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STAVEBNÍ ÚŘAD 
INFORMUJE

Nová rubrika pro všechny 
stavebníky. 

V SOUČASNOSTI JE stavební právo 
tak formálně překombinované, že 
veřejnost v podstatě neví, o čem je řeč. 
A to je kořen všech průtahů a problé-
mů. STR. 11

Slavnostní vernisáž unikátní zážitkové výstavy Magický Himálaj se uskutečnila v pondělí 7. května v areálu bývalých LVT. Velkolepá výstava 
bude v Liberci k vidění až do 28. února 2019. Foto Jan Vrabec

V EXPOZICI JSOU stovky velkoploš-
ných fotografií a  tisíce sbírkových 
předmětů, které návštěvníky pomysl-
ně přenesou do Nepálu, Tibetu, Bhú-
tánu a Indie a ukážou neuvěřitelnou 
pestrost těchto zemí. Dobrodružné 
snímky střídají nejvyšší ledovce, 
jedinečná příroda i senzační místa 
extrémního světa. Expozice také 
odhaluje vzrušující záhady a rituály.

„Magický Himálaj není typickou 
expozicí, jaké běžně vídáme. Výstavy 
nám obvykle ukazují umělecká díla, 
jenže v tomto případě je uměleckým 
dílem samotná výstava,“ popisuje 
náměstek primátora Tomáš Kysela.

Výstava otevírá zajímavý příběh 
velehor, snové krajiny, ryzích lidí, 
vzácných zvířat, křehkých nábožen-
ství, šokujících obřadů, mýtů a tajem-

ství. Provádí unikátními kulturami 
a věnuje se nejvyšším horám světa 
i zajímavému životu pod nimi.

„Pod svahy Himálaje jezdím už 
skoro třicet let. Všechno, co vystavuji, 
jsou originály, které jsem z těchto zemí 
dovezl. Podařilo se mi dát dohromady 
kolekci, která přerostla z malé soukro-
mé sbírky v největší ve střední Evropě. 

Pokračování na str. 8

Pozdrav ze střechy světa
Od úterý 8. května je v Liberci k vidění a zažití jedna z nejatraktivnějších kulturních 
událostí letošního roku – zážitková výstava Magický Himálaj. Unikátní expozice bude 
v areálu bývalých LVT na Masarykově ulici až do konce února 2019.
Jana Kodymová

MAGICKÝ HIMÁLAJ
LIBERECKÝ 
JARMARK

Tradiční Liberecký jarmark 
s tržištěm začíná letos v sobotu 
9. června. Kateřina z Redernu 
dorazí dopoledne.

NÁVŠTĚVNÍKY ČEKÁ dobová hudba, 
souboje rytířů na zemi i v sedle, ale 
i divadlo pro děti. Nedělní večer zakon-
čí průvod s pochodněmi a ohňostroj. 

PROGRAM NA STR. 9

Liberecký

www.visitliberec.eu

Jarmark 2018

9.–10. června9.–10. června
nám. Dr. E. Beneše
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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 29. května mezi 14. a 16. hodinou.

OTEVŘENÉ DVEŘE PRIMÁTORA

EDITORIAL
Milí Liberečané,
na úvod mi dovolte krátké ohlédnutí za nedáv-

ným Dnem vítězství, kdy jsme si pietním aktem na 
vojenském hřbitově v Ruprechticích a vzpomínko-
vým shromážděním v parku na Štefánikově náměstí 
připomněli 73. výročí konce druhé světové války. Mrzí mě, že se z naší 
společnosti poněkud vytrácí vlastenectví, a proto jsem se po vzoru Turnova 
rozhodl podpořit patriotismus rozdáváním národních vlajek, které by si 
Liberečané na státní svátek mohli vyvěsit před svým domem nebo v okně 
svého bytu. Někteří z toho byli nadšení, jiní to zkritizovali a označili za laciné 
gesto. Tak už to bývá. Faktem ale je, že po necelých dvou stovkách vlajek se 
v městském informačním centru doslova zaprášilo a letošní Den vítězství 
si s námi připomnělo o mnoho více lidí. A to byl náš cíl. Ukázalo se, že to 
funguje, takže předpokládám, že město bude vydávat vlajky i před státním 
svátkem 28. října, kdy si budeme připomínat Den vzniku samostatného 
československého státu.

Jistě jste zaznamenali, že jsme v Liberci nedávno museli čelit jedné nepří-
jemnosti, a to nepovolené technoparty nedaleko Krásné Studánky. Znovu 
musím připomenout, že město tuto akci v žádném případě nepovolilo. 
Problémy s hlukem jsme řešili hned od začátku, ale svazovalo nám ruce, 
že se technoparty konala na soukromém pozemku. Je zřejmé, že samotná 
vyhláška města, která nám umožňuje pouze udělení pokuty organizáto-
rům, na účinné řešení podobného problému nestačí. Bohužel ani policie 
neměla páky, jak tuto nepovolenou akci ukončit, a to je samozřejmě špatně. 
Rozhodně nechci, aby se tato nepříjemnost opakovala, a pokusím se na 
toto téma vyvolat diskusi se zákonodárci.

Na závěr vás jménem statutárního města Liberec srdečně zvu na tradiční 
Liberecký jarmark, který pro vás chystáme na víkend 9.–10. června. Kromě 
oblíbeného tržiště se můžete těšit na dobovou hudbu, kejklíře, rytířské 
souboje a spoustu zábavy pro děti. A když už jsem zabrousil do kultury, tak 
nemohu opomenout ani velkolepou zážitkovou výstavu Magický Himálaj, 
která je od dubna k vidění v areálu bývalých LVT. Rozhodně si ji nenechte 
ujít, protože něco takového jsme v Liberci ještě neměli! 

 Váš Tibor Batthyány

DNEM 1.  7.  2018 je účinná novela 
zákona č. 361/2000 Sb., o  provozu 
na pozemních komunikacích, která 
zásadním způsobem mění podmínky 
výměny řidičských průkazů.

Od 2. 7. 2018 bude možné vydat 
nebo vyměnit řidičský průkaz na 
úřadě obce s rozšířenou působností, 
kterou si řidič zvolí. Nebude již vázán 
místem svého bydliště. Fotografie 
bude možné použít z jiných agend 
(občanské průkazy, cestovní dokla-
dy) nebo pořídit přímo na přepážce 
pracoviště řidičských průkazů. Digi-
talizován bude i podpis řidiče.

S  ohledem na přechod na nový 
systém dojde k omezení provozu pře-

pážkového pracoviště odboru dopra-
vy Magistrátu města Liberec v hale 
budovy „Nového magistrátu“ (přepáž-
ky č. 11–14). V sobotu 30. 6. 2018 bude 
pracoviště uzavřeno.

Poslední žádosti o výměnu nebo 
vydání řidičského průkazu budou při-
jímány v úředních hodinách ve čtvrtek 
28. 6. 2018. V pátek 29. 6. 2018 je sani-
tární den, kdy je úřad uzavřen. 

Řidičáky od 1. 7. nově
Poslední žádosti o výměnu nebo vydání řidičského průkazu 
za stávajícího systému budou přijímány v úředních hodinách 
ve čtvrtek 28. 6. 2018. Od 2. července si lidé mohou zařídit 
řidičáky na kterémkoliv úřadu s rozšířenou působností a již 
nebudou potřebovat fotku.
Redakce

Termíny uzavření magistrátu v roce 2018:
UZAVŘENÍ MAGISTRÁTU PRO VEŘEJNOST

sobota 7. 7. 2018
sobota 29. 9. 2018

sobota 29. 12. 2018 
pondělí 31. 12. 2018 

Od července občanky 
a pasy opět trochu jinak
Od 1. července letošního roku bude možné získat občanské 
průkazy a cestovní pasy za pouhých 24 hodin a občanské 
průkazy nově i do 5 pracovních dnů.
Veronika Vanerová, vedoucí oddělení dokladů a evidence obyvatel

JE PRAVDA, že již nějaký čas je 
možné si požádat o vydání cestov-
ního pasu ve zkrácené lhůtě do šesti 
pracovních dnů, tzv. režim Blesk. 
Přesto je to pro hodně lidí dlouhá 
doba v dnešním uspěchaném světě. 
O standardní lhůtě vyhotovení dokla-
dů do 30 dnů ani raději nemluvme.

Jak to obvykle bývá, každá nad-
standardní služba s  sebou nese 
i  nadstandardní „Co za to?“. Ano, 
tuto službu je nutné si připlatit. Zda 
to bude obnos velký či přiměřený, 
je nutné ponechat na každém z nás.

Další důležitou informací pro 
všechny ty, kteří budou mít o novou 
službu do 24 hodin zájem, je, že takto 
rychle vyhotovené doklady si občané 
budou moci převzít pouze a  jen na 
pracovišti Ministerstva vnitra ČR 
v Praze.

A  ještě jedna novinka na závěr, 
všechny občanské průkazy stan-
dardně vyrobené ve Státní tiskárně 
cenin budou s kontaktním elektro-
nickým čipem.

Základní informace o občanských 
průkazech a  cestovních pasech, 
jejich lhůtách pro vydání a správních 
poplatcích, které za jejich vydání 
občan zaplatí, jsou uvedeny v násle-
dující tabulce. 

OBČANSKÉ PRŮKAZY
LHŮTA DOSPĚLÍ DÍTĚ DO 15 LET KDE PODAT ŽÁDOST KDE PŘEVZÍT DOKLAD

do 24 hodin 1 000 Kč 500 Kč MVČR MVČR

do 5 pracovních dnů 500 Kč 300 Kč MVČR, OÚORP MVČR, OÚORP

do 30 pracovních dnů - 50 Kč OÚORP OÚORP

CESTOVNÍ PASY
LHŮTA DOSPĚLÍ DÍTĚ DO 15 LET KDE PODAT ŽÁDOST KDE PŘEVZÍT DOKLAD

do 24 hodin 6 000 Kč 2 000 Kč MVČR MVČR

do 5 pracovních dnů 3 000 Kč 1 000 Kč MVČR, OÚORP MVČR, OÚORP

do 30 pracovních dnů 600 Kč 100 Kč OÚORP OÚORP

Legenda: MVČR – Ministerstvo vnitra ČR; OÚORP – obecní úřad obce s rozšířenou působností
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Inzerce

PRIMÁTOR LIBERCE Tibor Batthyány 
vyvrací některé mylné informace. Od 
první chvíle, kdy se o problémech dozvě-
děl, jednal s příslušnými orgány a snažil se 
najít možné řešení. Přímo na místě nepo-
volené akce se byl podívat, aby se pokusil 
spojit s organizátory, a také se sešel se 
starostkou Nové Vsi Renatou Hajnovou.

Jak liberecký magistrát, tak i Nová 
Ves a okolní obce evidovali desítky stíž-
ností od občanů na hlasitou produkci. 
„Bohužel město nemá v  této situa- 
ci účinné nástroje, jak problém razant-
ně řešit. Jediné, co můžeme, je pouze 
udělit organizátorovi pokutu do 10 tisíc 
Kč za porušení zákona o nočním klidu. 
Další pokuta hrozí od životního prostře-
dí a až stotisícový postih za porušení 
vyhlášky o  veřejném pořádku, když 
organizátor akci řádně neohlásil,“ řekl 
primátor Liberce Tibor Batthyány.

Akce se konala na soukromém pozem-
ku a  město nemělo možnost hlasité 

dunění zakázat ani jinak omezit. „Pokou-
šeli jsme se s majitelem pozemku jednat, 
ale bohužel nekomunikoval. Od začátku 
jsme jednali s Policií České republiky i naší 
městkou policií. Požádali jsme o součin-
nost, ale podle metodiky Ministerstva 
vnitra nejsou páky na to, jak takovou akci 
zakázat nebo ukončit,“ uvedl primátor 
s tím, že se pokusí vyvolat na toto téma 
diskusi s příslušnými zákonodárci.

„Osobně mě velmi štve, že v podob-
ných situacích máme svázané ruce 
a nemáme dostatek zákonných nástro-
jů k řešení. Takováto velká nepovolená 
akce navíc kazí pověst všem zodpověd-
ným a poctivým organizátorům, kteří 
chtějí uspořádat nějakou kulturní akci,“ 
dodal Tibor Batthyány.

Po dohodě s Policií České republiky 
posílila městská policie po dobu konání 
akce hlídky v centru Liberce, aby se PČR 
mohla větší měrou soustředit na nepo-
volenou technoparty. 

SOUTĚŽ VYHLAŠUJE Ministerstvo 
vnitra ČR a  jejím cílem je zmapovat 
stav přívětivosti a  otevřenost obec-
ních a městských úřadů vůči občanům 
a  jejich potřebám. Letos bylo v  celé 
republice hodnoceno více než 150 
městských úřadů. Magistrát města 
Liberce získal 1. místo v České repub-
lice a také 1. místo v Libereckém kraji. 
Ocenění převzal primátor města Tibor 
Batthyány ve středu 9. května v Praze.

„Je to takový liberecký hattrick, 
řekl bych sportovním žargonem. Když 
jsme cenu získali v roce 2016 poprvé, 
byl jsem potěšen, podruhé v roce 2017 
jsem byl nadšen a teď, prvenství v obou 
kategoriích, no, to už jsem pyšný. Toho 
vítězství si velice vážím a nepovažuji 
jej za žádnou marginálii, protože na 
rozdíl od mnoha jiných věcí je toto 
zásadní služba pro občany, kterou 
město zkrátka dělat má. A dvě prven-
ství a jedno druhé místo našeho úřadu 
v rámci České republiky za poslední tři 

roky svědčí o tom, že to děláme dobře. 
Jsem za to velice rád a chci poděkovat 
všem kolegům a zaměstnancům, kteří 
k tomu svou každodenní prací přispěli,“ 
upřímně hodnotí primátor města Liber-
ce Tibor Batthyány.

V  Libereckém kraji se, za prvním 
Libercem, umístil druhý Jablonec nad 
Nisou a třetí Nový Bor. V celorepubliko-
vém klání je druhým oceněným Měst-
ský úřad Žďár nad Sázavou a třetím je 
Magistrát města Prostějova. „Samozřej-
mě neusneme na vavřínech. Tato skvělá 
série ocenění je pro nás impulzem 
k dalšímu zlepšování. Chceme se začít 
zabývat systémem DMS (Document 
Management System) a také bychom 
rádi zavedli Business Intelligence, aby 
se radním a  zastupitelům dostávalo 
relevantních datových podkladů od 
příspěvkových organizací a městských 
firem. Je potřeba i zavedení efektivního 
systému pro správu a vymáhání pohle-
dávek,“ vyjmenovává primátor. 

Problémy s nepovolenou 
technoparty
Technoparty CzaroTekk 2018, která se konala pět dní na 
přelomu dubna a května v Krásné Studánce a obtěžovala 
hlukem široké okolí, liberecký magistrát nepovolil.
Jan Král

Přívětivost opět potvrzena
Liberecký magistrát získal potřetí v řadě cenu v motivační 
soutěži Přívětivý úřad v kategorii obcí s rozšířenou 
působností a městských částí Prahy. Do našeho města putují 
prvenství ve dvou kategoriích.
Jan Vrabec

RÁDI BYCHOM, aby se s  novým 
návrhem seznámilo co nejvíce 
občanů a majitelů nemovitostí, proto 
21.  května otevíráme informační 
kancelář a výstavu nového návrhu 
územního plánu Liberec pro veřejné 
projednání.

