech referenčních sazeb, je udržení
výše marže na stávající úrovni pro
město velmi výhodné,“ konstatoval
náměstek Korytář.

Před převzetím správy a provozu krematoria městem
Liberec a zřízením městské pohřební služby musí radnice
podniknout do konce června několik nezbytných kroků.
Jan Král
MĚSTO NAPŘÍKLAD už získalo koncesi jak na provozování krematoria,
tak i samotné pohřební služby. K tomu
bylo potřeba prokázat odbornou
způsobilost. Dle novelizace legislativy bude potřeba provést některé
stavební úpravy v budově krematoria. Aktuálně se proto řeší zpracování
projektové dokumentace pro výběr
zhotovitele.
Dále se ve spolupráci se společností Liberecká IS připravuje napojení budovy krematoria na optickou
síť včetně vybavení IT technologie
a zabezpečení a napojení na pult centralizované ochrany Městské policie
Liberec. Radnice v současnosti také
pracuje na podobě provozního řádu
krematoria, pohřebišť a pohřební
služby.
Po zřízení městské pohřební služby
budou moci občané od července

vyřídit vše na jednom místě, a zajistit
tak svým blízkým důstojný pohřeb
v obřadní síni libereckého krematoria.
To vše za ekonomicky příznivou cenu,
která bude jedna z nejnižších v České
republice. O veškeré úkony spojené
s pohřbem se postarají proškolení
zaměstnanci, kteří budou pozůstalým
k dispozici v kancelářích v Liebiegově
vile, v budově krematoria a na ruprechtickém hřbitově.

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC A OZVĚNY EKOFILMU VÁS ZVOU

PROMÍTÁNÍ DOKUMENTŮ V KINĚ VARŠAVA:
THE END OF SNOW
BELOW 0
SEA OF LIFE

SVĚTOVÝ DEN VODY
V LIBERCI
JE LIBO DOKUMENT ZDARMA?

17:00
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VÍCE INFO NA FACEBOOKU - ZDRAVÉ MĚSTO LIBEREC

Březová alej
Pavlovická
Janáčkova
Tržní náměstí
Okružní

čtvrť
II
II
II
III
III

přistavení 19. 4. odvoz 20. 4.

I
I
I
I
II

čtvrť

přistavení 16. 4. odvoz 17. 4.

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

4. kolo

11.
12.
13.
14.
15.

ulice

čtvrť
I
I
I
I
I

přistavení 12. 4. odvoz 13. 4.

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

3. kolo

6.
7.
8.
9.
10.

2. kolo

1.
2.
3.
4.
5.

čtvrť
I
I
I
I
I

přistavení 9. 4. odvoz 10. 4.

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

1. kolo

čtvrť
XV
XV
XV
XV
XV

čtvrť
XV
XV
XV
XV
XXI

přistavení 3. 5. odvoz 4. 5.

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

8. kolo

31.
32.
33.
34.
35.

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

přistavení 30. 4. odvoz 1. 5.

čtvrť
V
V
V
V
XV

přistavení 26. 4. odvoz 27. 4.

ulice
SNP
Fučíkova – křiž. Chelčického
Čapkova u č. p. 341
Na Výšinách
Aloisina výšina u č. p. 448

7. kolo

26.
27.
28.
29.
30.

6. kolo

21.
22.
23.
24.
25.

čtvrť
IV
IV
IV
V
V

přistavení 23. 4. odvoz 24. 4.

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

5. kolo

Statutární město Liberec, odbor ekologie a veřejného prostoru

UPOZORNĚNÍ: Každý obyvatel města Liberce má možnost odevzdat odpad o hmotnosti až 500 kg zdarma
ve sběrném dvoře FCC Liberec, s. r. o., v průmyslové zóně Jih v Ampérově ulici nebo ve sběrném místě
Kovošrotu v ulici Dr. Milady Horákové.
Neodkládejte odpady mimo nádobu!
Do kontejnerů nepatří nebezpečné odpady, které jsou od občanů bezplatně odebírány mobilní sběrnou.
Kontejnery budou na stanoviště přistaveny v odpoledních hodinách a následující den odvezeny opět
v odpoledních hodinách.

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

Pro potřebu občanů budou v rámci jarního úklidu rozmístěny na níže uvedená stanoviště velkoobjemové
kontejnery pro sběr objemných odpadů, které se nevejdou do běžných sběrných nádob.
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76.
77.
78.
79.
80.

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

VIII
XIX
XIX
XIX
IX

přistavení 31. 5. odvoz 1. 6.

XXIII
XXIV
XXIV
VIII
VIII

přistavení 28. 5. odvoz 29. 5.
Volná
Sklářská
Maškova – křiž. Pilínkovská
Erbenova – křiž. Hanácká
Strakonická – křiž. Kubelíkova

16. kolo

71.
72.
73.
74.
75.

XXV
XXV
XXIII
XXIII
XXIII

přistavení 24. 5. odvoz 25. 5.

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

15. kolo

66.
67.
68.
69.
70.

XVII
XXV
XXV
XXV
XVV

přistavení 21. 5. odvoz 22. 5.

Ladova – horní část
U Družiny
Chatařská
Nad Sokolovnou
Jeřmanická

14. kolo

61.
62.
63.
64.
65.

VI
VI
VII
VII
VII

přistavení 17. 5. odvoz 18. 5.

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

13. kolo

56.
57.
58.
59.
60.

VI
VI
VI
VI
VI

přistavení 14. 5. odvoz 15. 5.

Kyjevské náměstí
Soukenická
Vlnařská
Sametová
náměstí Na Lukách

12. kolo

51.
52.
53.
54.
55.

VI
VI
VI
VII
VI

přistavení 10. 5. odvoz 11. 5.

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

11. kolo

46.
47.
48.
49.
50.

XVI
XXIX
VI
VI
VI

přistavení 7. 5. odvoz 8. 5.
čtvrť

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

10. kolo

41.
42.
43.
44.
45.

9. kolo
ulice

116.
117.
118.
119.
120.

XII
XIII
XIII
XIV
XIV

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

LIBERECKÝ ZPRAVODAJ
XIV
XIV
XIV
XIV
XIV

přistavení 28. 6. odvoz 29. 6.

XIV
XIV
XIV
XIV
XIV

přistavení 25. 6. odvoz 26. 6.
Konopná
Třešňová
Na Cvičišti
Na Pískovně – Hokejka
Na Pískovně – Hokejka

24. kolo

111.
112.
113.
114.
115.

XII
XII
XII
XII
XII

přistavení 21. 6. odvoz 22. 6.
Libušina
Křížkovského
Borový vrch
Na Výsluní
Tomanova – křiž. Kopeckého

23. kolo

106.
107.
108.
109.
110.

XXXI
XXXI
XXXII
XXXII
XXXIV

odvoz 15. 6.

XXII
XXXV
XXXIII
XXXIII
XXXIII

odvoz 12. 6.

XI
XI
XVIII
XX
XX

odvoz 8. 6.

III
X
X
X
X

odvoz 5. 6.
čtvrť

přistavení 18. 6. odvoz 19. 6.
Letná parkoviště
Slunná
Polní – nová výstavba
Balbínova
Jabloňová

22. kolo

101.
102.
103.
104.
105.

přistavení 14. 6.
Dětřichovská – křiž. Habartická
Jahodová
V Rokli
U Hřbitova
Vítkovská

21. kolo

96.
97.
98.
99.
100.

přistavení 11. 6.

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

20. kolo

91.
92.
93.
94.
95.

přistavení 7. 6.

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

19. kolo

86.
87.
88.
89.
90.

přistavení 4. 6.

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

18. kolo

81.
82.
83.
84.
85.

17. kolo
ulice

březen 2018 
13

SOBOTA 28. 4.
Lbc I, Škroupova x Masarykova
Lbc I, Klostermannova x Masarykova
SOBOTA 5. 5.
Lbc. II, Sládkova
Lbc. II, Šafaříkova
SOBOTA 12. 5.
Lbc. IV, Mikulášská
Lbc. IV, Na Perštýně – vrch
SOBOTA 19. 5.
Lbc. VI, Dukelská – vrch
Lbc. VI, Krymská

NEDĚLE 29. 4.
Lbc. I, Svojsíkova
Lbc. I, Kozinova
NEDĚLE 6. 5.
Lbc. III, Americká
Lbc. VI, Horní Kopečná
NEDĚLE 13. 5.
Lbc. V, Blahoslavova u Povodí
Lbc. V, Tyršova
NEDĚLE 20. 5.
Lbc. VII, Máchova
Lbc. VII, Votočkova

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

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

TRASA „A“ 5. 5. 2018
č. stan.
místo

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

SOBOTA
čas zastávky

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

TRASA „B“ 6. 5. 2018
č. stan.
místo

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

NEDĚLE
čas zastávky

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

POZOR – stanoviště mobilního sběru s označníky neslouží k volnému odkládání odpadů, toto je
možné postihnout pokutou ve výši do 500 000 Kč.

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

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

Mobilní sběrna nebezpečných odpadů spol. FCC Liberec, s. r. o., provede bezplatný svoz nebezpečných
složek komunálního odpadu od občanů. Jedná se o odpady, které při uložení do nádob na běžný domovní
odpad mohou ohrozit životní prostředí.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

1.
2.
3.
4.
5.