Aby se s novým návrhem územ-
ního plánu mohli seznámit i ti, kteří 
nemohou přijít ve všední den na 
úřad územního plánování, bude jeho 
podstatná část vystavena v pasáži 
obchodního centra Forum Liberec 
u  východu směrem k  farmářským 
trhům. Plné znění bude zveřejněno 
na webových stránkách www.uzem-
niplanliberec.cz/, kde naleznete 
všechny důležité informace.

V  návaznosti na zveřejnění 
nového návrhu územního plánu 
bude v přízemí historické budovy 

radnice, v zasedací místnosti č. 10, 
zřízena informační kancelář, kde 
budou zástupci pořizovatele posky-
tovat informace veřejnosti kdykoli 
v úředních hodinách magistrátu.

V informační kanceláři bude pří-
tomen ve vybraných časech také 
vedoucí projektant územního plánu 
Ing. arch. Jiří Plašil a určený zastupitel 
Tibor Batthyány.

První setkání veřejnosti s pro-
jektantem proběhne v  úterý 
22. 5. 2018 od 15 do 19 hodin. První 
setkání s projektantem i určeným 
zastupitelem proběhne ve čtvrtek 
24. 5. 2018 od 16 do 19 hodin.

Termíny dalších setkání, stejně 
jako termín veřejného projednání 
budou zveřejněny v mimořádném 
vydání Zpravodaje, které vyjde 
během příštích týdnů. 

Liberecký územní plán 
čeká koncem června 
veřejné projednání
Od druhé poloviny května a během června bude 
představován nový návrh územního plánu Liberce.
Odbor hlavního architekta
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 Dokončení ze strany 1.
„Přátelím se s bhútánským králem, 

který mi věnoval boty šité na míru 
výměnou za dřevěnou kravatu, setkal 
jsem se s  dalajlámou. Dobré vztahy 
jsem měl s Heinrichem Harrerem, auto-
rem knihy Sedm let v Tibetu. Pozlacená 
socha Buddhy, kterou mi věnoval slavný 
horolezec Reinhold Messner, je tady 
také vystavena,“ vyjmenovává cesto-
vatel a dobrodruh Ruda Švaříček.

Výstava odhaluje neuvěřitelnou pes-
trost exotických zemí. Nabízí procházku 
tropickým pralesem se zvířaty. Expozici 
mnoha vděčných zážitkových instalací 
provází stovky velkoplošných fotografií 
a stovky cenných sbírkových předmětů. 
Vše pojí vůně indického koření a čajů. 
„Seděl jsem metr vedle šamana a on 
doruda rozpálený nůž olizoval jazykem, 
ohýbal nože, meče. Nejsem nějaký ezo-
terik, ale tolik věcí prapodivných, co 
jsem tam zažil, tak trochu odráží příběh 
této výstavy,“ vypráví Ruda Švaříček.

Expozice Magický Himálaj není jen 
o unikátních fotografiích a mimořád-
né sbírce autentických předmětů, ale 
především o atmosféře, která z ní dělá 
nevídaně komplexní celek. „Ta expozice 
prostě žije. To je dáno nejen atraktivní-
mi kulisami, ale i samotným konceptem, 
kdy nejde o výstavu na základě jedné 
cesty do Himálaje, ale o ucelený obraz 
více než čtvrtstoletí putování cestova-
tele Rudolfa Švaříčka,“ vysvětluje dále 
náměstek Tomáš Kysela.

Svět Nepálu, Bhútánu, Indie a Tibetu 
je pro Evropany natolik přitažlivý, že si 
pořadatelé slibují vysokou návštěvnost. 
Expozice může oslovit nejen širokou 

veřejnost, ale také liberecké školy, pro 
které je jedinečnou příležitostí, jak 
mládeži umožnit nahlédnout do jedné 
z nejatraktivnějších oblastí naší planety.

„Jsem velice rád, že se nám tuto 
unikátní výstavu podařilo dostat do 
Liberce, do areálu bývalých Liberec-
kých výstavních trhů, který se nám daří 
oživovat. Věřím, že výstava Magický 
Himálaj posune restart areálu ne o krok, 
ale hned o dva kroky dál,“ doplňuje pri-
mátor města Liberce Tibor Batthyány.

Montéři při instalaci výstavy zatlouk-
li 25 000 hřebíků a postavili 450 tabulí 
z dřevotřísek. V  jednotlivých sekcích 
najdete například lidské kosti z pohřeb-
ních rituálů, obří vyřezávané dveře 
z bývalého chrámu v Tibetu, které se 
podařilo ukrýt před Číňany, nebo 
velkou fotku posvátné hory Kailás, na 
kterou mají horolezci zakázaný vstup. 
„Pro buddhisty a hinduisty je to nejpo-
svátnější hora. Kolem ní je poutní cesta, 
kterou by měl každý buddhista jednou 
za život projít,“ popisuje vystavovatel 
Ruda Švaříček.

Pokud tedy chcete vědět, jak se žije 
v tibetském klášteře, indickém paláci 
nebo ve stanu z jačích chlupů, na co 
se používá obří roura dunchen a jak se 
ve čtyřech tisících metrech nad mořem 
pohřbívají mrtví, pak se zastavte v pavi-
lonu I libereckého výstaviště do konce 
února 2019. Výstava se bude postupně 
doplňovat a  nabídne i  doprovodné 
programy. „Chystáme zajímavé rituály, 
obřady a chci přivézt mnichy z Himála-
je,“ uzavírá dobrodruh Švaříček, který 
už je v těchto dnech zase na cestách, 
tentokrát směr Nový Zéland. 

>> Pozdrav ze střechy…

Startuje se mezi 7. a 10. hodinou ráno z hřiště v Mníšku, kde budou všichni 
turisté „vyzbrojeni“ mapkami a propozicemi, aby se mohli vydat do terénu. 
Můžete si vybrat ze 4 pěších (10, 15, 25, 45 km) a 3 cyklotras (o délce 30, 50, 
80 km). 

19. KVĚTNA

Loupežnickou pěšinou
Vyrazte v sobotu 19. května do přírody – do Mníšku na akci 
Loupežnická pěšina pěšky i na kole.

NESEĎTE DOMA
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NENÍ TO vůbec špatná zpráva, proto-
že tím ředitelé prokázali svou kvalitu 
a  mohou dále pokračovat ve strate-
gickém střednědobém úkolu, který 
jsme jim jako rezort školství v září 2016 
zadali – plynule zvyšovat kvalitu vzdě-
lávání hned v několika směrech. Budu 
jim v tom držet palce.

Co konkurzy ukázaly? Především to, 
že místo ředitele není i přes svou atrak-
tivitu finanční (průměrný měsíční plat 
šplhá k 60 tisícům Kč) nikterak vyhle-
dávané hlavně pro svou byrokratickou 
přebujelost. Zkrátka ředitel, který ručí 
svou hlavou jako jediný za školu jako 
celek, je dnes především úředník, čelící 
každoročně záplavě papírování (hlavní 
zásobitel je stát) a rovněž častým kon-
trolám státních úřadů. To, že liberecké 
školy dokážou v této přetahované se 
státem pravidelně obstát bez jakých-
koli ztrát, svědčí o tom, že jsou v tomto 
směru dobře řízeny.

Na druhou stranu dlouhodobě 
opakuji, že je stále co zlepšovat, a to 
mj. v obsazení pedagogického sboru, 

v zavádění inovativních i neformálních 
forem výuky a zejména v otevírání škol 
směrem k veřejnosti a dalším aktérům 
vzdělávání.

JAK NA KVALITU VZDĚLÁVÁNÍ?
Jsem ale také naprosto přesvěd-

čen, že kvalitu našich škol není možné 
změnit skokově a  ze dne na den. 
Školství je oblast silně konzervativní, 
s přirozenou obavou ze změn, jakkoli 
žádoucích. Je třeba tedy velmi dobře 
připravit především zaměstnance na 
zavádění změn a získat je pro ně, příp. 
se s těmi neadaptabilními rozloučit. Jen 
tak to může fungovat, taková je realita. 
A máme ve městě řadu základních škol, 
které tuto cestu beze strachu nastoupily 
a mohou směle ukazovat těm zbývají-
cím dobré příklady praxe. I to je v proce-
su vzájemného učení nezbytné.

Svou roli sehrává i zřizovatel, tedy 
město zastoupené rezortem školství. 
Stanovili jsme komplexní strategii, 
vytváříme na školy stálý přiměřený 
tlak a každoročně plnění daných cílů 

vyhodnocujeme (letos podruhé). Kam 
chceme školy posouvat, je možné sle-
dovat mimo jiné na mém profilu (www.
liberec.cz/langr), kde jsou k dispozici jak 
stanovené střednědobé cíle, tak každo-
roční přehledy o činnosti škol.

A CO RODIČE?
Jsem velkým příznivcem otevírání 

škol směrem k rodičům a musím říci, že 
za poslední čtyři roky naše ZŠ v tomto 
směru zásadně pokročily. Už zdaleka 
neplatí, že rodiče zůstávají izolovaně 
před branami, ale školy se je naopak 
snaží velmi činorodě vtahovat do 
mnoha svých aktivit a využívat jejich 
znalostí a dovedností.

Je to jediný způsob, jak veškeré vzdě-
lávací procesy učinit transparentními, 
jak využít mnoha dobrých nápadů, jak 
školy přetvořit ve více komunitní. Krá-
lovská knihovna v dánské Kodani má 
ve štítu heslo Společně budeme chyt-
řejší; kdybych je měl parafrázovat pro 
potřeby našich ZŠ, změnil bych poslední 
slovo na kvalitnější. 

PROJEKT S NÁZVEM „Keep fit and be healthy“ je zaměřen na rozvoj zdravého 
životního stylu a kladného vztahu ke sportu. Tohoto dvouletého projektu se účast-
ní tři partnerské školy, rumunská, holandská a česká, jež celý projekt koordinuje.

Během týdne od 16. do 20. dubna měly děti možnost v prostředí solného dolu 
v Ocnele Mari vyzkoušet zumbu, tag rugby a badminton, navštívit továrnu Sano 
Vito, která vyrábí bio potraviny, vyrobit si zdravou svačinu, zúčastnit se různých 
workshopů, hodin angličtiny a němčiny a především navázat přátelství s kamarády 
z partnerských zemí.

Nedílnou součástí projektu je také poznávání 
životního stylu a rodinného života. Děti bydlely 
v hostitelských rodinách, které se o své svěřence 
příkladně staraly. V závěru týdne všichni účastníci 
podnikli turistický výlet se skauty do národního 
parku Cozia, kde navštívili dva kláštery, Stanisoara 
a Turnu, a zúčastili se her u táboráku.

Poslední den byl opět ve znamení zumby 
a večírku na rozloučenou s diskotékou a rumun-
skými lidovými tanci. Týden utekl jako voda a už 
se všichni těšíme na další projektovou schůzku, 
tentokrát v Holandsku, která slibuje další nevšední 
sportovní zážitky a poznávací aktivity. 

Erasmus+ nemá žádné minus
Žáci a učitelé Základní školy Broumovská v Liberci přijali 
v dubnu pozvání partnerské školy v rumunském městě 
Ramnicu Valcea a strávili zde báječný týden plný sportovních 
aktivit v rámci projektu mezinárodní spolupráce Erasmus+.
Zuzana Jedličková, ZŠ Broumovská

Základní školy mají po konkurzech
Liberecké základní školy mají za sebou konkurzy na ředitele, jimž letos končilo 
zákonné šestileté funkční období. V tuto chvíli už zbývají jen dvě poslední – ZŠ 
Oblačná a Ještědská, které přijdou na řadu ve druhé polovině roku. Jak se asi dalo 
předpokládat, všichni kandidující ředitelé s velkým přehledem obhájili své posty, 
když hlasování sedmičlenné výběrové komise, složené dle školského zákona, 

bylo až na jednu výjimku jednomyslné.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu

Vycestovat do zahraničí a podívat 
se, jak to dělají jinde, to je jistě 
přání nejedné české učitelky či 
učitele. Pětici pedagogů ze SOŠ 
Liberec, Jablonecká 999, se toto 
přání splnilo.

Díky úspěchu při schválení žádosti 
o  grant programu Erasmus+ v  rámci 
Klíčové akce KA1  – Projekty mobility 
osob se rozletěli do světa na zkušenou.

A  co znamenají čísla v  nadpise? 
Jeden projekt s  názvem Mobilita 
SOŠ Liberec, reg. č.: 2017-1-CZ01-
-KA101-034553, doba realizace ve dvou 
letech 2017–2018. Pedagogové navští-
vili tři země: Finsko, Španělsko a Irsko, 
čtyři účastnice absolvovaly návštěvu 
škol v kombinaci s odbornými přednáš-
kami. Celkem vycestovalo do zahraničí 
pět učitelek a  učitelů ze SOŠ Liberec 
a výjezdy do zahraničí proběhly během 
6 měsíců. Všechny kurzy trvaly 7 dnů.

Podmínkou účasti byl kromě jazyko-
vé vybavenosti zájem pedagogů o  vý-
jezd, ochota učit se nové věci, obětovat 
svůj volný čas a nebát se vydat za hrani-
ce všedních dnů.

Odměnou jak pro účastníky, tak 
přeneseně i pro celou školu jsou nové 
informace o  systémech vzdělávání 
v  navštívených zemích, nové pohledy 
na možnosti zkvalitnění výuky a přístu-
pu k žákům se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Inspirativní byla setkání 
s ostatními účastníky - učiteli z mnoha 
zemí Evropské unie.

Projektová manažerka a  zároveň 
učitelka Ing. Milena Hanyková je s rea-
lizací spokojena: „Projekt Mobilita SOŠ 
Liberec měl mezi pedagogy velký ohlas, 
proto škola požádala o  grant i  v  roce 
2018. Rozšířil se počet účastníků, kro-
mě kurzů a  seminářů jsou plánovány 
návštěvy škol v  rámci stínování, jeden 
z  účastníků chce získat know-how pro 
digitalizaci školy. Projektové aktivity 
jsou vždy voleny s  cílem připravovat 
pro naše žáky se speciálními vzděláva-
cími potřebami co nejlepší podmínky 
pro výuku.“

Projekt je financován prostřed-
nictvím Domu zahraniční spolupráce 
z prostředků programu Erasmus+. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, … 
ERASMUS+

Ve městě, kde se dobře žije, by měl 
být k  dispozici dostatek upravených 
veřejných parků.

Den Země ctí všichni, kterým není 
lhostejná naše budoucnost. A proto 
jsme s dětmi realizovali projekt věno-
vaný ochraně naší planety. Napláno-
vali jsme si týdenní činnosti, ve kterých 
jsme si povídali, jak je důležité starat se 
o naši planetu, pomáhat o ni pečovat, 
dbát na čistotu a pořádek. Každý měl za 
úkol přinést papírovou nákupní tašku, 
která na rozdíl od igelitové šetří životní 
prostředí.