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

TRASA „I“ 2. 6. 2018
č. stan. místo

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

TRASA „G“ 26. 5. 2018
č. stan.
místo

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

TRASA „E“ 19. 5. 2018
č. stan.
místo

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

TRASA „C“ 12. 5. 2018
č. stan.
místo

PÁTEK 25. 5.
Lbc. VIII, Brigádnická
Lbc. VIII, Strakonická
PÁTEK 1. 6.
Lbc. XIV, Kotkova
Lbc. XIV, Zákopnická
PÁTEK 8. 6.
Lbc. XII, Slunná
Lbc. XII, Na Cvičišti
PÁTEK 15. 6.
Lbc. XV, V Břízkách
Lbc. XVI, Kadlická

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

SOBOTA
čas zastávky

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

SOBOTA
čas zastávky

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

SOBOTA
čas zastávky

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

SOBOTA
čas zastávky

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

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

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

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

TRASA „H" 27. 5. 2018
č. stan.
místo

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

TRASA „F“ 20. 5. 2018
č. stan.
místo

10.30
11.00
11.30
12.00
12.30

-

10.50
11.20
11.50
12.20
13.00

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

NEDĚLE
čas zastávky

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

NEDĚLE
čas zastávky

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

NEDĚLE
čas zastávky

NEDĚLE 27. 5.
Lbc. XI, Cyrila a Metoděje
Lbc. XI, Železniční
NEDĚLE 3. 6.
Lbc. XIX, K Bucharce – střed
Lbc. XXIII, Kaplického
NEDĚLE 10. 6.
Lbc. XV, Fibichova x Riegrova
Lbc. XV, Smolný vrch
NEDĚLE 17. 6.
Lbc. XXV, Chatařská
Lbc. XXV, U Družiny

1. Kyjevské nám.
2. Česká – Sokolovna
3. Malá
4. Jeřmanická u č. p. 488
5. Pastelová u č.p. 1083
6. Dobiášova u č. p. 855
7. Ježkova u Gusta
8. Soukenická za OC Korint
9. Sametová u č. p. 720
10. Vlnařská u č. p. 688

TRASA „D“ 13. 5. 2018
č. stan.
místo

SOBOTA 26. 5.
Lbc. IX, Křižíkova – střed
Lbc. IX, Kubelíkova – Husitská
SOBOTA 2. 6.
Lbc. XIV, Horská – otočka bus
Lbc. XIV, Holubí
SOBOTA 9. 6.
Lbc. XIV, Kropáčkova
Lbc. XII, Jarní – střed
SOBOTA 16. 6.
Lbc. XXV, Kašparova x Dlouhá
Lbc. XXV, Dobrodružná

LIBERECKÝ ZPRAVODAJ

Sběr nebezpečných odpadů mobilní sběrnou – jaro 2018

PÁTEK 27. 4.
Lbc. I, Husova
Lbc. I, Janáčkova
PÁTEK 4. 5.
Lbc. XX, Švermova – Ostašovská
Lbc. XXXIII, Tolstého – Heřmánkova
PÁTEK 11. 5.
Lbc. X, Nová
Lbc. X, Klášterského
PÁTEK 18. 5.
Lbc. V, Čapkova
Lbc. V, Frimlova

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

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ODPADY ZE ZELENĚ jaro 2018
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Pilotní projekt ve sběru
vysloužilých elektrospotřebičů
Obyvatelé Liberce mohou využít zcela novou službu v rámci
odpadového hospodářství v podobě bezplatného mobilního
svozu vysloužilých elektrospotřebičů, která bude součástí již
tradičního Jarního úklidu.
Lucie Sládková, odbor ekologie a veřejného prostoru
V SOUČASNOSTI STÁLE velká část
nepotřebných velkých elektrospotřebičů končí na místech, kde nemají
co dělat, a to i přesto, že podléhají
zpětnému odběru. V lepším případě
jsou to kontejnerová stání, v horším
pak černé skládky. Takto nesprávně
odložené elektrospotřebiče mohou
být nebezpečné pro životní prostředí
i zdraví osob a stávají se terčem vandalismu.
Nová služba v rámci pilotního projektu zavádí mobilní sběrnu, která
vychází ze svozu nebezpečného
odpadu. Ve spolupráci se svozovou
společností FCC Liberec jsou zatím
stanoveny čtyři trasy, kde bude otestován zájem obyvatel. Pokud bude
vysoký, bude se s touto službou

dále pokračovat v rámci pololetních
úklidů. Na jednotlivých zastávkách
budou pracovníci společnosti vybírat veškeré vysloužilé a nepotřebné
elektrospotřebiče v podobě praček,
myček, sušiček, mikrovlnných trub,
televizorů, monitorů, sporáků, varných desek, digestoří, klimatizací,
lednic nebo mrazáků. Odevzdat
bude možné i drobné elektrospotřebiče, jako jsou mobilní telefony,
klávesnice, elektrické hračky, kalkulačky apod.
Vybrané elektrospotřebiče budou
přetříděny ve sběrném dvoře a odevzdány k dalšímu zpracování prostřednictvím kolektivních systémů
Asekol a Elektrowin, do kterých je
město Liberec zapojeno.

Mobilní sběrna pojede po níže uvedených trasách v určených časech. Na jednotlivých
zastávkách jsou instalovány označníky s názvem trasy a s číslem zastávky. Vysloužilé
elektrospotřebiče je možné také celoročně odevzdat ve sběrném dvoře odpadů spol. FCC
Liberec, s.r.o., v průmyslové zóně Jih, Ampérova ulice. Drobné elektrospotřebiče je pak
možné odevzdat prostřednictvím sítě velkých červených kontejnerů. Novinkou na sběrném dvoře je možnost používat při platebním styku nejen hotovost, ale i platební karty.
POZOR – stanoviště mobilního sběru s označníky neslouží k volnému odkládání odpadů,
toto je možné postihnout pokutou ve výši do 500 000 Kč.
Podrobnější informace vám sdělí pracovníci Magistrátu města Liberce na tel. č.
485 243 456 nebo pracovníci společnosti FCC Liberec na tel. č. 485 213 020.
TRASA „A“ 9. 6. 2018 – SOBOTA

TRASA „B“ 10. 6. 2018 – NEDĚLE
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3. duben – termín splatnosti poplatků
ze psů a za komunální odpad na rok 2018
MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
Správce místních poplatků, Odbor
ekonomiky Magistrátu města Liberec,
upozorňuje všechny držitele psů – fyzické osoby s trvalým pobytem a právnické
osoby se sídlem na území města Liberec,
že ke dni 3. dubna 2018 je splatný místní
poplatek ze psů za rok 2018.
Roční sazba poplatku činí 600 Kč za
prvního psa, za druhého a každého dalšího 1 500 Kč. Pokud pobírá držitel psa
některý z důchodů jako jediný zdroj příjmů,
činí roční sazba 200 Kč za prvního psa, za
druhého a každého dalšího 300 Kč.
Pokud již poplatník nemá psa ve svém
držení, případně došlo k jiné změně ovlivňující výši poplatku, je povinen on nebo
jeho zástupce ohlásit tuto skutečnost
správci místních poplatků do 15 dnů ode
dne, kdy nastala. Vznikne-li nebo zanikne
poplatková povinnost během roku, platí
se poplatek v poměrné měsíční výši od
1. dne měsíce následujícího po měsíci, kdy
situace zakládající poplatkovou povinnost
vznikla, až do konce měsíce, ve kterém
nastal stav určující zánik poplatkové povinnosti.
Další informace k poplatku viz Obecně závazná vyhláška statutárního města
Liberec č. 6/2010, o místním poplatku ze
psů, ve znění OZV č. 4/2011 na webových
stránkách města www.liberec.cz v odkazu
Občan – Úřad – Vyhlášky a nařízení.
MÍSTNÍ POPLATEK
ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Správce místních poplatků, odbor
ekonomiky Magistrátu města Liberec,
upozorňuje všechny občany, kteří mají
na území města Liberec trvalý pobyt,
kteří mají ve vlastnictví byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba, a cizince, kteří mají
na území města Liberec povolený pobyt
na dobu delší 90 dnů, že ke dni 3. dubna 2018 je splatný místní poplatek za
provoz systému shromažďování, sběru,

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2018.
Roční sazba poplatku činí 492 Kč za
osobu, tj. 41 Kč za měsíc.
Pro určení počtu zpoplatňovaných měsíců v případě narození, úmrtí, změny pobytu nebo změny vlastnictví je rozhodný
stav na konci měsíce. Skutečnosti ovlivňující výši poplatku je občan nebo jeho
zástupce povinen ohlásit správci místních
poplatků do 15 dnů ode dne, kdy nastaly.
Další informace k poplatku viz Obecně závazná vyhláška statutárního města
Liberec č. 3/2016, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na webových
stránkách města www.liberec.cz v odkazu
Občan - Úřad - Vyhlášky a nařízení.
SOUHRNNÉ INFORMACE
Občané mohou nahlásit aktuální registrační údaje a změny ovlivňující jejich poplatkovou povinnost nebo získat informace o stavu svého osobního účtu 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
způsoby: prostřednictvím České pošty,
s.p., bezhotovostním převodem z účtu,
hotově nebo platební kartou v pokladně
Magistrátu 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 čísla
485 243 226 (227; 246; 243; 226) nebo
e‑mail: odpady@magistrat.liberec.cz.

č. stan., místo

čas zastávky

č. stan., místo

čas zastávky

1. Křiž. Irkutská – Sverdlovská

08.00 – 08.15

1. Křiž. Rudolfovská U Vleku

08.00 – 08.20

2. Křiž. Strakonická – Jičínská

08.20 – 08.40

2. Kateřinky u restaurace

08.30 – 08.50

3. Křiž. Strakonická – Kubelíkova

08.45 – 09.00

3. Parkoviště u Dračí sluje

09.00 – 09.20

4. Domažlická – KRB

09.10 – 09.30

4. Restaurace U Lípy, Kr. Studánka

09.30 – 09.50

5. Křiž. Švermova – Jáchymovská

09.40 – 10.00

5. Křiž. Studánecká – Dětřichovská

10.00 – 10.20

6. Jáchymovská – u č. p. 270

10.10 – 10.30

6. Malátova u č. p. 427

10.30 – 10.50

7. Křiž. Partyzánská – Ostašovská

10.45 – 11.15

7. Jabloňová u č. p. 407

11.00 – 11.20

8. Ostašov – konečná autobusu

11.30 – 11.50

8. Cyrila a Metoděje u školy

11.30 – 11.50

Také v letošním roce se uskuteční celostátní úklid
dobrovolníků a město Liberec se rozhodlo jako Zdravé
město do této úklidové akce v letošním roce opět připojit
a zorganizovat potřetí místní úklid o víkendu 7. dubna.

9. Křiž. Mimoňská – Českolipská

12.00 – 12.30

9. U Mlékárny u č. p. 456

12.00 – 12.30

Lucie Sládková, odbor ekologie a veřejného prostoru

10. Tolstého – Heřmánkova

12.40 – 13.00

TRASA „C“ 16. 6. 2018 – SOBOTA

TRASA „D“ 17. 6. 2018 – NEDĚLE

1. Kyjevské nám.

08.00 – 08.20

1. Papírová – parkoviště

08.00 – 08.20

2. Česká – Sokolovna

08.30 – 08.50

2. Slavíčkova – u č. p. 68

08.30 – 08.50

3. Malá

09.00 – 09.20

3. U Soudu – u ZŠ

09.00 – 09.20

4. Jeřmanická – u č. p. 488

09.30 – 09.50

4. Ruprechtická – u č. p. 318

09.30 – 09.50

5. Pastelová – u č. p. 1083

10.00 – 10.20

5. Staškova – u hřiště

10.00 – 10.20

6. Dobiášova – u č. p. 855

10.30 – 10.50

6. Věkova – u hřbitova

10.30 – 10.50

7. Ježkova – u Gusta

11.00 – 11.20

7. Na Pískovně – u č. p. 657

11.00 – 11.20

8. Soukenická – za OC Korint

11.30 – 11.50

8. Křiž. Borový vrch – Bezová

11.30 – 11.50

9. Sametová – u č. p. 720

12.00 – 12.20

9. Jiráskova – u č. p. 390

12.00 – 12.30

10. Vlnařská – u č. p. 688

12.30 – 13.00
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Liberec se opět zapojí do akce
Ukliďme svět, ukliďme Česko

MINULÉ ROČNÍKY totiž ukázaly, že
se najde mnoho Liberečanů z řad
firem, neziskových organizací, škol
nebo jednotlivců, kteří jsou ochotni
nejen všímat si svého okolí, ale přiložit
i ruku k dílu.
Registraci účastníků lze provést
skrze webové rozhraní projektu www.
uklidmecesko.cz, kde naleznete již
vytvořený úklid organizovaný rad-

nicí. Případně přímo u koordinátora
akce na e-mailu vinar.michal@magistrat.liberec.cz nebo telefonním čísle
485 243 451.
Akce Ukliďme svět, ukliďme
Česko je součástí oslav Dne Země
(22. 4. 2018), které doprovodí ještě
další aktivity.
Zapojte se i vy do této akce a přispějte k tomu, aby se město Liberec
stalo příjemnějším místem k životu.
V loňském roce se do akce zapojilo
na 1 000 lidí, kteří nasbírali 42 tun
odpadu.
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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.

Věčný boj důmyslného rytíře dona Quijota z Liberce

Velký třesk, tentokrát odvolání primátora města, který byl avizován náměstkem Janem Korytářem (Změna), se zaseklo na
tom, že předkladatel nesehnal dostatek poslušných oveček. Návrh na odvolání primátora nebyl ani předložen na pořad
jednání zastupitelstva. Přesto napadl i opozici, jako by tato podporovala vznik koalice Změny a ANO včetně kádrových
pozic, tolik rozpor mezi skutečností a iluzí.
Věra Skřivánková a Dana Lysáková, KSČM

Ne, připomeňme si začátek koaliční
vlády a její postoj k opozici, kdy mimo
jiné hodlala kádrovat i členy do komisí.
Dnes se však J. Korytář dovolává opozice
k řešení svých sporů, když před tím Změna
koalici položila, ale posty radních si ponechala. A tak smutný hrdina si užil svých
pět minut slávy a nakonec prohlásil, že
to není poslední návrh. Možná bylo větší
pohrůžkou to, že odvolání hrozilo i jemu
samotnému, které avizoval nastolit bývalý
člen Změny náměstek I. Langr. Zde
by se patrně našlo více podpory.
Co se však na zastupitelstvu
povedlo, je to, že zadlužené město
opravdu něco koupí! Po letech,
kdy jsme vzdorovali „výhodným
nákupům“ chátrajícího libereckého
zámečku, polorozpadlé budovy
technické univerzity či hráze
Veseckého rybníka, se konečně
hlasy Změny pro Liberec, Starostů
plus dalších zastupitelů podařilo schválit
odkoupení pozemků libereckého autobusového nádraží za cenu cca 20 milionů
korun. Argumenty, co s těmito pozemky
město zamýšlí, se však různí. Důležité je

přesvědčení, že jsou to pozemky strategické, i když konkrétně nevíme na co!
Již samo toto magické slovo jejich
hodnotu ještě zvyšuje. Argument, který
zaznívá nejvíce, je, že se lokalita potřebuje zkultivovat a ozelenit v souvislosti
s výstavbou nového autobusového nádraží
a parkovacího domu. Položme si otázku,
jak a kdo bude park (pokud bude strategicky realizován) využívat? Cestující,
kteří v autobusovém terminálu nebo na

vlakovém nádraží vystupují nebo nastupují? Asi sotva, ti, co přijedou, přestoupí
na MHD a pojedou do práce, do školy, za
zábavou nebo turistikou. Ti, co odjíždějí, také asi ne. Ti pojedou po všech výše

popsaných činnostech domů. Park
bude tedy sloužit,
stejně jako parky
u všech nádraží,
pro sdružování
b e z d o m o v c ů Dana Lysáková
a dalších nepřizpůsobivých osob, jako je
to cca o km níže Na Rybníčku, kde vedle
dlouhodobě neudržovaného parkoviště
i přes opakované žádosti občanů se tyto
osoby zabydlely. Dříve než se o vybudování parku rozhodne, měli by jeho
propagátoři absolvovat stáž v parku
u Hlavního nádraží v Praze.
Co je na celé věci zarážející a podstatné, je to, že cena 2,5 mil. není
konečná! Nebyly vykoupeny buňky,
které jsou, jak bylo sděleno až na zastupitelstvu, stavbami dočasnými, které
by měly být dávno odstraněny. O jejich
výkupu se bude jednat v březnu. Co
však není vyloučeno? Vlastník pozemků –
prodávající – podmíní prodej pozemků
výkupem těchto buněk. Jinak bude vyhrožovat jiným kupcem, který už dlouho čekat
nebude. Všichni ti, kteří k nim v únoru

měli výhrady, se
„zapřou“, zopakují řeči o strategickém vlastnictví
pozemků a odkup
odhlasují. Tímto
ovšem mrhání
Věra Skřivánková
městskými penězi
nekončí, „strategičtí starostové“ už
naznačují, že by se projekt Terminál měl
přepracovat v souvislosti s nákupem
pozemků. Kolik to bude stát a kolik to už
stálo, bude okrajové snad proto, že volnost
slova na zastupitelstvu dává řečníkům příležitost, aby blamovali, jak chtějí.
Jsme přesvědčeny, že strategické
pozemky v Liberci jsou úplně jinde, a to
na sídlištích, na chodnících, před budovami, školami, školkami, zdravotnickými
zařízeními, na upravených parkovištích.
Tedy všude tam, kam běžně chodí naši
spoluobčané denně. Bohužel dvacet tři
milionů se na tuto strategii či zajištění
ubytoven pro sociálně slabé a prevenci
celkově nepoužije. Deziluze je členský
příspěvek zastupitele na jednáních zastupitelstva.

Práce, která nesnese srovnání

Po více než roce v pozici Libereckého kraje a zároveň zastupitelky jak na kraji, tak ve městě, mám dobré srovnání práce
obou zastupitelstev. Za přípravu jednotlivých bodů je zodpovědná rada města nebo kraje.
Květa Vinklátová, Starostové pro Liberecký kraj
Pro vaši představu… než se materiál
na kraji dostane ke schválení zastupitelstvu, projde přípravou ze strany úředníků
po diskuzi s rezortním radním. Ty, které
potřebují větší diskuzi v radě, jsou diskutované každý týden na její poradě. Tam je
prostor pro řešení problémů, argumentaci,
k diskuzi nad různými variantami. Jakmile
se rada rozhodne, jak k tématu přistoupí,
je materiál společně s dalšími předložen
k jednání radě, kde už se o bodech hlasuje.
Díky profesionální úrovni přípravy ze
strany úředníků kraje a předcházející diskuzi nad problematickými body je rada
kraje schopná projednat například kolem

100 bodů během jednoho jednání, trvajícího cca 4 hodiny. Poté, před jednáním
zastupitelstva, projednají body jednotlivé
výbory a zastupitelské kluby.
Ve výborech je k dispozici jeho členům
jak gesční náměstek, tak také vedoucí
odboru, aby zodpověděli případné otázky.
V případě komplikovaných bodů si i zastupitelské kluby na svá jednání zvou gesční
náměstky. Pokud se ukáže už při této přípravě, že pro bod není naprosto většinová
shoda, bod se zastupitelům nepředloží
a hledá se řešení. Toto na první pohled
zdlouhavé projednávání však ve výsledku
znamená, že krajské zastupitelstvo obvyk-

le nejedná déle než dvě nebo tři hodiny,
a to ani při 100 nebo více bodech.
Za více než 3 roky působení v zastupitelstvu Liberce jsem zažila zcela výjimečně
jednání, které by netrvalo 7 hodin, od tří
odpoledne do deseti do večera. Jednání
se i prodlužují, pokud ani za tak dlouhou
dobu nestihneme všechny body projednat.
A to jich je třeba jen kolem 50.
Neschopnost koalice se dohodnout,
neochota hledat s opozicí kompromisní
řešení, časté předkládání bodů daleko po
lhůtě, a tedy nemožnost zastupitelů se
dobře připravit, to všechno jsou důvody
těchto dlouhých nepříjemných jednání.

Vypadá to, že do
konce volebního
období se už ani
nedá čekat, že by
koaličním stranám
došlo, že je třeba
k tomu přistoupit
Květa Vinklátová
jinak. Takže nás
čekají měsíce plné konfliktů koaličních
partnerů, dlouhých a nepříjemných jednání zastupitelstva. Přestože je za tuto
situaci ve městě zcela zodpovědná současná koalice Změny a ANO, přijměte vy, kteří
sledujete městské zastupitelstvo, mou
omluvu za to, čeho musíte být svědky.
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Na ohňostroje pod Ještědem s rozumem a ohleduplností
Diskutovat o regulaci pyrotechniky (ohňostrojů) je opravdu třaskavé a výbušné téma. Chodí se kolem něj po špičkách,
i když všichni na danou problematiku názor určitě máme. Jenže jakmile vyslovíte nahlas, že by se mělo používání petard
a rachejtlí alespoň nějak regulovat, vyrojí se spousta jeho zastánců, kteří se vás snaží ukřičet, že chcete všechno zakazovat
a všechny omezovat. Tak to přece ale není.
Martina Rosenbergová a Jan Čmuchálek, bez politické příslušnosti
Naopak, neustálé bouchání různých
dělobuchů a petard omezuje všechny, kteří
se petard obáváme, děsí děti, nemocné,
seniory, pejsky, volně žijící zvěř. V našem
městě můžete totiž odpalovat rachejtle
kdykoliv, v jakémkoliv množství, v jakémkoliv čase a bohužel i na jakémkoliv místě.
Nejde nám o zákazy. Chceme se jen
domluvit na pravidlech. Kdy a jak pyrotechniku používat, tak abychom to čekali
a byli na to připraveni. To není přece tak
moc. A nechceme jenom planě diskutovat. Máme připravený návrh vyhlášky,
který bychom vám rádi představili. Je pro
nás důležitý názor vás, občanů města,
a pokud najdeme podporu ve vašich
řadách, začneme ji hledat i mezi zastupiteli našeho města. Vyhláška se dotýká