Děti si tašku pomalovaly na téma 
„Co přejí naší Zemi?“ Vymýšlely nád-
herná a smysluplná přání:
ý aby byla čistá
ý aby na ní svítilo sluníčko
ý aby měla hodně stromů
ý aby na ní bylo hodně vody
ý aby na ní nebyly odpadky

Motto na závěr: „Příroda je krásná 
kniha, která má cenu jen pro toho, kdo 
v ní umí číst.“   

  Jana Pospíšilová, 
  mateřská ekoškolka Pastelka

OSLAVA DNE ZEMĚ 
S EKOŠKOLKOU



 LIBERECKÝ ZPRAVODAJ 7květen 2018MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ

VÝBĚR CHLAPCŮ ZŠ U Školy se musel 
na finálový turnaj probít sítem pěti tur-
najů, které probíhaly již od podzimu. 
V Uherském Brodu porazili Liberečáci 
v základní skupině Valašské Meziříčí 
13:6 a následně i ambiciózní domácí 
výběr 7:2. V semifinále liberecký tým 
změřil síly se Znojmem.

Nervózní a vyhecovaný zápas vyústil 
v drama, které skončilo vítězstvím libe-
reckých žáků v poměru 4:2 a postupem 
do finále. Ve finále se tým ZŠ U Školy 
utkal s domácími florbalisty Uherského 
Brodu. Přestože skvělí moravští diváci 
vytvořili svým hráčům fantastickou 
atmosféru, rozjetý liberecký „vlak“ 
nebyl k zastavení. Svého soupeře libe-
rečtí žáci předčili ve všech směrech 

a po jasné výhře 7:0 vybojovali prestiž-
ní titul mistrů České republiky AŠSK ve 
florbalu.

Dominanci ZŠ U Školy na finálovém 
turnaji dokreslila individuální ocenění 
turnaje: kapitán Lukáš Meisel vyhrál 
kanadské bodování, Filip Kříž se stal s 12 
góly nejlepším střelcem a byl zvolen do 
All Stars Teamu stejně jako Lukáš Plos.

Velký dík patří nejen hráčům z repub-
likového finále, ale všem žákům, kteří 
pomohli vybojovat postup v krajských 
a kvalifikačních turnajích. V průběhu 
roku se v týmu vystřídalo dvacet chlap-
ců, kteří vytvořili skvěle hrající soudržný 
tým. Bojovnost a týmová síla dovedly 
tuto fantastickou partu k zaslouženému 
celkovému vítězství. 

Nejlepší v republice
Obrovský úspěch oslavili žáci liberecké ZŠ U Školy. V silné 
konkurenci ovládli celorepublikové finále Asociace školních 
sportovních klubů (AŠSK) ve florbalu v Uherském Brodu 
v kategorii 6.–8. tříd a stali se českými šampiony!
Mirko Stodola

 VŽDY V DUBNU zve DDM Praha 
Chodov modeláře na svou tradiční 
soutěž Papírové jaro. V  rámci letoš-
ní soutěže proběhlo i  mistrovství 
republiky v kategoriích lodí a letecké 
techniky. Vezli jsme na soutěž celkem 
17 modelů a nevrátili jsme s prázd-
nou. V  kategorii lodí jsme mezi 
staršími žáky obsadili první tři místa 
v pořadí Filip Svatoš, Tibor Havlíček 
a Lukáš Bůlfinek.
Druhým vicemistrem v kategorii leta-
del, tedy bronzovým, byl opět náš Filip 
Svatoš. Před koncem školního roku nás 
ještě čeká soutěž v Jindřichově Hradci, 
kde je mistrovskou kategorií malá 
architektura.

 UPOZORŇUJEME VEŘEJNOST 
na stále volná místa na našich letních 
táborech. Na webových stránkách 

Větrníku se přes nabídku Tábory dosta-
nete do přehledu táborů, a pokud je 
ještě místo, pak můžete jednoduše 
své dítě, pokud splňuje podmínky, na 
tábor přihlásit. Nabídka je stále ještě 
dost pestrá, lze si ještě vybrat.

 KRÁTCE JEN PŘIPOMÍNÁME 
termín našeho Pohádkového lesa, 
který proběhne v sobotu 26. května 
v krásném prostředí Lidových sadů. 
Startuje se od 9.00 do 11.30, na trati je 
mnoho úkolů u pohádkových bytostí. 
Těšíme se na vás. 

BLÍŽIL SE Den Země a jedna mamin-
ka vyslyšela přání dát „Zemi dárek“ 
v podobě vysazení ovocného stromu 
na školní zahradě. Díky společnosti 
Venkovský prostor o.p.s., která spolu-
pracuje na kooperačním projektu, jenž 
nese název „Zachování starých saských 
a českých odrůd ovoce pomocí nových 
konceptů“, se přání splnilo.

Za slunečného počasí 20.  dubna 
žáci prožili dopoledne zábavy, pouče-
ní a  práce. Zprvu nechyběly soutěže 
s ochutnávkami různých křížal. Úkolem 
bylo rozpoznat sušené ovoce hrušky, 
švestky, jablka a višně. Za odměnu si 
odnesli sáček sušených jablíček a osvě-
žili se jablečným moštem. Sladce posil-
něni si žáci 2. B vybrali stromek k výsad-
bě. Rozhodli se pro jablůňku odrůdy 
Panenské české, zbylé dvě odrůdy 
Jamese Grieva a Šampiona přenechali 
o dva roky starším kamarádům ze 4. A. 
Pod odborným a citlivým vedením pana 
Janečka se děti pustily do práce. Zvolit 
místo k zasazení, dobře si prohlédnout 
velikost jablůňky  – kořenů s  balem, 
vyhloubit díru, přidat výživnou zeminu, 

zahrnout, zabudovat opěrné kůly, 
vytvarovat korunu a  nezapomenout 
zavlažit. Malí sadaři plnili se zaujetím 
zadané úkoly, při kterých nechyběl čas 
na zvídavé otázky a odpovědi. Jednou 
z nich byla i tato: „Kdy ponese jablůňka 
své plody?“ Kdo ví, možná už na podzim 
sklidíme a ochutnáme jablíčko – plod 
našeho stromu.

Děkujeme a přejeme hodně radosti 
a zdaru realizátorům projektu. 

CELODENNÍ HAPPENING všech 
dvaceti základních uměleckých škol 
Libereckého kraje se chystá již od 9.30 
na náměstí Dr. Edvarda Beneše v Liberci 
za účasti Magdaleny Kožené, generál-
ního ředitele České filharmonie Davida 
Marečka a řady dalších hostů.

Celodenní program bude probíhat 
i v Jablonci nad Nisou na krytém pódiu 
před radnicí. Dopoledne bude patřit 
dětem z  mateřských škol, v  poledne 
odstartuje SHOW ZUŠ – komponované 
vystoupení sólistů, hudebních soubo-
rů a tanečního oboru. Pestrý program 
si připravily i další města Libereckého 
kraje.

Koncerty od klasiky přes jazz až 
po lidovou hudbu, taneční, divadelní 
vystoupení, výtvarné spektákly a výsta-
vy či pouliční představení a průvody 
připravilo po celé republice 400 základ-
ních uměleckých škol. Vstup na několik 
set akcí je zdarma a nabízí zažít umění 
s dětmi v ulicích či na náměstích, nebo 

v kostelech, zámcích, muzeích či gale-
riích. Uměním díky dětem v tento den 
ožijí ale i nádraží, nákupní centra nebo 
kavárny.

Radost budou rozdávat děti i  na 
místech, kde jejich smích či zpěv není 
častý. Žáci ZUŠ se tak vydají například 
do nemocnic či domovů pro seniory. 
Na řadě míst budou pro malé i velké 
návštěvníky připraveny nejrůznější 
dílny. Počtem účinkujících i  velikostí 
publika lze považovat ZUŠ Open za 
největší kulturní akci v České republice.

Informace k dalšímu programu jsou 
k dispozici na www.zusopen.cz nebo 
na www.facebook.com/zusopen. 

Panenské české na ZŠ nám. Míru
Žáci prvního stupně ZŠ náměstí Míru se přičinili o to, aby na 
nově vznikající školní zahradě pevně zakořenily tři jablůňky.
Irena Fleglová a 2. B

Umělecké školy na náměstích
Ve čtvrtek 24. května se ve 330 městech a obcích po celé 
republice uskuteční II. ročník celostátního happeningu 
základních uměleckých škol ZUŠ Open. Bohatý program 
připravuje i Liberecký kraj.
Anna Vašátková

Zprávy z DDM Větrník
Tomáš Herder  www.ddmliberec.cz
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JINDY SKVĚLE hodnocená spo-
lečnost zajišťující kvalitní městskou 
i meziměstskou dopravu, společnost 
se skvělými odbornými zaměstnanci 
a společnost na technickém i techno-
logickém vrcholu, je dnes poskvrněna 
zásahem policie a  nepotvrzenými 
a nedoloženými obviněními z mani-

pulace se zakázkami.
Otázkou je, zda lze vůbec jakkoliv, 

v dnešní době, se zakázkami mani-
pulovat. V době, kdy veškeré zakáz-
ky probíhají přes otevřená výběrová 
řízení, prochází několikastupňovou 
kontrolou a  vše je transparentně 
zveřejňované.

Celá kauza, která 
se pravděpodobně 
potáhne roky, však 
v  žádném případě 
nesmí mít vliv na chod 
podniku, nesmí ohrozit zaměstnan-
ce a celkově důvěru veřejnosti.

Veškerá opatření managementu 

Dopravního podniku měst Liberce 
a  Jablonce nad Nisou a  předsta-
venstva společnosti vedou právě 
k takové stabilitě a uklidnění situa-
ce. Tramvaje i autobusy MHD jedou 
dál. Vždy spokojený cestující je 
prvořadým cílem dopravního pod-
niku. 

POLICISTÉ PODLE INFORMACÍ 
novinářů zasahovali i ve firmě, která 
dodala do DPMLJ nové autobusy, a ve 
stavební společnosti, která realizovala 
zakázku na opravu tramvajové trati 
v Rumunské ulici. Obě akce byly spo-
lufinancovány z prostředků EU.

Trestní stíhání se podle dostup-
ných neoficiálních informací vede 
pro trestné činy podplácení, přijetí 
úplatku, legalizace výnosů z trest-
né činnosti, sjednání výhody při 

zadání veřejné zakázky, poško-
zení finančních zájmů EU a  poru-
šení povinnosti při správě cizího 
majetku. Policisté si z dopravního 
podniku odnesli větší množství 
dokumentů a několik počítačů. Jde 
o velice nepříjemnou situaci, která 
vrhá špatné světlo na dopravní 
podnik i na celé město.

Zajištění bezproblémového chodu 
dopravního podniku v této situaci je 
na prvním místě. Pro jeho budouc-

nost je nyní potřeba udělat několik 
dalších klíčových kroků.

V  první řadě je potřeba vybrat 
nového ředitele namísto obviněné-
ho Wejnara, kterému krom toho již 
skončil pracovní poměr, a také zvolit 
nového předsedu představenstva.

Vzhledem k  tomu, že obviněný 
Pavel Šulc odmítl odstoupit, navrhl 
Josef Šedlbauer, člen představenstva 
DPMLJ a rady města Liberce, Šulcovo 
odvolání z funkce předsedy předsta-

venstva, pro však byli pouze zástupci 
Změny pro Liberec.

Tyto minimální personální změny 
je přesto potřeba prosadit, a to co 
nejdříve, mimo jiné proto, aby se 
podařilo zachránit stovky milionů 
dotací pro DPMLJ na rekonstrukce 
tramvajových tratí.

Vzhledem k tomu, že policie zasa-
hovala v  souvislosti se zakázkami 
spojenými s dotacemi EU, nebude to 
úkol vůbec jednoduchý. 

ZÁSTUPCI ČESKÉ a německé strany 
jednali o  budoucnosti dopravy 
v obou regionech. Radní města Žitavy 
Matthias Böhm upozornil na záměr 
zpřístupnit cykloturistům historické 
centrum Žitavy. Zásadní přínos vidí 
v obnovení přeshraničních železnič-
ních spojů. V plánu je také vytvoření 
uzlového nádraží v Seifhennersdorfu. 
Tereza Dressler z Trilexu představila 
různé druhy jízdenek pro železniční 
přepravu, možnosti a konkrétní trasy, 
které společnost provozuje. Ujistila, že 
český občan nemusí mít obavy, že se 
s průvodčím ve vlaku při koupi jízden-
ky nedomluví. Průvodčí hovoří i česky.

O  tom, že v  silniční dopravě 
na německé straně má zásadní 
význam komunikace B 178 n jako 
spojovací prvek pro napojení na 
dálnice, promluvil za německou 
stranu Michael Hiltscher. Zástupce 
města Žitavy Tobias Koch seznámil 
účastníky se zajímavostmi cyklo-
trasy Odra–Nisa.

Inspirující byla také přednáška 

o  zdravotních účincích aktiv-
ního pohybu jako čisté vari-
anty přepravy.

„Samotné budování nestačí, 
je důležité, aby lidé chodili ve 
vlastním zájmu v  co největší 
míře pěšky. Půl hodina denně 
je nutností, pohyb je opravdu 
lékem,“ promluvil k  přítom-
ným s velkým důrazem Martin 
Matoulek, předseda České 
společnosti tělovýchovného 
lékařství 3. interní kliniky 1. LF 
UK a VFN Praha. Dodal, že aktivní 
transport je jednou z  možností, 
jak si splnit nutnou denní dávku 
pohybové aktivity a  vyhnout se 
tak řadě zdravotních potíží.

Směr, kterým by se mohl Liberec 
ubírat, nastínila vedoucí oddělení 
rozvojové koncepce statutárního 
města Liberec Lenka Svobodová. 

Seznámila přítomné se záměry na 
zlepšení a  podporu čisté mobili-
ty. Bikesharing v  Liberci probíhá 
ve zkušebním provozu a  měl by 
ukázat, zda má smysl provozovat 
službu i v budoucnu.

„Pro budoucnost regionu je 
velmi důležité, aby tato setkání 
pokračovala i po skončení projek-
tu,“ zdůraznil náměstek primátora 

pro ekonomiku, strategický 
rozvoj a  dotace statutární-
ho města Liberec Jan Kory-
tář.

Zástupkyně města Žitavy 
Birgit Kaiser poděkovala 
v  závěru české straně za 
o rg ani z a c i  wo r k sh o p u 
a  pozvala účastník y na 
další, který se uskuteční 
v  Žitavě v  květnu tohoto 
roku. Bude zaměřený na 

životní prostředí.
„V  rámci projektu AliZi probí-

hají také výměnné stáže úředníků 
z  obou partnerských měst, aby 
mohla být spolupráce účinnější,“ 
dodává manažerka projektu Sta-
nislava Mimrová.

Workshop DOPRAVA byl další 
ze série aktivit projektu „ALiZi  – 
oblast spolupráce Liberec – Zittau: 
podpora vzájemné spolupráce, 
rozvoje a prosperity“. Celý projekt 
je spolufinancován z  Evropského 
fondu pro regionální rozvoj. 

Situace v dopravním podniku se mění každým okamžikem
Pavel Šulc, předseda představenstva DPMLJ, a. s.

V DPMLJ zasahovala protikorupční policie
V dopravním podniku (DPMLJ) proběhl 19. dubna zásah policistů z Národní centrály pro boj s organizovaným 
zločinem. Dosud bylo obviněno z různých trestných činů devět osob, mezi nimi ředitel DPMLJ Luboš Wejnar a předseda 
představenstva Pavel Šulc. Mezi dalšími obviněnými je údajně podnikatel Jiří Vařil, spojovaný se společností BusLine.
Jiří Římánek, místopředseda představenstva DPMLJ, a. s.

Liberec jednal se Žitavou o dopravě
Workshop „Doprava“ se uskutečnil 10. dubna 2018 v unikátních prostorách liberecké kavárny Pošta. Účastnila se ho 
převážně odborná veřejnost.
Odbor strategického rozvoje a dotací

Pavel Šulc
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 9.00 Otevření tržiště, Vlček  | kejklíř
 9.20 Trifikus  | dobová hudba
 9.45 Slavnostní průvod, přivítání Kateřiny z Redernu 
 10.00 Ambrosia  | dobové tance
 10.30 Jízda svobodných rytířů  | rytířský turnaj na koních
 1 1.00 Lucrézia  | šerm
 1 1.30 Vlček  | kejklíř
 12.00 Trifikus  | dobová hudba  |  Sokolník
 12.30 Ambrosia  | dobové tance
 13.00 Sváťovo Dividlo  | divadélko pro děti 
 13.30 Jízda svobodných rytířů  | rytířský turnaj na koních
 14.00 Lucrézia  | šerm
 14.30 Trifikus  | dobová hudba  |  Sokolník 
 15.00 Vlček  | kejklíř
 15.30 Sváťovo Dividlo  | divadélko pro děti 
 16.00 Ambrosia  | dobové tance
 16.30 Jízda svobodných rytířů  | rytířský turnaj na koních
 17.00 Lucrézia  | šerm
 17.30 Vlček  | kejklíř
 18.00 Trifikus  | dobová hudba  |  Sokolník

 9.00 Otevření tržiště, Vlček  | kejklíř
 9.15 Ambrosia  | dobové tance 
 9.30 Jagabab  | dobová hudba
 10.00 Jízda svobodných rytířů  | rytířský turnaj na koních
 10.30 Vlček  | kejklíř
 1 1.00 Lucrézia  | šerm 
 1 1.30 Divadélko Ája  | divadélko pro děti  |  Sokolník 
 12.00 Ambrosia  | dobové tance
 12.30 Jagabab  | dobová hudba
 13.00 Vlček  | kejklíř
 13.30 Divadélko Ája  | divadélko pro děti  |  Sokolník
 14.00 Lucrézia  | šerm
 14.30 Ambrosia  | dobové tance
 15.00 Jízda svobodných rytířů  | rytířský turnaj na koních
 15.30 Jagabab  | dobová hudba
 16.00 Ukončení jarmarku

2018Jarmark
Liberecký

21.00 hod.
Pochodňový 

PRŮVOD

21.25 hod.
Lucrézia 

OHŇOVÁ SHOW

21.45 hod.
Slavnostní

OHŇOSTROJ

www.visitliberec.eu

Sobota

VEČERNÍ PROGRAM V SOBOTU 9. ČERVNA

Neděle
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PETER GERO z Hamburgu 
a  Christoph Braumann ze 
Salzburgu přijeli koncem 
dubna do Liberce, a poprvé 
od svého vzniku se tak sed-
mičlenná mezinárodní Rada 
architektů sešla zcela kom-
pletní. Společně si prohlédli 
lokality projednávaných 
projektů, mezi něž byly 
zařazeny především ty, které 
Rada architektů označila za 
celoměstsky významné. Jde 
zejména o projekty Termi-
nál, Nový Perštýn či bytový 
dům na Papírovém náměstí.

Kompletní tým se před-
stavil veřejnosti na půdě 
technické univerzity sérií prezen-
tací obou zahraničních členů Rady 
architektů a  jejich českých kolegů. 
Představení uvedli primátor Liberce 
Tibor Batthyány a rektor TUL Miro-
slav Brzezina.

Primátor obnovil činnost Rady 
architektů jako poradního orgánu 
pro architektonický rozvoj Liberce 
a inicioval nový koncept její činnos-
ti, který vychází z principů obdob-
ných expertních sborů rakouských 
a německých měst.

Podle primátora jsou především 
nezávislé odborné názory tím, co 
v diskusích a rozhodovacích proce-
sech často chybí. „Jsem rád, že se 
nám podařilo najít zkušené a nezá-
vislé experty s autoritou. Co se týče 
zahraničních architektů, chceme je 
zvát hlavně ve věcech zásadního 
strategického významu. Zkušenosti 
ze zahraničí pro nás budou v takové 
chvíli velmi cenné,“ konstatoval pri-
mátor.

Rektor TUL Miroslav Brzezina 
zdůraznil, že univerzita podporu-
je a  bude podporovat spolupráci 
s městem ve všech směrech včetně 
odborné diskuse na půdě fakulty 
architektury.

Architekt Christoph Braumann 
vedl 25 let oddělení Regionálního 
plánování a  geografických infor-
mačních systémů v  Salzburgu. 
Představil několik úrovní zemské-
ho, regionálního a městského plá-
nování v  Salzburgu. Neopomněl 
zmínit morfologickou či historickou 
podobnost Salzburgu a  Liberce 
i  například stejný počet obyvatel 

(30 000) v roce 1932. Principy rozdíl-
ného vývoje měst ilustroval na sou-
časné realitě: Liberec se rozkládá na 
106 km2 s počtem obyvatel 104 000 
a Salzburg se 150 000 obyvateli na 
66 km2. Intenzita či obytná hustota 
města je pečlivě plánována. Rozho-
duje o  dlouhodobé udržitelnosti 
a  ekonomii města a  příjemném 
životním prostoru.

Ke stavebním pravidlům platným 
v tomto rakouském městě dodal, že 
pozemky se mohou stát stavebními 
pouze na 10 let: „Pokud na něm do 
deseti let investor nezahájí stavbu, 
pozemek se stává bez náhrady opět 
nezastavitelným. Město tak před-
chází spekulacím s pozemky.“

Peter Gero, původem slovenský 
architekt, který dvanáct let působil 
jako ředitel plánování a výstavby 
centrálních čtvrtí v  Hamburgu, 
hovořil nejen o tomto německém 
přístavním městě. Jeho přednáška 
byla exkurzem do dalších evrop-
ských sídel. „Dnes už víme, že nově 
budované urbanistické celky není 
dobré vyřešit do posledního detai-
lu. Názor na urbanismus se vyvíjí, 
a je proto potřeba nechat záměrně 
některé prostory budoucímu pohle-
du,“ řekl v univerzitním přednáško-
vém sále Gero.

Ve své přednášce se věnoval pře-
devším veřejným prostranstvím. 
Jejich kvalita je podle něj pro spoko-
jený život obyvatel ve městě klíčová. 
Proto se Rada architektů veřejným 
prostranství zabývá u každého pre-
zentovaného projektu. Peter Gero 
dále uvedl, že Hamburg, ve kterém 

z urbanistického pohle-
du vzniklo v posledních 
letech mnoho nového, 
povolával vždy k řešení 
jednotlivostí odborníky 
ze zahraničí, kteří městu 
dokázali  nabídnout 
pohled zvenčí.

Architekt Jakub Cigler 
přinesl zajímavé a lehce 
znepokojivé zamyšlení 
o  směřování a  rozvoji 
společnosti, které při-
rovnal k  letu letadlem 
bez pilota. Architekt 
Martin Kloda se zabýval 
devastovaným územím 
a  otázkou budování 

kvalitní architektury a  obytného 
prostředí českých měst. „Kvalitní 
prostředí a  architekturu nezajis-
tí obecné manuály, ale odborné 
poradní orgány, které se zabývají 
konkrétními výzvami konkrétních 
měst. Architekt Hubáček by dnes 
svůj rodinný dům v Liberci podle 
manuálu ministerstva pro místní 
rozvoj nepostavil,“ uvedl a dodal: 
„Slovo problém vyměňme za slovo 
výzva.“

Další člen rady a zástupce odboru 
hlavního architekta Petr Kincl pre-
zentoval pohled na město z pozice 
architekta, vedoucího oddělení pro 
urbanismus a architekturu.

Architektka Jana Medlíková jako 
jediná žena v liberecké Radě archi-
tektů přistoupila k  problematice 
architektury a  stavby měst právě 
z  úhlu pohledu ženy architektky 
a odhalila svůj citlivý přístup jak ke 
klientům, tak především k  místu, 
v  kterém tvoří. Architekt Josef 
Smutný náročný den architektury 
odlehčil rychlou sérií svých projek-
tů, realizací a aktivit na poli archi-
tektury.

Sedmičlenná rada pracuje od 
letošního ledna. Vedle jednotlivých 
a  z  pohledu města významných 
projektů by měla řešit také celko-
vý rozvoj města, jeho urbanistic-
kou koncepci, územní plánování 
a tvorbu veřejného prostoru. „Jsem 
si jistý, že si takto složený odborný 
tým vybuduje respekt před laickou 
i odbornou veřejností,“ věří předse-
da liberecké Rady architektů Josef 
Smutný. 

Mezinárodní Rada architektů se poprvé sešla
Liberec je v současné době jediné české město, které využívá Radu architektů jako nezávislý 
odborný poradní sbor primátora a Odboru hlavního architekta libereckého magistrátu. 
Současná liberecká Rada architektů je navíc vůbec první českou skupinou tohoto typu, 
jejímiž členy jsou také zkušení zahraniční odborníci na architekturu a urbanismus.
Redakce

Ve městě, kde se dobře žije, by měl 
být k dispozici dostatek upravených 
veřejných parků.

Město na rozdíl od minulosti již 
zelené plochy neprodává, a naopak 
některé od soukromníků vykupuje. To 
je i případ parku pod klášterem, který je 
spojnicí z centra k liberecké přehradě. 
Do jeho základní úpravy a vyčištění 
se v současné době pustili pracovníci 
Komunitních prací Liberec.

„Podobných míst, která volají po 
úpravách, je v Liberci spousta, jsme 
si toho vědomi. Snažíme se je dávat 
do pořádku co nejrychleji, jak nám to 
možnosti dovolují, ale ještě to chvíli 
bude trvat. Naštěstí nám v  příštích 
letech mohou pomoci i dotace ze Stát-
ního fondu životního prostředí,“ říká 
náměstek primátora Jan Korytář. 

MĚSTO PRACUJE 
NA OŽIVENÍ CENTRA
Vylidněné ulice v  centru města, 
prázdné obchody – to není jen Li-
berec. Nákupní centra stáhla život 
z center většiny velkých měst v ČR 
i za hranicemi.

„I  liberecké centrum se potýká 
s  problémem vysoké fluktuace malo-
obchodníků, prázdných obchodů a níz-
ké návštěvnosti spotřebitelů, proto si 
návrh libereckého plánu na  podporu 
maloobchodu v  centru klade za cíl 
zvýšit konkurenceschopnost obchodů, 
zatraktivnit veřejný prostor a  vytvořit 
příjemnější prostředí pro návštěvníky 
centra,“ uvedla Lucie Noswitz, mana-
žerka projektu Retaillink. Na tomto me-
zinárodním projektu Liberec spolupra-
cuje s dalšími pěti městy z celé Evropy.

„Potěšilo mě, kolik obchodníků 
z centra o tento projekt projevilo aktiv-
ní zájem. Domluvili jsme se na pravidel-
ných schůzkách, kde začneme společně 
hledat cestu, jak udělat centrum pro 
jeho návštěvníky atraktivnější. Pravi-
delná komunikace je základ,“ říká ná-
městek primátora Jan Korytář. 

PARK U KLÁŠTERA 
PROCHÁZÍ OBNOVOU
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V  RÁMCI PROJEKTU Zelené terasy 
by mělo vzniknout 800 nových bytů 
na místě bývalé jámy u výpadovky na 
Jablonec, která zbyla po nerealizova-
ném projektu terapeuticko-diagnos-
tického centra. Pozemky v  lokalitě 
vlastní z jedné třetiny město a zbytek 
je soukromý – dva vlastníci. Rada města 
schválila v dubnu memorandum o spo-
lečném postupu a  spolupráci všech 
vlastníků pozemků na tomto projektu.

„V části areálu vzniknou i byty měst-
ské, ale také školka, dětské hřiště, dům 
s pečovatelskou službou. Město počítá 
také se zavedením autobusové dopra-
vy a napojením cyklostezky, v plánu 
je i dostatek parkovacích ploch. Cílem 
zapojení města je mimo jiné i to, aby-
chom využili všech možných dotací, 
které byty zlevní, a také abychom 
dohlédli na kvalitu a dostatek veřejného 

prostoru. Zkrátka nepřijde ani ekolo-
gie: dešťová voda by se měla zadržovat 
v nádržích a dále využívat. Předběžně 
počítáme s tím, že zde bude i 100 bytů, 
které bude vlastnit a pronajímat město,“ 
uvedl Jan Korytář, náměstek primátora 
Liberce pro ekonomiku, dotace a stra-
tegický rozvoj.

Celý projekt je teprve na začátku, 
když vše půjde hladce, stavět by se 
mohlo začít v roce 2020. 

ODBOR STRATEGICKÉHO rozvoje 
a dotací proto zahájil práce na přípravě 
podkladů pro získání dotací z programu 
Revitalizace sídlišť. Tento dlouhodobý 
program spravuje Státní fond rozvoje 
bydlení a mohl by se stát jedním z pravi-
delných zdrojů financování potřebných 
oprav a investic.

Jako první byla vybrána část sídliš-
tě Broumovská, a to z jednoduchého 
důvodu, kterým byla aktivita místních 
obyvatel. Ale ani další sídliště nepřijdou 
zkrátka. V letošním roce si město detail-
ně zpracuje stav jednotlivých lokalit 
a připraví dlouhodobý finanční plán. 
Vedle dotací bude třeba investovat 
i prostředky města.

„Jednou z podmínek dotací je pro-
jednání plánovaných úprav a  oprav 

s veřejností, takže se místní nemusejí 
obávat, že by město něco naplánovalo 
a nemohli se k tomu vyjádřit. Bude to 
přesně naopak, projekty musí v první 
řadě vycházet z potřeb místních obyva-
tel,“ říká Jan Korytář, náměstek primáto-
ra pro strategický rozvoj a dotace. 