i používání tzv. lampionů štěstí, které jsou
velmi častým původcem požárů. Každý
si musí uvědomit, že vypuštěný lampion
je nekontrolovaný otevřený oheň, který
může spadnout na střechu, do pole či do
lesa a způsobit tam nenávratné škody.
Co ve vyhlášce najdete? Co je vůbec
z pohledu vyhlášky pyrotechnika, kdy
a kde lze ohňostroje, dělobuchy a další
podobné věci používat a podle jakých
pravidel. Ale také kam rozhodně nepatří
nikdy (například zoo a okolí míst, kde jsou
chována zvířata, do blízkosti lůžkových
zdravotnických zařízení či okolí hřbitovů).
A jaké jsou výjimky (například Silvestr).
Velmi častým argumentem proti přijetí
podobné vyhlášky je její nevymahatelnost. Jsme ale přesvědčeni, že podobné

vyhlášky neexistují pro udělování
sankcí a vybírání
pokut. Jsou spíše
apelem, tedy říkají,
co se smí, kdy se
to smí a co už je
za hranou. A je na Jan Čmuchálek
lidech, jak k nim přistoupí. Zda je chtějí
porušovat a nebrat ohled na druhé. Ohleduplnost a odpovědnost nikdy vymahatelná nebude. Na druhou stranu – máme
městskou policii, státní Policii ČR, a pokud
pro město bude prioritou dodržovat pořádek a místní vyhlášky, jistě se lze domluvit na tom, že i zmíněné složky udělají
maximum pro jejich dodržování. Je to tedy
o vůli města a nás všech.

Jsme vděční
za všechny vaše
reakce na námi
zveřejňované
texty. Je vidět, že
vám dění v našem
městě není lhoMartina Rosenbergová
stejné a z toho
máme obrovskou radost. I k dnešnímu tématu můžete zasílat své nápady
a připomínky na martinarosenbergova@
seznam.cz. Budeme se jim věnovat stejně
jako všem těm předchozím podnětům,
které jste nám poslali.
A pokud by vás zajímal návrh
vyhlášky o regulaci pyrotechniky,
můžete se na ni podívat na stránce
www.rosenbergovamartina.cz

Dopravní podnik, odvolávání, parovody a legendární Jizerská 50
Jaroslav Zámečník, Starostové pro Liberecký kraj
ZÁKULISNÍ ZMĚNY V DOPRAVNÍM
PODNIKU NEPROŠLY
Vedení města se pokusilo v lednu 2018
protlačit na zastupitelstvu zásadní změny
v řízení dopravního podniku. Záměr vedení
města svěřit dopravní podnik s majetkem
v hodnotě jedné miliardy Kč a ročním obratem půl miliardy Kč třem zcela neznámým
osobám Starostové zablokolovali. Liberecká koalice Změny a ANO totiž dříve
slibovala, že na placená místa ve vedení
městských společností půjdou odborníci
vybráni v otevřeném výběrovém řízení,
nikoliv na základě nějakých politických
a zákulisních dohod.
Starostové také nepodpořili záměr
zastavit rekonstrukci tramvajové linky
Liberec–Jablonec. Podle zastupitelů za
Starosty je nutno s městem Jablonec
dohodnout společné financování rekonstrukce této tramvajové linky a dohodnout
budoucí financování jejího provozu.

V případě takového návrhu se
ovšem chystalo
i odvolání Jana
Korytáře. Ten se
nakonec odvolávání zalekl a svůj
záměr stáhl. Vše Jaroslav Zámečník
nakonec skončilo jen
slovní přestřelkou a mediálními útoky, kterými se Změna p. L. pokouší zakrýt svoje
neúspěchy a hodit je na primátora.

NÁKUP AREÁLU AUTOBUSOVÉHO
NÁDRAŽÍ STAROSTOVÉ PODPOŘILI
Zastupitelé za Starosty pro Liberecký
kraj svými hlasy umožnili nákup areálu
autobusového nádraží do majetku města.
Jedná se o plochu asi 10 tisíc metrů čtverečních a město zaplatí za pozemky včetně
vybavení areálu 20,5 mil. Kč. Současně
Starostové odmítli výkup 17 buněk za
3 mil. Kč, které dnes tvoří provizorní
Z PLÁNU ZMĚNY O ODVOLÁNÍ
budovu pro prodej jízdenek. Požadavkem
Starostů je nyní přepracování plánovaného
PRIMÁTORA SE STALA FRAŠKA
Změna pro Liberec avizovala, že bude projektu terminálu a parkovacího domu,
na únorovém zastupitelstvu navrhovat který kritizují od samého počátku. Vadí jim
odvolání primátora Tibora Batthyányho. zejména zmanipulovaná architektonická

soutěž a to, že vybraný návrh nesplňuje nebo Králově Háji, tak zbytečně doplácí
základní podmínku – tj. soulad s územním ze svého ročně minimálně 1500 Kč na tyto
plánem.
ztráty. Doplácejí na to paradoxně i obyvatelé Vratislavic, kteří by mohli vytápět
PAROVODY ZŮSTANOU V LIBERCI
domovy daleko levněji prostřednictvím
obyčejných domovních kotelen.
DALŠÍCH 10 LET
Zhruba 5 milionů Kč vynaložilo
město Liberec na vedení právních sporů
NĚCO POZITIVNÍHO NA ZÁVĚR:
s teplárnou. Spory vyvolané náměstLEGENDÁRNÍ JIZERSKÁ 50
V polovině února se na start 51. ročníku
kem Korytářem tak zbytečně oddálily
o 2 roky zahájení modernizace parovo- legendární Jizerské 50 postavilo čtyři a půl
du do Ruprechtic. Pro ukončení sporů tisíce závodníků. Byť se závod koná v soumuselo město Liberec navíc v lednu 2018 sední obci Bedřichov, tak Liberečáci jej
smluvně garantovat teplárně dalších 10 let mají za vlastní srdeční a citovou záležitost.
neodpojování a odmítání jakýchkoli snah Nutno říci, že organizátoři J50 v tomto
žadatelů o přechod na levnější plynové roce dosáhli zřejmě absolutní špičky v kvavytápění. Teplárnou přislíbená cena 650 litě tratí i organizaci závodu. O kvalitu tratí
Kč/GJ bohužel zametla pod koberec jeden se postarala společnost Jizerská, o.p.s.,
z hlavních problémů parovodů, na který která v posledních letech získala finanční
Starostové od počátku ukazují. Tím je pomoc z fondů EU na pořízení třech roleb.
požadavek odpojení těch neztrátovějších Jakožto člen správní rady Jizerské, o.p.s.,
částí parovodů, které zvyšují cenu všem bych si bez nich přípravu tratí jen těžko
zákazníkům v Liberci. Např. jen na paro- dokázal představit. Všechny jsme pořídili
vodu od Poštovního náměstí do Vratislavic postupně z programu česko-polské přesje roční ztráta tepla za 20 mil. Kč, přitom hraniční spolupráce. Ta nejnovější rolba
na jeho konci ve Vratislavicích se prodá zn. PistenBully 100 přijela do Bedřichova
teplo jen za 12 mil. Kč. Každý zákazník teprve před třemi měsíci a měla by sloužit
teplárny, ať už v Rochlicích, Pavlovicích, alespoň dalších deset let.

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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Věřte svým úředníkům
Proč? Protože důvěryhodné instituce jsou zarážka na
skluzavce k totalitě. Většinou je nemáme zrovna v lásce, ale
potřebujeme si je pěstovat.
Josef Šedlbauer, Změna pro Liberec/Zelení
Na magistrátu v Liberci si důvěru zaslouží
většina úředníků. Výjimkou je hlavně vedení
stavebního úřadu. Velkým stavebním
firmám povolí všechno, ty jim pak přes svůj
vliv na politiky zajišťují neodvolatelnost.
Když jsme přišli do vedení města, sestavili jsme pro radu města materiál s celou
sérií jasných pochybení stavebního úřadu.
Tajemník, který je nadřízeným vedoucího
stavebního úřadu, tehdy věc vyřídil neprůstřelně: buď jde o uzavřené záležitosti, ke
kterým se už nemůže vracet, nebo o neuzavřené záležitosti, ke kterým se ještě nemůže
vyjadřovat. Primátor, který je nadřízeným
tajemníka, neudělal nic.
Takže například obchodní centrum Plaza
je ze třetiny postaveno na plochách veřejné
zeleně a nikdo za nic nemůže. Viladomy
na Masarykově třídě dostaly rozsáhlou
změnu stavebního povolení, aniž by město
a památkáři měli alespoň šanci se k tomu
vyjádřit. Když si někdo z lidí ve městě troufne ozvat, kontrola stavebního úřadu mu
najde nějakou nepovolenou psí boudu a na
pár let důkladně znepříjemní život.
Kromě nepohodlných občanů jsou
stavební úřad a úřad územního plánování
také výbornou zbraní na politické oponenty. Třeba ve snaze potopit významný
projekt, aby pak bylo možné říkat – podívejte, zbabrali to. V poslední době je pod

takovým tlakem projekt
na autobusový terminál.
Podstata údajného problému je v tom, že na
ploše, kde má vzniknout,
územní plán nedovoluje Josef Šedlbauer
„odstavná stání“ autobusů. Zastavení ano.
To přesně přitom dělají autobusy na terminálu, na zastávce vyloží a naberou cestující
a zase odjedou. Odstavná parkoviště budou
mít jinde. Dalo by se to svést na rozdílné
vysvětlení toho „odstavného stání“, kdyby
tu už několik let nebyla v přesně stejné
situaci zastávka autobusů Student Agency
na Fügnerově ulici. Tam však stavební úřad
ani územní plánování nikdy nic nenamítali.
Pokud úředníci vykládají zákon podle
toho, o koho jde, je úřad nedůvěryhodný
a ti, co na něj dohlížejí, mají co nejrychleji zajistit nápravu. Současný primátor za
ex-ANO to neudělá ani náhodou. Pomoci by
mohl tlak zastupitelů na řešení, na problémy
ale poukazuje jen Změna. Starostové, kteří
by mohli mít vliv, mlčí, protože jim vlastně vyhovuje, když lidé ve městě nejsou
s úřadem spokojeni. Tahle krátkozrakost
mě nepřestává překvapovat. Takže zbývá
jediné: po příštích volbách potřebuje Liberec
v čele primátora, který je sám důvěryhodný
a má odvahu provést na magistrátu nutné
změny.