U sídliště Kunratická vyroste 
až 800 tolik potřebných bytů
Bytů je v našem městě nedostatek, a to jak pro majetnější 
obyvatele Liberce, tak například i pro mladé rodiny, které si 
nemohou dovolit hypotéku. Tento problém by mohl pomoci 
řešit projekt Zelené terasy.
Redakce

Rodí se plán na revitalizaci 
všech sídlišť
Město v minulých letech díky prostředkům EU v rámci 
programu IPRM investovalo nemalé prostředky do 
revitalizace sídliště Rochlice a na jeho současném stavu je 
to znát. Sídlišť, která potřebují více pozornosti města, je 
v Liberci ale více.
Redakce

PROTO JSME dospěli k názoru, že je 
třeba osvětlit základní principy sta-
vebního práva a současně vyvracet 
časté mýty a  pověry o  formálních 
postupech a  účastnících procesů 
podle stavebního zákona.

DÍL 1.
STAVBYVEDOUCÍ

A STAVEBNÍ DOZOR
Rozšířeným mýtem je, že staveb-

ní dozor je důležitější než stavby-
vedoucí. Opak je pravdou, neboť 
stavební dozor (tedy občasný dohled 
na provádění stavby) vykonává osoba 
jen s prokazatelnou kvalifikací a praxí, 
avšak činnost stavbyvedoucího (tedy 
činnost soustavnou – odborné vedení 
provádění stavby) může vykonávat 
jen osoba autorizovaná podle zákona 
a svou autorizaci prokazuje obvykle 
otiskem kulatého autorizačního razít-

ka se státním znakem spolu s vlastno-
ručním popisem.

Osoba autorizovaná (podle staveb-
ního zákona povinně zejména projek-
tant a stavbyvedoucí) samozřejmě 
prokazuje kvalifikaci a praxi v rámci 
procesu autorizace, ale navíc musí 
prokázat jejich úroveň při autorizační 

zkoušce podle autorizačního zákona. 
Stavební zákon proto vyžaduje stav-
byvedoucího u  všech složitějších 
staveb a staveb pro bydlení, stavební 
dozor postačuje jen u jednoduchých 
staveb.

Nejčastěji se tento mýtus proje-
vuje u staveb rodinných domů, a to 

jak u staveb prováděných odbornou 
firmou, ale zejména pak u  staveb 
prováděných svépomocí. U staveb 
pro bydlení je zákonem vyžadován 
stavbyvedoucí vždy!

Krom toho u rodinných domů je 
rovněž vyžadováno vedení staveb-
ního deníku. Stavbyvedoucí pak má 
výslovnou povinnost do stavebního 
deníku vždy provést otisk svého 
autorizačního razítka s vlastnoručním 
podpisem. Porušení těchto povinnos-
tí je v současnosti pod sankcí pokuty 
až 200 tisíc Kč.

Není bez zajímavosti, že provádě-
ní stavby bez stavbyvedoucího bylo 
již za první republiky (cca 30. léta) 
pod sankcí 100 až 600 tehdejších 
Kč, neměl-li stavebník peníze, tak 10 
až 60 dní vězení, a současně to byl 
zákonný důvod k okamžitému zasta-
vení stavby. 

Mýty a pověry stavebního práva
Stavební zákon a jeho čím dál častější „velké“ novely spolu s veřejností „objevovaného“ územního plánování jsou věcnými 
základy stále frekventovanějšího tématu celospolečenské diskuse o průtazích stavebních řízení. V současnosti je však 
stavební právo tak formálně překombinované, že veřejnost v podstatě neví, o čem je řeč. A to je kořen všech průtahů a problémů.
Jaroslav Urban, vedoucí oddělení státního stavebního dozoru

STAVEBNÍ ÚŘAD INFORMUJE
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SLUŽEBNÍ MEDAILE udělil ve čtvr-
tek 10. května u příležitosti státního 
svátku Dne vítězství generální ředitel 
HZS ČR, a  to za vynikající práci pro 
sbor a za příkladné plnění služebních 
povinností ve spojení s dobou trvání 
služebního poměru v délce více než 
10 a 20 let.

Slavnostní ceremoniál proběhl 
v prostorách obřadní síně liberecké 
radnice a 26 příslušníků Hasičského 
záchranného sboru Libereckého 
kraje zde převzalo medaile z  rukou 
krajského ředitele plk. Ing Luďka 
Prudila. Oceněné přišel pozdravit 
i primátor statutárního města Libe-
rec Tibor Batthyány a  významní 
představitelé složek Integrovaného 
záchranného systému z Libereckého 
kraje.

Primátor hasičům poděkoval za 
jejich osobní nasazení, odhodlá-
ní a  dlouholetou službu. „Všichni 
jste svou prací přispěli k dobrému 
jménu nejen sboru, ale i města, a jste 

zářným příkladem pro všechny své 
nové kolegy,“ promluvil k oceněným 
hasičům Tibor Batthyány.

Slavnostní akt zpestřila přítom-
ným ukázka nové mobilní požární 

techniky. Konkrétně speciální auto-
mobilový žebřík Magirus s dostup-
nou výškou 42 metrů, který hasiči na 
celé dopoledne vystavili před libe-
reckou radnicí. Nejen účastníci slav-

nostního medailování, ale i náhodní 
návštěvníci centra města měli mož-
nost prohlédnout si zbrusu nového 
pomocníka hasičů z blízka. Lidé se 
ptali na technické parametry auto-
mobilového žebříku, typy zásahů 
a  možnosti jeho dalšího využití. 
Hejtman Libereckého kraje a primá-
tor města nakonec neodolali a spolu 
s  proškoleným příslušníkem sboru 
vystoupali až do výšky 40 metrů.

Nová technika je pořízena z  Inte-
grovaného regionálního operační-
ho programu pro období 2014–2020 
(IROP) v  rámci projektu „Zvýšení 
připravenosti Hasičského záchran-
ného sboru České republiky k řešení 
a  řízení rizik způsobených změnou 
klimatu“. Pořizovací cena tohoto 
vozidla je téměř 19 milionů korun. 
Výšková technika je umístěna na sta-
nici Liberec a tamější automobilový 
žebřík, rovněž z  produkce společ-
nosti Magirus, posílil stanici Česká 
Lípa. 

Hasiči převzali na radnici medaile
Slavnostní předávání medailí Hasičského záchranného sboru České republiky „Za věrnost“ II. a III. stupně se uskutečnilo 
opět po roce v obřadní síni liberecké radnice.
Redakce

Inzerce

Permanentky na novou sezonu v prodeji od 14.5.

TYGŘI!

TYGRTYGR



 LIBERECKÝ ZPRAVODAJ 13květen 2018VEŘEJNÝ PROSTOR 

LIKVIDACE ČERNÝCH skládek, sběr 
sutě, drobný výřez náletových dřevin, 
hrabání listí nebo podíl na revitalizaci 
některých ploch je jen drobný výčet 
činností, které odsouzení ve městě 
vykonávají bez nároku na jakýkoliv 
honorář.

„Odvedené ruční práce výrazně 
šetří městský rozpočet. Jen za uplynu-
lý rok se podařilo ušetřit více než půl 
milionu korun. Přestože se po většinu 
roku jedná spíše o menší akce, Vazeb-
ní věznice Liberec dokáže nabídnout 
městu také větší skupinu odsouzených. 

Téměř čtyři desítky z nich se na Den 
Země účastnily velké úklidové akce 
v současnosti revitalizovaném lesopar-
ku Pod Sadem míru a jeho okolí, kde 
pohrabali letité nánosy listí a vysbírali 
mnoho kamení, sutě a odpadků včetně 
injekčních stříkaček a dalšího nebez-
pečného odpadu.

Odsouzení během několika hodin 
dokázali místo výrazně vyčistit a při-
pravit jej na další práce, které povedou 
k  dalšími zlepšení tohoto prostoru,“ 
řekla náměstkyně primátora Karolína 
Hrbková. 

SLOUP S POSTAVAMI sv. Jana Nepo-
muckého, sv. Floriána, sv. Šebestiána, sv. 
Rocha a Pannou Marií na samotné špici 
byl postaven jako poděkování města za 
záchranu před morovou ranou, která na 
Liberec udeřila v roce 1680. Své původ-
ní umístění na Sokolovském náměstí 
ale opustil už v letech 1877–1878 a byl 
přemístěn do zahrady (bývalý hřbitov) 
barokního Kostela Nalezení sv. Kříže na 
Malém náměstí. Posléze byl ještě patrně 
třikrát restaurován – v letech 1908, 1925 
a 1972, v posledních 45 letech ale větší 
renovační zásahy postrádá.

Do rozpočtu rezortu kultury se mi 
podařilo v letošním roce získat 1,5 milionu 
korun, které by podle odborného posud-
ku, který jsme nechali zhotovit už v roce 
2015, měly postačovat k úplné renovaci 
sloupu. Prioritní ale pro nás bylo inves-
tovat do městského majetku. Vzhledem 
k nejasnému vlastnictví a odbornému 
výkladu, že sloup po desetiletích nakonec 
tzv. vydržela církev (sloup byl udržován 
z prostředků nadace, která byla jměním 
farnosti), požádal jsem arciděkanství 
z důvodu zachování významné památky 
o souhlas s bezplatným převodem do 
majetku města.

Souběžně s  tím jsem vedl diskuzi 
s památkáři státními, krajskými i měst-

skými, historiky, muzejníky i církevními 
představiteli, jak s opraveným sloupem 
dále nakládat. Původní myšlenka pře-
nést jej na původní, event. jiné veřejné 
místo nakonec byla zavržena i vzhle-
dem k tomu, že délka umístění sloupu 
v kostelní zahradě je již takřka totožná 
s délkou původního umístění v necír-
kevním prostoru a tato kontinuita by 
neměla být přerušena. Vznikla tedy 
naopak dohoda na pokračování tako-
vých úprav zahrady Křížového kostela, 
které z ní učiní veřejný prostor s mož-
ností si sloup i další památky (boží hrob, 
křížová cesta) běžně prohlédnout. To 
bude ale náplní dalších etap v letech 
2019–2020. 

Spolupráce s vazební věznicí
Již čtvrtým rokem se v ulicích města pravidelně pohybují 
odsouzení z místní Vazební věznice Liberec, kteří se přes 
letní sezónu zapojují do údržbových prací veřejného 
prostoru.
Redakce

Morový sloup jde do majetku 
města kvůli restaurování
Překrásný morový sloup Panny Marie z roku 1717, který 
pochází z barokní dílny slavného Matyáše Bernarda Brauna 
a je s přehledem nejvýznamnější figurální památkou na 
území Liberce, přejde na jaře do vlastnictví města a projde 
ještě letos odborným restaurováním. Město se na tom 
dohodlo s arciděkanskou farností římskokatolické církve, 
resp. s biskupstvím litoměřickým.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ IPRÚ
Typy podporovaných projektů:

1. Vznik nového sociálního podniku
# založením nového podnikatelského subjektu,
# rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem.

2. Rozšíření podniku
v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociál-
ním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu 
z následujících kroků:
# rozšíření nabízených produktů a služeb,
# rozšíření prostorové kapacity podniku,
# zavedení nových technologií výroby,
# zefektivnění procesů podniku.
Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením.

3. Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ

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

1URL.CZ/@SOCIALNI_PODNIK

Statutární město Liberec jako nositel Integrovaného plánu rozvoje území
Liberec – Jablonec nad Nisou vyhlašuje

průběžnou výzvu k předkládání projektových záměrů

ZAMĚSTNANOST IPRÚ
Typy podporovaných projektů a aktivit:

Výzva podporuje aktivity zaměřené na zvýšení zaměstnanosti nezaměstna-
ných osob a aktivizaci ekonomicky neaktivních osob. Jedná se o cílená opatření 
vedoucí k zaměstnání osob z cílové skupiny projektu v průběhu realizace projek-
tu nebo následkem jejich účasti v projektu:

Poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání; 
bilanční a pracovní diagnostika; motivační aktivity; rekvalifikace; rozvoj základ-
ních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce; podpora aktivit 
k získání pracovních návyků a zkušeností; zprostředkování zaměstnání, podpora 
umístění na uvolněná pracovní místa a podpora vytváření nových pracovních 
míst a další dle výzvy.

Cílová skupina
Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let, 

uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let, osoby neza-
městnané déle než 5 měsíců, osoby pečující o malé děti, osoby vracející se na 
trh práce po návratu z mateřské / rodičovské dovolené, osoby pečující o závislé 
osoby, osoby se zdravotním postižením.

Statutární město Liberec jako nositel Integrovaného plánu rozvoje území
Liberec – Jablonec nad Nisou vyhlašuje

výzvu k předkládání projektových záměrů

Odkaz na Obecná a Specifická pravidla výzvy Řídicího orgánu OPZ
www.esfcr.cz/vyzva-046-opz
www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz

Info: Odbor strategického rozvoje a dotací – konzultace IPRÚ,
ipru@magistrat.liberec.cz, Mgr. B. Steinzová, 485 243 508.
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„VŮBEC JSEM netušil, že to bude až 
takový binec. I  kdyby nás tady bylo 
desetkrát víc a strávili jsme tady celý 
den, tak nevyčistíme víc než pár desítek 
metrů,“ povzdechl si potápěč a hasič 
Petr Fatka.

Mnoho lidí se zapojilo už během 
hlavního úklidového dne  – soboty 
7.  dubna  2018.  „Ani Spolku přátel 
Ostašova (SPO) není lhostejné, jak 
vypadá jejich okolí. V 9 hodin ráno se 
proto sešlo 21 dobrovolníků a během 
dopoledne společně sesbírali 3 500 kg 
odpadků,“ řekla předsedkyně SPO Pavla 
Haidlová.

„Uklízela jsem u cyklostezky u Slo-
vanu, kde jsme mimo jiné narazili i na 
opuštěná provizorní obydlí, nepořádek 
nebral konce,“ řekla náměstkyně primá-
tora Karolína Hrbková.

DOBROVOLNÍCI UKLIDILI
20 TUN ODPADU

Do velkého městského úklidu se 
nakonec zapojilo na 33 organizací, 

firem a skupin s celkovým počtem přes 
900 zapojených dobrovolníků, z nichž 
polovina byly děti. Ze statistik vyplývá, 
že uklizena byla plocha o velikosti 60 
hektarů, kde účastníci nasbírali přes 
500 pytlů odpadků, 60 pneumatik a 50 
injekčních stříkaček. Množství nale-
zeného odpadu proti minulému roku 
výrazně kleslo. Zatímco loni se celková 
hmotnost pohybovala okolo 43 tun, 
letos to bylo „pouze“ 20 tun.

Z tohoto faktu lze vypozorovat, že za 
uplynulé roky se podařilo zlikvidovat 
řadu černých skládek a nehostinných 
míst, která dlouhodobě hyzdila město. 
Všem zapojeným dobrovolníkům děku-
jeme. Dodatečně ještě budou vyhlá-
šeny výsledky fotografické soutěže, 
kterou v  rámci úklidové akce město 
Liberec připravilo. 

PRINCIP SOUTĚŽÍ „Aktivní obec“, 
respektive „Hejbni s elektrem“ je v obou 
případech zcela jednoduchý – nasbí-
rat co největší množství vysloužilých 
a  nepotřebných elektrospotřebičů 
a elektrozařízení, které stále ve velkém 
počtu končí v  místech, kde nemají. 
Odměnou nejlepšímu městu bude 
finanční částka v řádech desetitisíců.