Liberecké školy: Zlepší se vůbec někdy?
Se školami dnes nejsou spokojeni ani děti, ani učitelé, ani
rodiče. Není se čemu divit. Není výjimkou, když ani učitelé
netuší, proč vlastně děti učí to, co je učí. Ve školách vedeme
děti spíše k poslušnosti, než abychom vychovávali silné
osobnosti. Chceme fakta a bezchybnost místo tvořivosti
a schopnosti hledat v chybách ponaučení.
Jaromír Baxa, Změna pro Liberec
Výjimky existují. Najdou se dobré školy
i učitelé, ale celkově situace na našich školách není dobrá. Rodiče se často snaží, aby
se jejich dítě dostalo na některou z lepších
škol. Nebo čím dál více hledají alternativy
v podobě soukromých škol nebo domácího
vzdělávání. Bohužel, ne každé dítě a ne
každý rodič si takovou volbu může dovolit.
Nezbývá jim než se smířit s tím, co nabízí
jejich spádová škola.
Kvalitu výuky nejvíce ovlivňují ředitelé.
Na nich záleží, jestli na škole převládají
inovativní postupy ve výuce nebo zastaralý autoritativní přístup. Lákají k sobě
podobně naladěné učitele. Proto je výběr
ředitelů tím nejdůležitějším, co město
může pro kvalitu škol udělat.
V Liberci si zatím dobře nevedeme. Nyní
běží výběrová řízení na 14 ředitelů z 22 libereckých škol bohužel stejně jako v minulosti. Uchazeči podají přihlášky, kde mají na
několika stranách shrnout svou představu
řízení školy, pak proběhne rozhovor před
komisí. Důraz není kladen na kvalitu výuky,
ale na znalost legislativy a ekonomiky.
Z jednoho rozhovoru ale není možné
zjistit, jak kdo bude dělat ředitele. Největší výhodu mají ředitelé stávající: Svou

školu znají nejlépe, v komisi mají spojence,
zaměstnance školy a dalšího kolegu ředitele. Další uchazeči mají šanci jen tam,
kde nepanuje spokojenost, především ze
strany pana náměstka Langra.
Pokud bych mohl výběr ředitelů ovlivnit, rozhodujícím kritériem by byla dosavadní zkušenost se zaváděním inovativních metod výuky. A to, jak jsou otevřeni
spoluúčasti dětí i rodičů na rozhodování
o fungování školy.
Je možné, že stejné otázky budou
zajímat i komisi. Dosud tomu ale mnoho
nenasvědčuje. Spíše to vypadá, že o vývoji
vzdělávání během dalších dlouhých šesti
let rozhodne jen malá skupinka lidí z výběrových komisí, a to bez jasných a předem
sdělených kritérií.
Navíc bez toho, že by výběr ředitele
ovlivnili lidé, kteří ve spádech daných škol
bydlí a buď do nich své děti posílají, nebo
budou posílat. I to je důsledek toho, že
v Liberci stále nemáme městské obvody
s malými zastupitelstvy. Rozhodování je
tak z velké části na lidech, kteří k dané
škole nemají žádnou osobní vazbu a na
výsledku svých rozhodnutí nejsou nijak
závislí.

Zastupitelka za Změnu Marie Pavlová podala trestní oznámení na
šéfa stavebního úřadu v Liberci
Začátkem ledna 2018 jsem podala trestní oznámení na vedoucího odboru stavebního úřadu v Liberci pro důvodné
podezření ze zneužívání pravomocí úředníka státní správy, kterého se měl dopustit svým přístupem k výstavbě sídliště
u Masarykovy ulice v Liberci.
Marie Pavlová, zastupitelka za Změnu pro Liberec
Výstavba sídliště v okolí Masarykovy
třídy v Liberci je nejen brutálním zásahem
do zdejší vilové čtvrti, která slouží rekreaci místních i návštěvníků, ale konání
libereckého stavebního úřadu v této záležitosti nese známky porušování zákona.
Situací ohledně výstavby i postupu příslušných orgánů se dlouhodobě zabývám.
Když jsem již neviděla žádnou jinou cestu,
jak tu výstavbu usměrnit, rozhodla jsem
se podat ve věci trestní oznámení.
Žádala jsem tajemníka MML i krajský
úřad, aby byly prověřeny postupy vedoucího stavebního úřadu ve věci výstavby
Viladomů Dreams – Masarykova. Domnívám se, že SÚ pod vedením vedoucího
odboru pana Bc. Šimka konal a dále
vědomě koná v rozporu se stavebním
zákonem. Mám za to, že zneužívá svého

postavení a umožňuje výše uvedenou
výstavbu nerespektováním skutečnosti,
že stavební povolení z října roku 2009,
aniž by bylo na žádost objednatele stavby
prodlouženo, pozbylo platnosti v říjnu
v roce 2011.
Staveniště bylo objednatelem zhotoviteli předáno až 24. 4. 2017, takže to, co se
na Masarykově třídě staví, je nepovolená
stavba, která navíc vůbec nerespektuje
původní stavební povolení. Kromě jiného
výška staveb převýší hranu údolí směrem
k Ondříčkově ulici, domy vystoupí nad
terén ulice.
Původní záměr výstavby samostatně
stojících 5 domů s 87 byty byl za bývalého vedení města z neznámého důvodu
změněn, jejich počet se zvedl na 6 se 126
byty a posléze rozhodnutím stavebního

úřadu, aniž by o tom byli informování
zastupitelé, bylo umožněno stavět dokonce 161 bytů, přičemž podstatných změn se
dostalo i hmotě a vizáži budov.
Aby zakryl své nezákonné jednání,
používá pan Šimek nepravdivá tvrzení.
Dokonce se, dle mého mínění, dopustil
i zcela zřejmého podvodu tím, že mi
na moji žádost o poskytnutí informací
poslal 2. 11. 2017 jakési torzo stavebního deníku, kde se snaží legalizovat
svoji činnost nepravdivými údaji. Uchýlil
se i k tomu, že začal tvrdit, že se jedná
o zpolitizovanou kauzu.
Zákon byl porušen mimo jiné i tím, že
stavební úřad dne 9. 2. 2017 zahájil řízení
o změně stavby před jejím dokončením,
aniž by stavba byla zahájena v období od
19. 10. 2009 do 19. 10. 2011 a ani v tom

čase objednatel
nepožádal o prodloužení termínu
zahájení stavby.
V tomto případě
dokonce opomenul obeslat MML,
Marie Pavlová
odbor životního
prostředí, oddělení státní památkové
péče, k vyjádření.
Trestní oznámení podávám poprvé
v životě, ale jsem přesvědčena, že nemohu
jinak. Snažím se zabránit devastaci části
státem chráněné památkové zóny. Mým
cílem je, aby stavěné domy betonového
sídliště nepřesáhly výšku hrany Ondříčkovy ulice, což je i původní, základní
podmínka Národního památkového
ústavu.

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ / OHLASY
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PŘIŠLO DO REDAKCE
Vážení čtenáři, na vaše dotazy, které jste zaslali do Zpravodaje, postupně odpovídáme. Dotazy posílejte na e‑mailovou adresu zpravodaj@magistrat.liberec.cz.
Pokud si své dopisy a dotazy nepřejete uveřejnit, posílejte je prosím na příslušné odbory magistrátu.
JE DOPRAVNÍ PODNIK V KRIZI?
Dne 15. 2. 2018 byl na straně 18
Libereckého zpravodaje 2/2018 publikován článek „Dopravní podnik je
v krizi. Už osm let“. V rámci samotného názvu článku a dále v samotném
textu článku bylo uvedeno několik
nepravdivých skutkových tvrzení,
které se dotýkají dobré pověsti DPMLJ.
DPMLJ považuje za nezbytné uvést
tato nepravdivá a zkreslující tvrzení
na pravou míru.
O spolupráci se společností BusLine
toho bylo napsáno mnoho, a proto
bychom se spíše zeptali vás, obyvatelů Liberce a okolí a uživatelů veřejné
dopravy, na význam a pravdu uvedeného tvrzení „o krizi v DPMLJ“.
Pokud se podíváme na ono „krizové“ období 8 let, jsme přesvědčeni,
že dopravní podnik nejenže plní své
povinnosti v oblasti veřejné služby,
ale především se výrazně podílel na
zvyšování její kvality a na zlepšování
infrastruktury. Začneme investičními
projekty v tomto „krizovém období“.
V rámci zajištění veřejné dopravy
a její modernizace byla původní vozidla v letech 2008–2017 zcela nahrazena novými moderními autobusy,
výrazně byl modernizován stávající
tramvajový vozový park včetně zcela
nové tramvaje EVO2. V modernizacích
se i nadále pokračuje.
V letech 2008–2013 byly rekonstruovány tramvajový terminál Fügnerova a části tramvajové tratě z Liberce
do Jablonce nad Nisou. V roce 2014 až
2016 proběhla rozsáhlá akce s názvem
Modernizace tramvajové trati v úseku
Měnírna–Brandl a modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda – Vratislavice.
Současně s těmito výše uvedenými projekty byly provedeny opravy
komunikací, vodovodů, kanalizací,
chodníků a cyklostezek.
Všechny tyto projekty byly realizovány v rámci náročných dotačních
programů a DPMLJ je z městských
firem daleko nejúspěšnějším realizátorem investičních akcí s dotací státu
či Evropské unie. Od roku 2008 DPMLJ
zrealizoval investiční projekty za více
než 900 mil. Kč s dotací více než 450
mil. Kč.
V posledních letech DPMLJ výrazně
zlepšuje nabízené služby, např. jako
první v republice zavedl platbu jízdného ve vozidlech běžnou platební
kartou, vybavil vybrané zastávky informačními panely.