„Ačkoliv je sběr elektrospotřebičů ve 
městě proti jiným obcím nadprůměrný, 
stále je co zlepšovat. Řada vysloužilého 
elektra končí v lepším případě u kon-
tejnerů na komunální odpad, v horším 
přímo v nich a bohužel dubnové úklido-
vé akce ukázaly, že stále velké množství 
elektra končí ve volné přírodě,“ uvedla 
Karolína Hrbková, náměstkyně primá-
tora Liberce.

V Liberci dlouhodobě funguje sběr 
velkých spotřebičů v rámci sběrného 
dvora v Ampérově ulici a sběr drobných 
spotřebičů prostřednictvím sítě červe-
ných kontejnerů. Právě tato síť kontej-

nerů bude v následujících týdnech obo-
hacena o dalších 10 kusů. Také u těchto 
nádob bude samozřejmostí možnost 
odevzdávat malé tužkové baterie. Na 
podporu sběru elektrospotřebičů si 
odbor ekologie a veřejného prostoru 
připravil v rámci Jarního úklidu pilotní 
projekt v podobě mobilního svozu vel-
kých elektrospotřebičů. Přesná místa 
a časy čtyř testovacích tratí naleznete 
v harmonogramu Jarního úklidu (vyšlo 
v Libereckém zpravodaji v březnu).

Chcete vyměnit svou starou televizi, 
ledničku, pračku nebo mobilní telefon 
za nový kousek? U  velkých elektro-
spotřebičů mají povinnost zpětného 
odběru prodejci výměnou kus za kus. 
Starou elektroniku můžete také ode-
vzdat ve sběrném dvoře v Ampérově 
ulici nebo vhozením malého elektro-
spotřebiče do červeného kontejneru. 
Pomůžete nejen životnímu prostředí, 
ale také městu vyhrát jednu ze zmiňo-
vaných soutěží. 

Uklízeli i potápěči
Celorepubliková akce Ukliďme svět, ukliďme Česko 
probíhala po celý duben. A Liberec se opět, již počtvrté, 
velice aktivně zapojil. Dokonce se připojili i potápěči, kteří 
se zaměřili na koryto řeky Nisy v úseku na třídě Dr. Milady 
Horákové za Kauflandem.
Redakce

Liberec soutěží ve sběru elektra
Statutární město Liberec se zapojilo do dvou soutěží ve 
sběru nepotřebných elektrospotřebičů, které pořádají 
kolektivní systémy společností Asekol a Elektrowin, do 
kterých je město dlouhodobě zapojeno.
Redakce

STATUTÁRNÍ MĚSTO Liberec 
vyhlásilo v průběhu dubna výzvu 
na podávání žádostí na přidělení 
domácího kompostéru. K dispozici 
bylo 500 kusů kompostérů, jejichž 
financování je částečně hrazeno 
z dotace z OPŽP. Tato kapacita byla 
naplněna ihned po několika dnech! 

Úspěšní žadatelé budou postupně 
kontaktováni, jakmile budou kom-
postéry skladem. Na základě vel-
kého zájmu občanů zažádá město 
Liberec o dotace na dalších 1 000 
kusů kompostérů pro příští rok. Vše 
je v současné době ve fázi admini-
strace. 

O domácí kompostéry 
je obrovský zájem
Redakce

Inzerce
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„LETOS MÁME v Liberci o kilome-
tr cibulovin víc než loni. Zkoušíme 
nové směsi cibulovin, takže například 
v Budyšínské ulici u Zahrady vzpomí-
nek jsou k  vidění krokusy, ladoňky 
a modřence. Na cibulovinách je skvělé 
to, že se jednou vysadí a v zemi se 
pak množí, takže každý rok kvetou 
víc a víc,“ říká náměstkyně primátora 
Karolína Hrbková.

Záhony v Liberci vykvétají postup-
ně, lidem díky tomu dělají radost 
několik týdnů. „Každý metr čtvereč-
ní je osázen 120 až 250 kusy cibulí. 
Celkem máme ve městě osázený víc 
než kilometr čtvereční, takže těch 
květin jsou skutečně desetitisíce.

Na cibuloviny, které se v  květnu 
začnou pomalu zatahovat, navážou 
svým kvetením trvalky a růže, které 
se povedlo v loňském roce nově vysá-

zet např. v ul. Palachova nebo v parku 
Na rybníčku. Dále byl nově obnoven 
i trvalkový záhon v ulici Zámečnická, 
který musel na chvíli ustoupit stavbě 
tramvajové trati v úseku Rumjance-
vova.

Podařilo se osázet hlavně hodně 
frekventovanou Palachovu ulici, kde 
dle původní dokumentace měl být 
po obou stranách zbudován pouze 
široký chodník. Na základě dohody 
mezi dopravním podnikem a odbo-
rem ekologie a veřejného prostoru 
byla projektová dokumentace pře-
pracována tak, že se zde daly vysadit 
růže, levandule, šalvěje a např. i žlutě 
kvetoucí svatolíny. Nově jsou také 
připravovány záhony s  letničkami 
z přímého výsevu, které by měly do 
města přinést trochu barev v  letních 
měsících. 

„SANAČNÍ PRÁCE spočívaly v odstra-
nění porostu a náletových dřevin ze 
svahu, očištění skalních stěn a svahů, 
a  to včetně odtěžení nestabilních 
bloků, vyzdění podezdívek, provede-
ní zajištění skalních stěn a svahů spe-
ciálními ocelovými sítěmi, protieroz-
ními sítěmi, biopásy a také v zajištění 
stability skalních bloků pomocí kot-
vení. Celková sanace přijde město na 
necelé 4 miliony korun, kdy poměrná 
část bude hrazena z dotace Státního 
fondu životního prostředí,“ říká Karo-
lína Hrbková, náměstkyně primátora 
Liberce.

V  současné době také probíhá 
oprava opěrných zdí ve Svatoplukově 
ulici, které byly již delší čas v hava-
rijním stavu. Tyto zdi drží poměrně 
prudký svah porostlý zelení směrem 
od Stinné ulice.

Oprava je navržena tak, aby byl 
zachován původní vzhled stávajících 
zdí, které jsou obloženy žulovými 
hrubě opracovanými kvádry, a  to 

včetně délky a  výšky zdí. V  jedné 
části ovšem se ale musela zeď kom-
pletně rozebrat, nově byla postavena 
ze železobetonu a obložena stávají-
cím kamenem, aby byla dostatečně 
zabezpečena stabilita svahu. Celkové 
náklady na stavbu činí necelý milion 
a půl korun.

Stavební práce se rozběhly taktéž 
v parku Petra Bezruče, který se nachá-
zí mezi zoo a Riegrovou ulicí v Lido-
vých sadech. Zde město přistoupilo 
ke kompletní obnově parkových cest, 
které již byly v nevyhovujícím stavu, 
a to hlavně kvůli přívalovým dešťům 

z minulých let. Ty v mlatových cestách 
vyhloubily hluboké erozní rýhy.

„Stavební úpravy spočívají v dopl-
nění a obnově odvodňovacích prvků, 
přídlažeb a  svodnic z  kamenných 
odseků z  liberecké žuly a  opravě 
a  doplnění povrchu cest o  další 
materiál, tzv. perk, který byl v minu-
losti dešti splaven na přilehlé travnaté 
plochy,“ Hrbková. 

„NOVÁ DĚTSKÁ hřiště se 
budou komplexně realizovat 
na Broumovské, kde zároveň 
přibudou fitness prvky, dále 
pak v ulici Františkovská, Bla-
hoslavova, Květnové revoluce. 
Workoutové hřiště s  fitness 
prvky vyroste u cyklostezky,“ 
uvedla náměstkyně primátora 
Karolína Hrbková.

V ulicích Břetislavova, Oldři-
chova a na dětském hřišti Opavia město 
přidá ke stávajícím herním prvkům 
prvky zcela nové, dojde i na výměnu 
nevyhovující prolézačky.

„Obnova herních prvků proběhne 
na hřišti Na Pískovně a fitness prvky 
dodáme na hřiště ve Vlnařské ulici,“ 
dodala Karolína Hrbková. 

Květiny opět rozzářily město
Narcisy, tulipány, modřence, krokusy, ladoňky… Liberečané 
si zamilovali tisíce barevných květin, které prozářily město. 
K loňským plochám přibyly letos nová místa.
Redakce

Více hřišť po celém Liberci
Již v minulém vydaní Zpravodaje jsme vás informovali 
o novém dětském hřišti se cvičebními stroji v Budyšínské 
ulici u Tržního náměstí. To ale zdaleka není pro letošní rok 
všechno.
Redakce

Údržby skal a opravy zdí
Odbor ekologie a veřejného prostoru spravuje po městě 
Liberci mimo jiné i skalní masivy. V současné době jsou 
dokončovány zajišťovací práce na skalním masivu v ul. Dr. M. 
Horákové.
Redakce

VEŘEJNÝ PROSTOR

Inzerce

^Liberec

Nejaktuálnější zprávy 
z města a radnice

www.facebook.com/liberec
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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.

Již z programu 
jednání  je možno 
tipovat, u kterého 
bodu  se  zarputilí 
rivalové  střetnou 
a místo  racionál-
ních  argumentů 
budou padat výčitky a vzájemná osočo-
vání.

Že však k tomu dojde i u bodu předlo-
ženém primátorem T. Bathyánym, řešícím 
investice pro Krajskou nemocnici Liberec, 
to bylo skutečně velké překvapení. O co 
šlo?

Liberecký kraj  jako největší akcionář 
rozhodl o tom, že zvýší příspěvek – pří-
platek – do KNL. O totéž požádal i zbýva-
jící akcionáře – Statutární město Liberec 
a Město Turnov. Jednalo se o nákup tří 
přístrojů, a to pro gasteroenterologii, uro-
logii, gynekologickou ambulanci a porod-
ní  lůžko  pro  porodnici.  Tedy  nezbytné 
vybavení pro léčbu pacientů. Stěží hledat 
v tomto nějaký problém.

Ale začaly se vést řeči, protože není pět 
milionů jako pět milionů, prostě peníze 
především…  Co  když  se  bude  žádost 
opakovat pravidelně, ať si to kraj vyřeší 
sám a podobně. A to přestože požada-
vek na příplatek je podložen konkrétním 
seznamem přístrojů, které budou za tyto 
peníze pořízeny. Obavy vskutku zvláštní 
při současném hospodaření města. Stále 
ještě statutární náměstek Korytář bude 
muset hledat finanční prostředky. Sku-
tečně dřina.

A o kolik peněz vlastně jde? Nejsou to 
ani stamiliony, ani desetimiliony! Jedná 
se o 5 311 194 korun. Zarážející je skuteč-
nost, že nakonec po dlouhé diskusi toto 
nepodpořili např. i dva náměstci ze Změny 

J.  Korytář  a  K. 
Hrbková.  Slovy 
řeckého dramati-
ka  Menandrose: 
„Nemocné  tělo 
potřebuje  lékaře, 
nemocná  duše 
přítele.“ Toto však 
patrně není  krédo náměstků Změny  J. 
Korytáře a K. Hrbkové, větší hodnotu než 
lidské zdraví má záhon narcisů…

Porovnáme-li například náklady na 
současnou  „vlajkovou  loď“  současné 
koalice, zejména ZPL – pronájem růžo-
vých kol, kde nájem na půl roku činí cca 
700 tis., či 23 milionů za odepsané buňky 
a pozemek na autobusovém nádraží, kde 
je vzhledem k podloží omezená jakákoli 
větší stavba a zůstane nám na většině 
pozemku za tuto cenu jen park, je částka 
5 mil. korun vložená do péče o zdraví 
občanů Liberce spíše směšná. I kdyby se 
opakovala, bylo by to ku prospěchu nás 
pacientů.

Schválená částka odpovídá hodnotě, 
které  město  zbytečně  vydává  na  sta-
noviska a posudky od externistů, které 
vyžaduje  k  věcem,  o  kterých  by  mělo 
město rozhodovat samo, protože na to 
má své zaměstnance, případně kontrolní 
orgány a auditory. Zářným případem jsou 
posudky tu k teplárně, tu k dopravnímu 
podniku apod.

Lékařské povolání není fraška, ve které 
hrají tři herci – pacient,  lékař a nemoc. 
Lékařské povolání je jedno z nejdůležitěj-
ších, vyžadující nejen erudici, ale  i vyni-
kající podmínky pro práci, aby výsledný 
koncert zdraví byl ten nejlepší.

A co na závěr? Chceš udržet své zdraví? 
Nesleduj jednání zastupitelstva SML. 

Věra Skřivánková
Dana Lysáková

Nejnebezpečnějšími nemocemi srdce 
jsou vždy nenávist, závist a hloupost
Jednání libereckého zastupitelstva je každý měsíc složitější 
a komplikovanější, politické reprezentace Změna pro 
Liberec a nezávislí zastupitelé, původně zvolení za ANO, 
již déle neskrývají vzájemnou nevraživost. Toto se mimo 
jiné projevuje předkládáním materiálů určených k našim 
rozhodnutím takzvaně i „na truc“.
Věra Skřivánková a Dana Lysáková, KSČM

Jan Mečl

Co zajímá občany a co politiky
Do zastupitelstva v tomto volebním období vynesly volby 
mnoho nových nadějných lidí. Pár z nich mi řeklo, že do 
politiky už nikdy nechtějí po tom, co opakovaně zažíváme na 
jednání zastupitelstva. Online přenosy z jednání toho jsou 
důkazem, nechť si každý udělá obrázek sám.
Jan Mečl, ČSSD

Na druhou stranu pro zachování dob-
rého duševního zdraví pozorovat na inter-
netu jalové hádky v rámci „demokratické“ 
diskuse spíše nedoporučuji. Občané na 
zastupitelstvu vystupují relativně málo, 
často jde o aktivisty nebo chronické stě-
žovatele.

Když někdo přijde sdělit, ať se konečně 
opraví  jejich rozbitá ulice, má jen malou 
šanci uspět, protože máme na městě zaevi-
dovány opravy za 1 miliardu korun. Správu 
města si představuji  jinak, než předvádí 

současné vedení.
Bohužel, nejen 

v  naší  zemi  je 
tradiční  politi-
ka  v  defenzivě 
a vítězí populisté 
nebo nesystémová 
uskupení na jedno 
volební  období. 
Bojím se nástupu extremistů. Stále ale 
věřím  ve  zdravý  rozum  a  budoucnost 
ČSSD, která je tu už 140 let. 

Předvolební výrony populismu nejen 
na dubnovém zastupitelstvu
Komunální volby se blíží, a tak se už zase předháníme v tom, 
jak zaujmout naše potenciální voliče. Občas je ale zarážející, 
jak mají někteří kolegové tu páteř až neuvěřitelně gumovou.
Ondřej Červinka, ODS

Jan Korytář už zase dělá besedy na 
téma, co by se mělo ve městě zlepšit. 
Nevadí, že je dělal i před čtyřmi lety. Už 
tehdy mu lidé ledacos řekli, ale neZmě-
nil nic, neudělal nic, a tak jediný posun 
za ty čtyři roky je ten, že tentokrát ty 
besedy dělá za městské.

ANO  už  také  zahájilo,  tedy  Andrej 
Babiš,  který  na  nás  kouká  z  kdejaké-
ho billboardu a  tvrdí,  jak maká.  Tedy 
chlubí se tím, co jako by udělal. Ono to 
sice ještě není,  jako sleva na jízdném, 
vyšší platy učitelů nebo o 11 tisíc vyšší 
důchody, ale Andrej maká a on to těm 
lidem, kteří vůbec nemají ponětí o fun-
gování města, nakonec možná vyhraje.

No  a  jeden  z  největších  favoritů  – 
zlí  jazykové  tvrdí,  že  už  je  Jarda  na 
kdejakých jednáních představován jako 
budoucí primátor – podzimních komu-
nálních voleb, SLK, zatím sdělil lidem, 
že  Liberec má  Starosti,  a  na  zastupi-
telstvu předvedlo veletoče, za které by 
se nemusel stydět ani výše zmiňovaný 
Andrej Babiš. Slovy svého lídra Jarosla-
va  Zámečníka na  Facebooku  SLK nej-
dříve  před  zastupitelstvem  sdělili,  že 

podpoří příspěvek 
30 mil. na vybave-
ní Krajské nemoc-
nice  Liberec.  Je 
jedno,  že  25  mil. 
z  toho dává  Libe-
recký kraj. Těch 30 
přeci vypadá lépe.

Pak  si  sedli  do 
zastupitelských  židlí  a  hodinu  sdě-
lovali  národu  a  nám  ostatním,  jak  se 
těch  5 milionů  z městského  rozpočtu 
nemá  dávat,  že  je  to  nesystémové 
a je to skoro zločin proti rozpočtovým 
dobrým mravům, aby si po hodině poti-
chu  uvědomili,  že  na  těch  přístrojích 
by  mohli  být  léčeni  třeba  i  oni  sami 
a  vetšinově  pro  ten  příspěvek  zvedli 
ruku. No a netrvalo to ani 5 minut a na 
facebookovém profilu SLK se objevilo, 
že  jak  jsou  ti  Starostové  dobří,  že  to 
zařídili a těch 5 mega tedy bude.

Politiku  dělám  už  docela  dlouho 
a  zažil  jsem  už  leccos,  ale  takové 
pokrytectví, to už chce tu páteř úplně 
vynechat.  Nevím  jak  vám,  ale  mě  je 
z toho… smutno. 

Ondřej Červinka

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Z MĚSTA

LIBEREC.CZ
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Vážení čtenáři, texty uveřejněné v zastupitelské rubrice Fórum najdete také na internetových stránkách 
www.liberec.cz/zastupitelstvo.

LIBEREC BUDE BEZ BARIÉR
V Liberci  existuje  stále  řada překá-

žek a bariér,  kterých  si drtivá většina 
zdravých obyvatel ani nevšimne nebo 
si je neuvědomí. Například že autobusy 
u  zastávky  za  radnicí  kvůli  památko-
vě  chráněnému  meteosloupku  často 
nedokážou  zajet do blízkosti  chodní-
ku. Vznikne  tak pro osoby  s  tělesným 
hendikepem nebezpečný prostor pro 
zranění.  Na  tuto  překážku  a  mnoho 
dalších po  celém Liberci mě koncem 
dubna upozornila paní Věra Strnadová, 
která  je  kromě pohybového omezení 
také neslyšící. Projeli jsme spolu auto-
busem část města a postupně vytvoří-
me seznam takovýchto závad. Začneme 
stejně jako v Praze nebo Brně usilovně 
pracovat na Liberci bez bariér.

PETICE Z DOUBÍ SE ZPOZDILA O 10 LET
Zastupitelstvo města těsnou většinou 

hlasů  včetně  Starostů  schválilo  změnu 
územního plánu, která stanovuje novou 
trasu silnice pro připojení průmyslové zóny 
Jih na silnici I/35.

Silnice  byla  do  konceptu  územního 
plánu  už  zapracována  před  11  lety, 
a dokonce v roce 2010 zastupitelstvem 
města Liberce do územního plánu schvá-
lena. Později se ale vzhledem k připomín-
kám a námitkám občanů začalo zvažovat 
o posunutí trasy plánované komunikace 
o cca 100 až 200 metrů blíže ke stávající 
silnici I/35 a co nejdál od zástavby.

Aktuální petice přibližně 800 občanů 
z Doubí proti silnici je vážnou záležitostí, 
ale zpozdila se minimálně o 10 let. Bez 
odsouhlasení  změny  územního  plánu 
by totiž stále platila ta původní, 10  let 
stará, problémovější, ale schválená trasa. 
Schválením nové změny územního plánu 
tak Starostové korigovali předchozí horší 
vedení trasy silnice.

MĚSTO ZŘEJMĚ ZAPLATÍ ZA 
AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ DVAKRÁT
Statutární náměstek Jan Korytář pode-

psal  bez  souhlasu  primátora  smlouvy 
o nákupu autobusového nádraží a pro-
vizorních buněk. Zatím nikomu nedoká-
zal vysvětlit, proč podepisoval smlouvy 

v momentu, kdy se provalilo, že stavbu 
autobusového nádraží už jednou v r. 1995 
město Liberec zaplatilo. Bylo totiž nutné 
před podepsáním smluv vyloučit pode-
zření, že si město kupuje něco podruhé. 
Primátora ukvapený podpis tak rozlobil, že 
podal na Jana Korytáře trestní oznámení 
a navrhuje odejmutí funkce statutárního 
náměstka.

NA TECHNOPARTY STAROSTOVÉ
PŘIPRAVÍ ZÁKON

Hudební  akce  takového  rozsahu, 
jako byla koncem dubna v Krásné Stu-
dánce, nemohou svévolně probíhat bez 
ohlášení předem, bez dohody s míst-
ními  o  výjimce,  proti  rušení  nočního 
klidu a bez  splnění všech příslušných 
předpisů.  Jasné možnosti a pravomoce 
pro městskou samosprávu, jak v těchto 
situacích postupovat, ale bohužel v naší 
zemi stále ještě nemáme.

Hejtman Martin Půta (Starostové pro 
Liberecký kraj) bude proto iniciovat návrh 
přijetí  zákona,  který  by  podobně  jako 
ve Velké Británii a další zemích stanovil 

přesná pravidla, jak 
v případě pořádání 
podobných  akcí 
postupovat  a  jak 
účinně  postihnout 
ty,  kteří  se  jimi 
odmítají řídit.

NĚCO POZITIVNÍHO NA ZÁVĚR
V  prvním  předvolebním  průzkumu 

podle agentury Phoenix Research  jsou 
Starostové pro Liberecký kraj na skvělém 
druhém místě (15,8 %). Celkové výsledky 
průzkumu: 1. ANO (23,3 %), 2. Starostové 
pro Liberecký kraj (15,8 %), 3. Změna pro 
Liberec (13,1 %), 4. ODS (7,8 %), 5. Piráti 
(7 %), 6. SPD (7 %), 7. KSČM (5,8 %), 
8. ČSSD (4,7 %), 9. TOP 09 (3,5 %), 10. 
KDU-ČSL (2,7 %), ostatní (4,4 %), nevím 
(4,9 %).

Máme pro Liberec připravený tým 39 
zkušených a pracovitých kandidátů, kteří 
vám brzy představí náš volební program. 
Máme  v  plánu  volby  v  Liberci  vyhrát 
a pracovat ve prospěch města. K tomu 
potřebujeme vaši důvěru a podporu. 

Jaroslav Zámečník

Silnice v Doubí, odstraňování bariér a liberecký zákon na technoparty
Jaroslav Zámečník, Starostové pro Liberecký kraj
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Opravdu je Liberec město sportu?
Ke dni 30. června letošního roku musí mít každý kraj a každá obec zpracovaný „Plán rozvoje sportu“ pro své území. 
Tato povinnost vznikla na základě novely zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu. Samotná novela je pouhým torzem 
původního úmyslu zákonodárců, ale i přesto v ní shledávají, zvláště samotní sportovci, určitý kompromis.
Martina Rosenbergová a Jan Čmuchálek, bez politické příslušnosti

Podle  této  novely  má  vzniknout 
například  rejstřík  sportovců,  sportov-
ních klubů a také sportovních zařízení. 
Registrace v tomto rejstříku bude povin-
ná pro všechny sportovní subjekty, které 
budou chtít státní podporu. Každá obec 
má tedy podle tohoto zákona „vytvářet 
podmínky pro sport, zejména zabezpe-
čit  rozvoj sportu pro všechny, přípravu 
sportovních  talentů, včetně zdravotně 
postižených občanů, zajistit výstavbu, 
rekonstrukci, udržování a provozování 
svých sportovních zařízení a poskytnout 
je pro sportovní činnost občanů. Dále 
obce ve své působnosti kontrolují účelné 
využívání  svých  sportovních  zařízení 
a zabezpečují finanční podporu sportu 
ze svého rozpočtu.“

Podpora  sportu  se  vždy  odvíjí  od 
potřeb obcí a z velké části závisí na mož-
nostech rozpočtu obce. V současné době 
se  využívá k podpoře  zejména příjmů 
z  tzv. hazardu, ale není  tajemstvím, že 
zvláště  Ministerstvo  financí  uvažuje 

o přesunu těchto 
příjmů z obcí na 
samotné  mini-
sterstvo.  Těžko 
soudit,  zda  by 
poté  tyto  pro-
středky  směřo-
valy  i na opravu 
a údržbu samotných sportovních objektů 
či zařízení, které patří do majetku obcí.

Již v úvodu svého textu jsem uvedla, 
že tyto plány musí být dle zákona hotové 
do konce června. Měla by  jim předchá-
zet důkladná analýza a určitě by bylo 
vhodné  zapojit  občany  a  zjistit  jejich 
potřeby a preference. To rozhodne, na 
jaká sportovní zařízení by se mělo město 
nejvíce zaměřit. Město by mělo po těchto 
diskusích s odbornou i laickou veřejností 
stanovit priority  v  jednotlivých oblas-
tech sportu, a zejména by mělo nastavit 
transparentní a spravedlivé rozdělování 
finančních prostředků.

A protože  i v Liberci  jde na podporu 

sportu  výrazná 
částka,  zajíma-
la  jsem  se  na 
posledním  jednání 
zastupitelstva,  zda 
i v Liberci se koncep-
ce připravuje. Už jen 
proto, že Liberecký 
kraj, který má tutéž povinnost, svůj „Plán“ 
po důkladných konzultacích se všemi dotče-
nými přijal  již v lednu. Podle primátora, 
na kterého jsem interpelaci směřovala, se 
prý koncepce připravuje. Ale tak nějak po 
liberecku. V tichosti a tajnosti, bez diskuse 
s ostatními zastupiteli, zatím bez projedná-
ní ve výborech či sportovní komisi. Trochu 
risk ve městě, kde se zastupitelé nejsou 
v posledních letech schopni shodnout prak-
ticky na ničem. Na druhou stranu, možná 
je to i úmysl. Za nedodržení zákona žádná 
sankce městu nehrozí, ohroženi zůstanou 
jen samotní sportovci a kluby, pokud by 
případně chtěli požádat o podporu stát. 
Tu nakonec možná právě kvůli chybějící 

koncepci města nedostanou.
Znění zákona č. 115/2001 Sb., o pod-

poře sportu:
§ 6
Úkoly obcí
(1) Obce ve své samostatné působnosti 

vytvářejí podmínky pro sport, zejména
a) zabezpečují rozvoj sportu pro všech-

ny, zejména pro mládež,
b) zabezpečují přípravu sportovních 

talentů, včetně zdravotně postižených 
občanů,

c)  zajišťují  výstavbu,  rekonstrukce, 
udržování a provozování svých sportov-
ních zařízení a poskytují je pro sportovní 
činnost občanů,

d) kontrolují účelné využívání svých 
sportovních zařízení,

e)  zabezpečují  finanční  podporu 
sportu ze svého rozpočtu.

(2) Obec zpracovává v  samostatné 
působnosti pro své území plán  rozvoje 
sportu v obci a zajišťuje  jeho provádě-
ní. 

Jan ČmuchálekMartina Rosenbergová
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Jak dlouho to ještě 
necháme běžet?
Tahle v Liberci proslulá věta mě napadá pokaždé, když jdu 
na jednání do dopravního podniku. Zajímavější je ale jiná 
otázka: Jak je možné, že to v dopravním podniku běží už tak 
dlouho?
Josef Šedlbauer, Změna pro Liberec/SZ

Myslím tím faktické ovládnutí městského 
dopravního podniku (DPMLJ) soukromou 
společností BusLine. To se projevuje hlavně 
nestandardními  smlouvami,  ve  kterých 
dopravní podnik tahá vždy za kratší konec. 
Některé z nich pocházejí z éry Jiřího Kittne-
ra, další z let 2011–2014, kdy radnici vládla 
koalice Starostů, ČSSD, Věcí veřejných a Unie 
pro sport a zdraví. Vedení DPMLJ ale rozho-
duje ve prospěch BusLine dosud, tentokrát 
s pomocí zástupců ex-ANO.

Ovládá snad BusLine všechny politické 
strany v Liberci kromě Změny? Nemá  to 
zapotřebí. Systém většinou funguje tak, že 
BusLine podchytí v každé politické straně jed-
noho či několik lidí, kteří pak už uvnitř svého 
uskupení prosadí ten „správný postoj“. Když 
se objeví jiné informace a fakta, strany mají 
tendenci je ignorovat nebo popřít, protože 
jinak by musely uznat svoji chybu a vypořá-
dat se i se svým členem či členy, kteří je do 
těchto chyb vmanipulovali. Jak prosté.

Na tuhle bariéru jsem narazil opakovaně. 
Od roku 2011 jsem sestavil řadu materiálů, 
ve kterých jsou popsány informace o proble-
matických skutečnostech v DPMLJ. Dostali 
je členové orgánů dopravního podniku nebo 
rady města, současné i minulé. Několik tako-
vých materiálů jsem zpracoval i pro osobní 
informaci primátora Batthyányho a pro lídry 
Starostů. Když se nic nedělo, některé infor-

mace jsem nakonec 
zveřejňoval, alespoň 
v  omezené  míře, 
kterou  mi  dovoluje 
mlčenlivost  člena 
orgánů DPMLJ.

Teď jsme o osm let 
dál a dopravní podnik 
má nechtěné prvenství. Protikorupční policie 
vzala do vazby a obvinila generálního ředite-
le Luboše Wejnara, předsedu představenstva 
Pavla Šulce (ex-ANO) i předsedu dozorčí rady 
Miroslava Peltu (ODS – jeho obvinění z loň-
ského roku nesouviselo s DPMLJ). Pavel Šulc 
dokonce dopravní podnik stále vede.

Dosud nevíme, za co všechno byly tyto 
osoby  obviněny.  Vzhledem  k  množství 
zabavených dokumentů je možné, že další 
obvinění ještě přijdou. Jisté je jen tolik, že 
v této situaci jsou mimo mísu řeči o pre-
sumpci  neviny na  jedné  straně a házení 
všech do jednoho pytle na straně druhé. 
V dopravním podniku selhali konkrétní lidé 
a konkrétní politické strany. Obnovit důvěry-
hodnost DPMLJ bude trvat dlouho a mohou 
to udělat zase jen konkrétní lidé, kteří si 
důvěru zaslouží.     