Pro roky 2017–2023 má DPMLJ již
zajištěny evropské dotační prostředky
ve výši přesahující 900 mil. Kč a hodnota nákladů na projekty dosáhne
výše 1 200 mil. Kč.
Toto a mnoho dalšího bylo zrealizováno nejen při nezdražování jízdného
(poslední tarifní úpravy byly dělány
k 1. 1. 2013), ale i za neustálého snižování příspěvku Statutárního města Liberec. V roce 2010 obdržel DPMLJ 226 mil.
Kč a v roce 2016 to bylo již jen 190 mil.
Kč. Je nezbytné si uvědomit růst inflace,
tlaky na mzdy a neustálý růst životních
nákladů kolem nás, a tedy je zřejmé,
že se s danou situací DPMLJ vypořádal
velmi dobře a že v tomto období zvýšil
kvalitu svých služeb. A zcela sám dokázal zajistit a úspěšně zrealizovat výše
uvedené projekty.
Samotná spolupráce se společností
BusLine není otázkou dnešního dne,
smlouva se společností BusLine byla
uzavřena v roce 2009 řádně a DPMLJ
neporušil při uzavření této smlouvy
žádnou zákonnou povinnost. Finanční model zachycený v této subdodavatelské smlouvě přesně odpovídá
finančnímu modelu podle zákona
o silniční dopravě. Společnost BusLine
na základě subdodavatelské smlouvy
plní svůj závazek a zajišťuje dopravní
obslužnost jak na Liberecku, tak na
Jablonecku, a za tuto službu musí
dostat ze zákona zaplaceno. Není tedy
nic hrazeno zbytečně či bezdůvodně.
Není pravdou, že z příspěvku Statutárního města Liberce odešlo 180
milionů společnosti BusLine. Pro zónu
Liberec platí, že vedle Statutárního
města Liberce se příspěvkově na provozu MHD v Liberci podílí i Liberecký
kraj (28,2 mil. Kč za rok 2017) a Statutární město Jablonec nad Nisou (10
mil. Kč). Úhrada pro BusLine pro zónu
Liberec za rok 2017 činila 67,5 mil.
Kč. Další úhrada za služby náleží BusLine za zónu Jablonec nad Nisou (ve
100 % hradí DSOJ a Liberecký kraj), ta
však nemá se samotným Statutárním
městem Liberec a jeho příspěvkem nic
společného.
Otázkou však zůstává, zda právě
investice do veškerých auditů a poradenských služeb, které ve vztahu
k řízení společnosti nepotvrdily jediný
významnější nedostatek v činnosti
managementu společnosti a které
navíc zatížily společnost zbytečně
již více než 3 miliony Kč, neměly být
investovány na platy řidičů a další
zlepšování kvality veřejné dopravy

v Liberci a v Jablonci nad Nisou. Byly
tyto 3 miliony Kč účelně vynaloženy?
Domníváme se, že nikoliv, a je třeba
si položit další otázku, kdo je iniciátorem těchto auditů.“

Luboš Wejnar
ředitel DPMLJ, a.s.
PODĚKOVÁNÍ PRIMÁTOROVI
Přečetla jsem si únorový váš náš
Zpravodaj a velmi mě potěšil článek
o zvýšení odměny pro členy volebních komisí, za což velmi děkuji já
i mnoho členů komisí, se kterými jsem
velmi často diskutovala.
Byla jsem totiž též členkou a byla
jsem velmi rozladěna, „ponížena“
i naštvaná, kolik bylo členům za II.
kolo voleb schváleno odměn. Vím
také, že spousta lidí, kteří byli členy
komisí leta letoucí, letos odmítli za
tuto almužnu být celkem minimálně
16 hodin v místnostech za směšných
cca 12,50 Kč za hodinu. Pravda, dostali jsme dvě stravenky a mohli jsme

Inzerce

odejít na oběd, ale na spoustě míst
nebyla ani šance si udělat čaj nebo
kávu.
Pan primátor určitě tyto informace
a stížnosti měl z mnoha stran a je fajn,
že takto reagoval. Za to mu patří velký
dík. Vím také, že některé obce (např.
Chrastava) svým členům komisí sami
přidali ze svých zdrojů, aby si letité
osvědčené členy uchovali do dalších
voleb.
Děkuji za předání této pochvaly a díků panu primátorovi nejen
jménem svým, ale i mnoha dalších
členů komisí.

Růžena Pileková, Liberec
PODĚKOVÁNÍ NÁLEZCI
Chtěli bychom touto cestou poděkovat poctivému nálezci Pavlovi
Madákovi, který v neděli 28. ledna na
sídlišti v Rochlicích našel a bez váhání
odevzdal ztracenou peneženku. Ještě
jednou velice děkujeme! 
Stanislava Mimrová, Liberec
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Město bude mít od června vlastní výstavní galerii
Městská galerie bude v domě na náměstí Dr. Edvarda Beneše. Záměr obnovení městské galerie schválila Rada města Liberce
6. února 2018. Na začátku března rada odsouhlasila konkrétní smluvní podmínky s pronajímatelem prostoru, který je přímo
naproti historické radnici a nabízí téměř 100 m2.
Jana Kodymová
„Naší představou je realizovat maximálně šest až osm výstav ročně a prostor zároveň využívat na jednorázové
akce různého uměleckého charakteru.
Chceme přitom koncepčně navázat na
to nejlepší z galerijní historie města
jak z pohledu zaměření výstav, tak
autorského zázemí. Galerie ale bude
souběžně vnímat i určitý přesah nad
rámec města a regionu. V tuto chvíli
již s kurátory připravujeme plán akcí
do konce roku 2018, určitými úpravami bude muset projít i samotný prostor. Slavnostní zahájení směřujeme

k červnu,“ vysvětluje náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu
Ivan Langr.
Dobu pronájmu město předpokládá
na tři roky. Do budoucna, po roce 2020,
by městská galerie mohla být v Liebiegově paláci (budova bývalé Oblastní
galerie), který je před rekonstrukcí.
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 projekční
umění.
Příležitostně se tato situace řeší využíváním prostor na novém magistrátě,
případně využíváním prostor jiných
subjektů. Ty ale nejsou vhodné, protože neposkytují prostor pro ucelenou
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 suterén-

ních 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 se ji podařilo prosadit. Za
necelý měsíc, kdy jsme zveřejnili záměr
znovuotevření nové městské galerie,
jsme získali obrovské množství pozitivních ohlasů. Taková síň tady skutečně
chybí,“ doplňuje náměstek primátora
Ivan Langr.

Liberecká Bohéma: mladá, Naivní divadlo v Japonsku
energická, strhující
Po dvanácti letech sáhla opera Divadla F. X. Šaldy opět
k nastudování jednoho z nejslavnějších děl světového
operního repertoáru, Bohémy Giacoma Pucciniho.
Jiří B. Sturz, Divadlo F. X. Šaldy

ČTVRTÉ OPERNÍ dílo jednoho
z nejhranějších operních autorů
a veristy – „hledače pravdy“
v hudebním dramatu – zaznělo
v premiéře v Turíně roku 1896
a značným úspěchem znamenalo
start světové kariéry svého tvůrce.
Značnou motivací k novému
libereckému nastudování byla
možnost představit vynikající mladé
pěvce, se kterými zdejší opera
nově navazuje spolupráci, na čemž
má svůj podíl i stoupající prestiž
zdejšího operního domu. V titulní
úloze chudého básníka Rudolfa se
například představí italský tenorista
Paolo Lardizzone (rozhovor s ním
naleznete v aktuálním vydání divadelního časopisu Xaver), v postavě
skladatele Schaunarda například Jiří
Rajniš ml., člen drážďanské Semperoper. Skvělé hudebně-dramatické
výkony, obohacené půvaby něžného pohlaví, nalézáme i u představitelek ústředních ženských rolí,
brněnské pěvkyně Lucie Kašpárkové
jako Mimi a Jolany Slavíkové v roli
Musette. Vůbec lze bez nadsázky
říci, že liberecká Bohéma je pěvecky pozoruhodně vyrovnaná, mladá,
energická, strhující a odzbrojující
tak, jak se sluší na vrcholnou operní
tvorbu italského operního génia.
V březnu lze představení zhlédnout v reprízách v neděli 25. 3. v 16.00
a následující středu 28. 3. v 19.00.

Poprvé ve své historii se Naivní divadlo představilo v Zemi
vycházejícího slunce – v Japonsku. Během necelého týdne
tam část souboru sehrála celkem pět repríz nonverbální
inscenace pro nejmenší diváky O beránkovi, který spadl
z nebe.
Stanislav Doubrava, Naivní divadlo Liberec
INSCENACE O BERÁNKOVI nasbírala
od premiéry dlouhou řadu ocenění,
včetně ceny ERIK udělované nejlepší
české loutkové inscenaci sezony. I díky
tomu, že pracuje s minimem textu,
je srozumitelná nejen dětem ve věku
kolem dvou let, ale především divákům
po celém světě. Naivní divadlo ji odehrálo již ve většině evropských zemí, ale
také v USA či Izraeli.
Jak je to možné? Především proto, že
si řada organizátorů stále více uvědomuje nutnost kvalitní divadelní nabídky
a pozitivního ovlivňování již od nejmenších dětských diváků. Neváhá proto
vynaložit spoustu sil a energie na získání
prostředků právě pro podobné produkce. To bylo také hlavním motorem společné dohody, kdy česká strana slíbila
hradit pro soubor NDL cestovní náklady
do Japonska, včetně transportu dekorací a loutek. Mezinárodní loutkářské
centrum v Iidě, které je zároveň sídlem
UNIMA Japan, pak mělo na starost
celou organizaci pobytu v Japonsku,
včetně úhrady honoráře, technického
zajištění světelného parku, ubytování,
dopravy a péče o soubor NDL. Reakce
oslovených subjektů na české straně
s žádostí o podporu cestovních nákladů
byla mimořádně pozitivní. Díky městu
Liberec (které je pro japonskou stranu
předmětem uctivého obdivu za svůj
vztah k NDL i mezinárodnímu festivalu
Mateřinka), Ministerstvu kultury a Libereckému kraji bylo již loni v létě zřejmé,

že se cesta může uskutečnit.
Kromě loutkového divadla ve dvoumilionovém městě Iida (v prefektuře
Nagano) viděli diváci „Beránka“ také
v Ósace a v Kisarazú. Všech pět japonských repríz bylo doslova napěchováno
dětskými i dospělými diváky. Ti ocenili
nejen kvalitu představení, ale také skutečnost, že hrající režisérka Michaela
Homolová nastudovala svoje repliky
v japonštině.
Mezinárodní loutkářské centrum ve
městě Iida (Iida Puppet Center) je nejdůležitějším loutkářským střediskem
v Japonsku, financovaným z prostředků města Iida, a pozvání bylo pro NDL
velkou poctou.
Krátce po návratu z Japonska čeká
inscenaci O beránkovi, který spadl
z nebe ještě turné po západním
Německu, před Velikonocemi se NDL
pro změnu představí ve francouzské
Remeši – s inscenacemi Čechy leží
u moře a Jsou místa oblíbená tmou,
kde nikdy a nic na ostrovech se skrývá
odlehlých.

HISTORIE / POZVÁNKY
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Vysadíme nový strom svobody – na výročí ČSR
Atraktivní pokračování má příběh stromu svobody z roku 1946 a paní Jaroslavy Chotěnovské, která mi jej před více
než měsícem jako očitá svědkyně vyprávěla. Rada města totiž vyslyšela můj návrh, a pokud získáme souhlas vlastníka
pozemku, jehož jsem již oslovil, pokusíme se zbylé torzo stromu vyfrézovat a vyjmout údajně v něm umístěnou schránku se
70 let starým poselstvím našich předchůdců. Souběžně v zámeckém parku vysadíme nový strom svobody.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu
OBĚ AKCE by přitom měly být lemovány významnými daty – dne 28. září na
Den české státnosti bychom rádi vyjmuli původní schránku, přičemž ještě předtím chceme provést jakési bližší ohledání terénu speciálním detektorem, je-li
vůbec přítomna a v jakých místech; dne
28. října na výročí 100 let vzniku Československa pak v parku vysadíme nový
strom svobody. Patrně opět javor, jako
tomu bylo v roce 1946. Místo výsadby
nicméně nemusí být stejné ani blízké.
Oběma akcím bude pochopitelně opět
Vysazení javoru u libereckého zámku v roce 1946
přihlížet i paní Chotěnovská, bez jejíhož
rodinného příběhu by nikoho nenapadJe samozřejmostí, že na místě ní poselství z roku 2018. Odbor škollo „kopat ani sázet“.
samotném chceme zanechat i aktuál- ství a sociálních věcí proto již připra-

KAM ZA ZÁBAVOU?

VisitLiberec.eu
TIPY A POZVÁNKY NA AKCE V LIBERCI
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FILINGER a.s.,U Stadionu 236,Liberec 7, IČO:25030248, pobočka Hradec Králové

ŠATNA
Zdeněk Turnovský - vedoucí pobočky
0724 121 626
30 cm

22 cm

vuje schránku novou, do níž chceme
vložit některé písemnosti a artefakty
nové doby. Zcela logicky se nabízí
třeba stručná zpráva o stavu města
(počet obyvatel, rozvojové záležitosti,
školy, městské organizace, správa aj.),
noviny, mince či nějaké další předměty. Otázkou ale je, jestli toto poselství
bude vůbec někdo někdy číst. Vždyť
k jeho získání bude zapotřebí strom
svobody z roku 2018 pokácet, nebo
využít jeho potenciálního úhynu.
V každém případě ale vše detailně
zapíšeme do kroniky města, abychom
příštím generacím ušetřili složité pátrání!

Měsíc čtenářů v knihovně
Krajská vědecká knihovna se každoročně připojuje
k celostátnímu projektu Březen – měsíc čtenářů, který
vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR.
Michaela Valterová, Krajská vědecká knihovna v Liberci
LETOŠNÍ TÉMA souzní s vyhlášením kampaně S knížkou do života.
Pod názvem Bookstart již funguje
v cca 25 zemích světa více než 20 let.
Česká republika se oficiálně zapojila
1. března, kdy byl zahájen i Březen –
měsíc čtenářů.
Cílem celoroční kampaně je informovat rodiče o důležitosti četby v životě
dítěte již od jeho narození, motivovat
je ke čtení před spaním, k prohlížení
obrázkových knížek. „V této souvislosti
naše knihovna prohloubí spolupráci
s Magistrátem města Liberce při vítání
občánků, kdy každé miminko od nás
dostane balíček, který by měl rodiče
pozvat k návštěvě knihovny a zároveň
jim pomoci s výběrem knížek pro jejich
dítě i pro ně samé,“ popisuje ředitelka
knihovny Blanka Konvalinková. V rámci
projektu S knížkou do života proběhne
v letošním roce v knihovně také několik
zábavných i poučných setkání věnovaných právě rodičům s dětmi.
„V průběhu března jsme připravili
opět několik doprovodných akcí. Snažili
jsme se zařadit takové pořady, abychom
ukázali, že knihovna je nejen místo,
kde se půjčují knihy, ale je i kulturním
a komunitním centrem, které stojí za
to navštívit,“ uvedla ředitelka knihovny.
Pro děti je připravena řada pohádek
jak v hlavní budově, tak i na pobočkách.
Knihovníci v týdnu od 13. do 20. 3. při-

praví pro návštěvníky ve Všeobecné
knihovně zabalené knihy, které si čtenáři vypůjčí, aniž by věděli, jaký titul
je v balíčku čeká. Až doma po rozbalení zjistí, zda zvolili dle svého vkusu či
představy.
V pátek 23. 3. proběhne v hlavní
budově knihovny Noc s Andersenem,
při které na děti čeká bojová pátrací
hra, zabaví se při přemýšlivých hrách,
a hlavně nakonec skutečně v knihovně
přespí!
Na pobočkách v Machníně a ve Vesci
se děti budou věnovat hrám, kvízům
i veselému čtení. Koncem března se
bude konat oblíbená večerní zábavná
prohlídka S baterkou do knihovny, tentokrát se děti mohou těšit na téma Čáry
a kouzla.
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Poradna NRZP

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

tel.: 485 244 992

V červnu 2017 Národní rada osob se zdravotním postižením
ČR (NRZP ČR) otevřela pobočku poradny NRZP ČR v Liberci.
Miroslava Urbanová

STŘEDA

PROSTŘEDNICT VÍM PORADNY
je poskytováno bezplatné odborné
sociální a sociálněprávní poradenství
v oblastech výběru vhodné sociální
služby v regionu, nabízí konzultaci ke
smlouvě o poskytování sociální služby,
nemocenského a zdravotního pojištění, důchodů a důchodového pojištění,
příspěvku na péči, dávek státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné
nouzi, průkazy osob se zdravotním
postižením.
Poradna se dále věnuje problematice zaměstnávání osob se zdravotním
postižením, kompenzačních pomůcek,
omezení svéprávnosti, problematice
bydlení OZP, odstraňování architektonických bariér a tematice přístupnosti
prostředí a vzdělávání se speciálními
vzdělávacími potřebami.
Poradna je také přístupna i dalším
osobám, např. osobám bez přístřeší,
dlouhodobě nezaměstnaným, osobám
z národnostních menšin a jejich rodinným příslušníkům. Těmto osobám je
však poskytováno výhradně základní
sociální poradenství podle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách.
Konzultace s klienty jsou realizovány prostřednictvím e-mailového

kontaktu: poradnaliberec@nrzp.cz,
telefonického kontaktu: tel. 731 504 057
a prostřednictvím programu Skype:
poradna_nrzp_liberec, což ve svém
důsledku umožňuje zmírnit klientovi
zátěž spojenou s dopravou a úsporu
času, je operativnější a flexibilnější
a pro klienta pohodlnější. Konzultační
hodiny jsou rozvrženy v rámci celého
týdne tak, aby se nabídka časové
dotace klientovi stala co nejširší a nejdostupnější, a to v úterý, středu a pátek.
Poradenství probíhá s cílem podpory integrity klienta, vyrovnání se
s handicapy a úspěšné socializace
s minimalizací rizik sociálního vyloučení s důrazem na individuální přístup
a konkrétní specifika handicapu klienta
s konečným výsledkem, a to je soběstačnost, samostatnost klienta a zajištění co možná nejperspektivnějšího
budoucího uplatnění, a to z hlediska
společenského, osobního i pracovního.
Informace o činnosti poradny najdete
též na stránkách www.nrzp.cz. Libereckou poradnu najdete ve Voroněžské
ulici 144/20, Liberec 1, poblíž Katastrálního úřadu, naproti Technické univerzitě „H“, v budově bývalého PVT v Liberci,
v 1. patře.
￼

50
000
výtisků
každý měsíc

liberec.cz/zpravodaj

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.

14. 03.
PÁTEK

16. 03.
PONDĚLÍ

19. 03.
STŘEDA

21. 03.
ÚTERÝ

27. 03.
STŘEDA

28. 03.
ÚTERÝ

03. 04.
STŘEDA

04. 04.
ÚTERÝ

10. 04.

15.00 hod.

Letem světem – Delfíni

Centrální klub
seniorů

Naučný přírodopisný seriál

Liberecká kuželka

09.00 hod.

Home Credit Aréna XI. ročník turnaje seniorů v kuželkách

15.00 hod.

Josef Lada

Centrální klub
seniorů

Beseda s Alenou Šukovou

13.30 hod.

Jarní turnaj v šipkách
pro seniory

14.00 hod.

Hudební odpoledne
s harmonikou

sál - suterén
Centrální klub
seniorů

15.00 hod.

Bílá klubovna,
5. patro

Zdravotní přednáška

Centrální klub
seniorů

14.00 hod.

Promítání fotografií
z akcí Kontaktu

15.00 hod.

Letem světem – Ochránci ráje

Centrální klub
seniorů

14.00 hod.

Centrální klub
seniorů

Naučný přírodopisný seriál

Hudební odpoledne
s harmonikou

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.

SENIOŘI ČESKÉ REPUBLIKY, Z. S.
Informace pro veřejnost o aktivitách, programu, výletech, zájezdech –
každou první středu v měsíci 14.00–15.30 v Centru Vlasty Buriana v Široké
ulici, tel. 601 331 147, p. Klíchová.
Dotazy pište na e‑mail: liberecsenior@seznam.cz.
18. 4. 2018 | výjimečně 3. středa v měsíci – info o „Turistiádě“
2. 5. 2018 | info o pátých celostátních sportovních hrách seniorů
6. 6. 2018 | ohlédnutí za rokem 2017– promítání, kronika

Hledání práce je práce, nalezení dobré práce je pak umění

Co odstartuje pomyslný maraton při hledání práce? Sepsání dobrého životopisu. Ať tento dokument označíme anglickým
pojmem resume nebo latinsky curriculum vitae, zkráceně CV, stále je jeho cíl jednoznačný – shrnuje náš dosavadní život,
především ten profesní.
Eva Říhová
HISTORIE PSANÍ osobních životopisů
sahá až do 15. století a jeho podoba se
za staletí výrazně proměnila.
Shrnout své znalosti, zkušenosti,
dovednosti či zájmy na dvě strany je
někdy nadlidský úkol. Zvlášť když má
CV zaujmout personalistu, který drží
v rukou za den strukturou stejných
životopisů desítky.
„Napsat kvalitní životopis je jedním
z hlavních kroků při hledání práce. Proto
s nadsázkou tvrdíme, že hledání práce
je práce. Internet nabízí tisíce vzorů, jak
životopis sestavit, strukturovat, do jaké

šablony ho nazdobit. Jenže ve finále
nelze jeden životopis poslat všem personálním oddělením,“ prozrazuje Petra
Smíšková, poradkyně libereckého
Centra Kašpar. Každé výběrové řízení
nese svá specifika, která je potřeba
respektovat, seznámit se s nimi a pečlivě
na ně reagovat a životopis jim přizpůsobit. „Nikde přece není psáno, že životopis musí obsáhnout celý náš život. Je
v něm potřeba zdůraznit to podstatné,
co se pro danou pozici hodí, co zaměstnavatel požaduje a od potenciálního
zaměstnance na nabízené pozici oče-

kává,“ dodává Petra Smíšková.
CV 21. století je hlavně stručné, strukturované, vyplatí se kreativita a někdy
i sázka na jinou než písemnou formu.
Dnes slaví úspěchy videoživotopisy
a vlastní prezentace na profesních sociálních sítích. „V Centru Kašpar lidem velmi
rádi pomůžeme s přípravou životopisu
i motivačního dopisu. Navíc nabízíme
různé kurzy pro přípravu na samotný
pracovní pohovor a nástup do práce.
O pomoc u nás může požádat kdokoliv,
kdo nejen práci hledá, ale i ten, kdo ji
touží změnit či se v zaměstnání potýká

s předsudky či nezdravým prostředím,“
říká Jiří Andrle, který tak doplňuje myšlenku Centra Kašpar, že hledání práce
je práce a je běžné si nechat poradit od
odborníků.
Za 13 let svého působení v Libereckém kraji pomohlo k dobré práci Centrum Kašpar na 1 300 lidem. Do Otevřené poradny na pobočkách v Liberci
či Jablonci nad Nisou se lze objednat
telefonicky 739 037 527 nebo e-mailem
petra.smiskova@centrum-kaspar.cz.
Více informací hledejte na www.centrum-kaspar.cz.

INFORMACE / INZERCE
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WWW.LIBEREC.CZ/ZTRATY‑NALEZY

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

SEZNAM VĚCÍ NALEZENÝCH OD 1. 2. DO 28. 2. 2018
40/18

dioptrické brýle

26. 2. 2018

39/18

peněženka (klíčenka)

22. 2. 2018

37/18

nálezy DPMLJ: batoh, peněženka Lukáš Král, klíče od vozidla, nůž, mobilní telefon,
hračka, 2x rukavice, kniha, čepice, vak (sport. oblečení)

22. 2. 2018

nálezy iQlandia září 2017 – únor 2018: 6x mikina, 1x svetr, 19x čepice, 10x nákrčník,
35/18

1x šála, 1x kšiltovka, 1x turistický deník Matýska, 2x pouzdro na foťák, 1x čelenka, 2x
hračka, 1x sluchátka, 1x kryt na fotoaparát, 1x klíč na šňůrce, 1x deštník, 1x fotoapa-

19. 2. 2018

rát, 1x mobilní telefon, 1x pouzdro, 1x malinký klíček, 1x brýle dioptrické v pouzdře
34/18

klíče Tomáš Hrabálek

19. 2. 2018

33/18

peněženka Pavel Barta

15. 2. 2018

32/18

nálezy DPMLJ: průkaz Zdeněk Kellner, taška s kameny, 2x rukavice, čepice, obraz,
pouzdro

15. 2. 2018

31/18

peněženka Drahomír Mrhač

14. 2. 2018

30/18

fotoaparát

12. 2. 2018

29/18
26/18
25/18
24/18

nálezy ČD: 2x mobilní telefon, 3x batoh, igelitová taška s oblečením, igelitová taška
s obuví, rukavice, lyžařské hole, klíče

12. 2. 2018

nálezy DPMLJ: 2x čepice, masážní přístroj, telefon, mikina, rámeček na fotky
nálezy DPMLJ: platební karta Marie Matyšková, sluchátka, deštník, plyšová hračka,
taška s oblečením, žákovský průkaz Eva Bátrlová, brýle, taška
doklady Miroslava Delišová

Přeprava
pro seniory
a zdravotně
znevýhodněné

8. 2. 2018
2. 2. 2018
1. 2. 2018

Objednání:

773 773 778
pondělí – pátek

8:00 – 17:00 hod.

www.ksk-liberec.cz
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NÁBOR DO PROJEKTU

„Chceme se uplatnit“
právě probíhá!

JSTE OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM?
PAK JSME TU PRO VÁS!
Co Vám můžeme nabídnout:
individuální konzultace na téma, které potřebujete řešit
(v návaznosti na pracovní uplatnění, řešení financí, bydlení apod.)
vzdělávání (velmi pestrá témata, např. v oblasti financí,
komunikace, sebeprezentace, ochrany spotřebitele, pracovního právo,
orientace v různých formulářích apod.)
počítačové kurzy – úplní začátečníci i pokročilí
nácviky pracovních dovedností (šití, keramika, rukodělné činnosti,
úklidy, prodeje, zahradnické práce aj.)
terapie (různé druhy terapií pro uvolnění, psychickou a fyzickou
stabilitu, rozvoj kontaktů, např. muzikoterapie, terapie s využitím
malování, psů, koní aj.)
placená tréninková pracovní místa
Kde nás najdete?
Kostelní ulice 9/7, Liberec, prostory Komunitního centra TULIPAN.
Telefon: 774 450 164. Přijďte za námi!

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Z MĚSTA

LIBEREC.CZ

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
SPIROMETRICKÉ VYŠETŘENÍ
SÍLA STISKU RUKY - UKAZATEL FYZICKÉ KONDICE
A DALŠÍ...
VÍCE INFORMACÍ NA FACEBOOKU ZDRAVÉ MĚSTO LIBEREC

KULTURA POD JEŠTĚDEM
Václav Helšus čte z knihy
Miloslava Nevrlého O Jizerských horách
od 9. února 2018 každý pátek
v 18 hodin, repríza v neděli od 11 hod
liberec.rozhlas.cz

SVĚTOVÝ
DEN ZDRAVÍ
6. 4. nám. E. Beneše 13:00 - 17:00

LIBERECKÝ ZPRAVODAJ
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SPORT

Dvakrát bronz z MČR, Suchánek na MS

Už třetí rok po sobě odjížděl SKST Liberec z mistrovství České republiky ve stolním tenisu s medailí. Tentokrát z haly na
pražské Oáze vydoloval hned dva cenné kovy, oba ze soutěže smíšených dvojic.
Martin Protiva, SKST Liberec

JAKUB SEIBERT bronz získal s Karolínou Mynářovou (SVS Hradec Králové)
a David Marek s Karin Adámkovu (MSK
Břeclav).
V roce 2016 se Radku Košťálovi
blyštilo na krku stříbro z dvouhry,
o rok později na druhou příčku dosáhli ve čtyřhře Jakub Seibert s Janem
Valentou a letos to cinklo v mixu.
Dvojice Seibert–Mynářová nejprve
3:1 zdolala Mikolášíka se Sikorovou,
3:0 Kučeru s Čechovou a 3:1 Davida
s Petrovovou. Zastavila je až později
vítězná dvojice Polanský–Matelová.
„Třetí místo je fajn výsledek, tři vyrovnané soupeře jsme zvládli, ale v semifinále jsme už na výhru neměli,“ přiznal Seibert. To David Marek naopak
litoval promarněné šance na ještě
pronikavější úspěch. V semifinálové
bitvě proti páru Koblížek–Kubátová
nezvládli využít 6 mečbolů a prohráli
WWW.LIBEREC.CZ/ZASTUPITELSTVO

nešťastně 14:16 v páté
sadě. „Velká škoda. Ale
ten rozhodující balon
jsme prostě dát nedokázali. S odstupem je ale
medaile z MČR super,“
radoval se Marek.
V singlech, které
ovládl Pavel Širuček
a Hana Matelová, však
bylo k medaili daleko.
V hlavní soutěži se
objevili znovu jen oba
medailisté a probojovali se mezi elitních
32 hráčů, dál už jim to
soupeři nepovolili. Seiberta zastavil Petr David (1:4) a Marka
Dmytro Prokopcov (1:4). Oba přitom
v zápase vedli 1:0 na sety…
To, že byli v sobotním programu
osamoceni, způsobila zbabraná

sobotní kvalifikace. O postup se
pokoušelo hned 7 Liberečanů: Šilhán,
Kaněra, Medek, Blinka, Borůvka, Pařízek a Brožík. Ale jen Medek a Pařízek postoupili z tříčlenné skupiny,

v zápase o přímý postup pak
ale Pařízek neměl šanci se Štěpkou (0:3) a Medek ztroskotal na
Bakovi (0:3).
Součástí mistrovství bylo
i vyhlášení anket za uplynulý
rok. Cenu fanoušků pro nejsympatičtějšího hráče roku 2017
získal Jiří Suchánek a navázal
tak na Radka Košťála, který
získal stejnou cenu.
Jiří Suchánek zároveň oznámil úspěch v nominaci na říjnové mistrovství světa 2018, které
letos proběhne ve Slovinsku.
Mistrovství se koná každé čtyři
roky. První Suchánek absolvoval v korejském Gwang Ju (2010), kde
postoupil ze skupiny. Druhé proběhlo
v Pekingu (2014), tam skončil ve čtvrtfinále, a tak snad to letos ve Slovinsku
dopadne lépe.

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC
čtvrtek 29. března od 15 hodin

ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 11 V HISTORICKÉ BUDOVĚ RADNICE
Inzerce

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA
LIBERECKÉHO ZPRAVODAJE
JE 26. ÚNORA
LIBERECKỲ
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Distribuci Libereckého zpravodaje do každé rodiny v Liberci zajišťuje
od 1. ledna 2002 Česká pošta, s. p. Pokud
Zpravodaj neobdržíte do své schránky,
obracejte se, prosíme, přímo na Českou
poštu, tel.: 954 246 016. Do vyčerpání
zásob je Zpravodaj k dispozici v recepci
hlavní budovy radnice, Nového magistrá
tu a v městském informačním centru.