Plnička CNG
Jednu ze smluv, které dlouhodobě 
kritizuji, se nám před nedávnem 
podařilo z DPMLJ vysoudit a zveřejnit. 
DPMLJ vložil 13 milionů do výstavby 
plničky stlačeného zemního plynu 
v Jablonci n. N. a obratem ji pronajal 
na 30 let firmě s vazbami na BusLine. 
Později se DPMLJ zavázal odebírat 
převážnou většinu CNG pouze na 
této plničce, a to za neurčenou 
cenu – stanoví ji nájemce plničky. 
Sankce za případné neplnění smlouvy 
jsou značné, ovšem jen pro DPMLJ. 
Pod smlouvou jsou podepsáni David 
Václavík (Starostové) a Roman Šotola 
(tehdy ČSSD).

Šance v roce 2015
Po minulých komunálních volbách 

vstoupili  do  představenstva  DPMLJ 
v únoru 2015 tři zástupci Změny a další 
tři za ANO. V průběhu následujícího půl 
roku jsme v představenstvu prosadili 
detailní právní posouzení existujících 
smluv, hloubkový audit DPMLJ, sestavili 
jsme konkrétní cíle narovnání smluvních 
vztahů s BusLine a s ním provázanými 
firmami a s vahou znalostí a argumentů 
jsme vyvolali jednání s vedením BusLine. 
Hned poté jsem byl odvolán z vedení 
představenstva a jeho předsedou se stal 
Pavel Šulc. Tři lidé za Změnu se od té 
doby stali v představenstvu menšinou, 
která už nemohla prosadit nic zásadního 
proti bloku šesti členů dosazených ANO, 
ODS, ČSSD a Starosty (představenstvo 
má celkem devět členů, dva z nich zastu-
pují Jablonec).

Josef Šedlbauer

Hůř než malé děti
„Je mi smutno,“ prohlásili dva zastupitelé na dubnovém 
zastupitelstvu. Pár měsíců před komunálními volbami 
někteří členové Změny stupňují své útoky ve stylu 
středověké inkvizice, populistické výroky, sliby a nářky, jak 
by oni rádi pracovali, ale všichni jim hází klacky pod nohy. 
Tak tady je pár příkladů.
Martin Čulík, bez politické příslušnosti

HRÁZ
Změna nutně potřebuje koupit hráz 

veseckého rybníka, aby zvelebila rekrea- 
ční  okolí.  Za  výkup  hráze  by  s  klidem 
vydala několik milionů korun a ještě větší 
ranec za její opravu.

Podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozem-
ních komunikacích, v platném znění, § 12, 
odst. (2) „Jestliže je konstrukce vozovky 
uložena přímo na konstrukci  jiné stavby 
(vodního díla), patří mezi součásti pouze 
tato vozovka.“ Dále dle § 14, odst.  (2), 
písm. a) „Součástmi ani příslušenstvím 
místní komunikace nejsou… hráze vod-
ních nádrží a rybníků, břehy vodních toků, 
po nichž komunikace probíhá pod úrovní 
břehové čáry, nábřežní zdi vybudované 
k regulaci vodního toku…“.

Povodí Labe se k hrázi hlásí, je ochot-
no  a  připraveno  ji  opravit  a  získat  na 
ni  i dotace. Proč si má Liberec kupovat 
něco, co zákonně patří  jinému vlastní-
kovi a správci?! Město může odprodat 
pozemky pod vodní plochou a dojednat 
s PL opravy  jako správný hospodář. Pak 
nechť ať zvelebuje okolí a mobiliář (lavič-
ky a koše).

AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ A TUNEL
Pan  náměstek  Korytář  křečovitě 

bojuje za svůj projekt z IPRÚ na vybudo-
vání nového parkoviště u autobusového 
nádraží v Žitavské ulici. Nic na tom, že tzv. 
„architektonická soutěž“ nebyla podle 
pravidel, chybí dopravní průzkum, který 
vyžadují  investiční dopravní záměry, na 
pozemcích města měl stát parkovací dům 
a v suterénu mohly být služby, čekárny, 
dispečink a další, jenže vítězný návrh byl 
zadán laickým a neodborným způsobem, 
a navíc zasahuje na soukromé pozemky, 
což je nyní v nesouladu s platným územ-
ním plánem Liberce.

Pod  pozemky  autobusáku  vede  tzv. 
liberecký  tunel,  a  jelikož má malý nad-

násyp,  bude  mít 
výstavba  nad 
ním  určité  regu-
lace. Pan Korytář 
z d ů v o d ň o v a l 
zastupitelům,  jak 
moc je strategické 
odkoupit  soukro-
mé pozemky a s tím i předražené stavební 
buňky – dočasnou stavbu. Cena objektu 
z původního předpokladu kolem 160 mil. 
rázem vyskočí na 300–400 mil. Kč, a to 
nemluvě o nefunkčnosti dopravních proudů 
na autobusáku i v jeho okolí! Tohle není 
stavba na pět let udržitelnosti a pak…?!

ROZPOČET
Pan Korytář předložil v dubnu zastu-

pitelstvu rozpočtový výhled. Je to mini-
málně s ročním zpožděním, je zpracovaný 
velmi formalisticky. Chybí tam peníze na 
opravu budovy URANu, odkládanou rea-
lizaci nové Pastýřské ulice, na rekonstrukci 
bazénu, zásadní opravy a modernizace pro 
dopravní podnik, kterému postupně dožijí 
tramvajové tratě, vozidla i technologie.

Naproti tomu plní „svatá trojice“ média 
myšlenkou na referendum na několik líbi-
vých  témat, která učiní hluboký zásek 
do městské kasy. S drzostí  ignorují, že 
samotné uspořádání referenda stojí cca 
1,5 mil. Kč z městské kasy. Štvavé články 
a inkviziční ataky na zastupitelstvu i radě 
města  jdou proti dopravnímu podniku, 
jeho představenstvu i vedení, které je na 
odborné úrovni vysoce nad nimi samot-
nými. A že česká legislativa má ctít pre-
sumpci neviny, to ignorují.

Zavádějící a líbivé výroky Změny pak 
tvrdě vystupují několik měsíců před pod-
zimními komunálními volbami, bez ohledu 
na  laické  kroky  svých  členů  v  mnoha 
odborných  záležitostech.  Nenechají  si 
poradit a chovají se hůř jak rozmazlené 
děcko. Bůh ochraňuj Liberec. 

Martin Čulík

VisitLiberec.eu
TIPY A POZVÁNKY NA AKCE V LIBERCI

KAM ZA ZÁBAVOU?

Zácpy v Liberci? Kolony na průtahu? 
Máme pro vás řešení!
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PŘIŠLO DO REDAKCE

LHOSTEJNOST
Liberec není naším trvalým bydliš-

těm, ale přechodně jsme tu pravidel-
ně. Relaxujeme tu procházkami pod 
Ještědem, obvyklé jsou cesty Dolním 
a Horním Hanychovem. Máme blízko 
k architektuře, neubráníme se hod-
nocení skrze ni, ať jdeme lesem, či 
obytnou oblastí.

Cestou na Ještěd kolem Bucharky 
míjíme zbytky staré bobové dráhy, 
dávno opuštěné a nefunkční, ale v roz-
valinách stále přítomné. Proč? Každým 

rokem si kladu stejnou otázku: proč? 
Zástupci městské správy tudy necho-
dí? Totéž platí o zničených sloupech 
osvětlení bývalého (asi) běžkařského 
kolečka v lesích Horního Hanychova. 
Před kolika lety? V osmdesátých letech 
minulého století?

Při nedávné procházce Dolním 
Hanychovem jsme mezi původní 
zástavbou (myslím Irkutská ul.) narazili 
na typickou ruskou daču. Ne malou. 
Něco, co v  našem prostředí působí 
nevkusně a  cize. Kdo k  tomu dal 

souhlas? Nikde není viditelná cedule 
stavba povolená.

Nevím, zda jste ta spravná adresa, 

kde hledat odpovědi, spíš asi ne. Ale 
nemůžeme se smířit s  lhostejností, 
která je z uvedených příkladů patrná. 
Děkujeme za možnost někde sdělit 
svůj názor.  Gucfovi

HLEDAJÍ SE SVĚDCI
Hledám svědky autonehody ze dne 

21. 2. 2016 před Singl barem, Široká 
ulice v  Liberci. Prosím pomozte, 
odměna možná.

Kontakt na e-mail:
udajnaautonehoda@seznam.cz

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.

VE VÍCE NEŽ dvaceti stáncích, posta-
vených na obvyklém místě mezi OC 
Forum a  Domem kultury, tak lidé 
ode dneška nakoupí nejen čerstvé 
ovoce a zeleninu, ale také uzenářské 
a mléčné výrobky, ryby, bylinky, pečivo 
a další zboží z libereckého regionu.

Z trhů si můžete odnést například 
perníky a koláče z Meduňky, maso 

a  uzeniny z  Rydvalova řeznictví, 
kvalitní med z Podještědí, brambory 
pana Horálka, ovoce i zeleninu nebo 
například sadby a sazenice pro svou 
zahradu a mnoho dalších zajímavých 
produktů – škála je opravdu široká 
a každý si vybere. Své zboží tu budou 
farmáři nabízet každý den kromě 
neděle už od 7.00 hodin ráno. 

UŽ V  PÁTEK 8.  června se tak do 
Liberce sjedou posádky zdravotnic-
kých záchranných služeb nejen z celé 
republiky, ale i z několika sousedních 
zemí.

Nemůžeme sice prozradit moc 
podrobností, protože program cvi-
čení je pro posádky tajný, určitě ale 
bude bohatý i na akce, na které se 
může přijít podívat, a  případně se 
i něco naučit. Pokud vás tedy práce 
záchranářů zajímá, určitě si o víkendu 
8.–10. června udělejte čas. A na co se 
tedy můžete těšit?

8. 6. , 16.30–19.00
pod Ještědem  – unikátní zásah 

(divácká veřejnost)
9. 6. , 9.00–16.00
OC Forum Liberec – výuka první 

pomoci, představení aplikace 
Záchranka

9. 6. , 8.00–16.00
Plochá dráha klub v  AČR, Staré 

Pavlovice – jízda zručnosti (divácká 
veřejnost)

9. 6. , 10.00–16.00
Centrum Babylon  – záchrana 

tonoucího (divácky pro hosty aqua-
parku)

9. 6. , 8.00–16.00
ZOO Liberec u  tygří klece (akce 

pro veřejnost spojená s výukou první 
pomoci)

Hlavním cílem cvičení je vzájem-
ná výměna zkušeností mezi všemi 
krajskými zdravotními záchrannými 
službami. I proto jsou jejími účastníky 
nejen záchranáři z České republiky, 
ale také ze zahraničí. V rámci tříden-
ního cvičení budou jednotlivé kraj-
ské posádky plnit řadu simulovaných 
úkolů, s nimiž se ve svém praktickém 
profesním životem mohou setkat.

Za pomoc s přípravou celé akce 
i jednotlivých úkolů děkujeme všem 
našim partnerům. 

Farmářské trhy opět u OC Forum
Už od roku 2011, 6 dní v týdnu, od pondělí do soboty, od 
7 hodin ráno organizuje liberecké Obchodní centrum Forum 
ve spolupráci s městem Liberec trhy se širokou nabídkou 
sortimentu farmářů, pěstitelů a výrobců z kraje i okolí.
Jan Král

P155 Liberecká aneb 
Sanitkové rojení
Na začátku června se bude Liberec a jeho blízké okolí hemžit 
sanitkami. Ptáte se proč? Bude se zde totiž konat metodické 
cvičení P155 Liberecká, což je putovní nesoutěžní metodická 
akce pro záchranáře z celé republiky.
Jindřich Gubiš, Spolek za estetiku veřejného prostoru

PROCHÁZKA ZA UPOLÍNY 
neděle 27. května 2018

Sraz v 9:00 na vlakovém nádraží Kořenov.

Možnost dopravy zpět do Kořenova autobusem z Jizerky 13:25 nebo 15:25. 

Akce nevyžaduje přihlášení. 
Kontaktní osoba: Šárka Mazánková 

sarka.mazankova@nature.cz 

724 138 377 

Co s sebou? 
- oblečení a obuv do terénu 
- pláštěnku 
- pití a svačinu 
- lupu

Botanická exkurze nejen za erbovní rostlinou CHKO Jizerské hory. 
Pěšky z Kořenova na Jizerku - Upolínovou louku (7,5 km). 
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VŽDY SE na ulicích měst Libereckého 
kraje a Šluknovského výběžku vybírá 
na předem určené projekty konkrét-
ních neziskových organizací. Co se 
v konkrétním městě vybere, je tam 
poté rozděleno. Lidé v podstatě vybí-
rají na své neziskovky, které působí 
v  jejich regionu. Proto také pova-
žujeme za úspěch, že se za tu dobu 
vybrala takováto výše.

V pondělí 21. května se v Liberci 
uskuteční slavnostní zahájení, na 
které dorazí herec Jiří Lábus a hejt-
man Libereckého kraje Martin Půta. 
Osobně tuto sbírku podpoří a hned 
následující den se sbírka začne rea-
lizovat. Ve dnech 22.–24.  května 
a  12.–14.  června budou na ulicích 
studenti SPŠ strojní a  elektrotech-
nické prodávat magnetky za 30 Kč. 
Ty pro nadaci vyrobila chráněná 
dílna pod Střediskem volného času 
Narnie. Proto koupí tohoto sbírkové-
ho předmětu pomůžete nejen vybra-
ným organizacím v  Liberci, ale též 
i hendikepovaným lidem pracujícím 
v Narnii.

V Liberci v letošním ročníku budou 
podpořeny tyto organizace:

REVA, o.p.s. – na osobní asistenci 
lidem trpícím Alzheimerovou nemocí 
a osaměle žijícím seniorům;

Centrum LIRA, z.ú. – na terapeu-
tické aktivity určené rodinám s dětmi 
trpícími autismem.

Sbírka se letos uskuteční také 
v Jablonci nad Nisou, České Lípě, Tur-
nově a Rumburku. Kromě letní části 
bude také zimní část a  po sečtení 
obou se peníze slavnostně předají 
podpořeným subjektům vždy na 
radnici konkrétního města za účasti 
primátora či starosty města. Hlavním 
partnerem celého projektu jsou Jizer-
ské pekárny spol. s r.o.

Nadace Euronisa založená v  roce 
1995 z  podnětu libereckého sboru 
Jednoty bratrské od svého založení 
rozdělila potřebným přes 34 milionů 
korun a podpořila z nich 1630 projek-
tů 320 organizací.

Finanční prostředky nadace získá-
vá nejen z výnosů nadačního jmění, 
ale i  z  darů firem a  jednotlivců či 
z benefičních akcí. Další aktivitou je 
veřejná sbírka „Pozvedněte slabé!“, 
jejímž patronem je herec Jiří Lábus. 
Na podporu potřebným v minulém 
roce nadace rozdělila mezi 18 orga-
nizací přesně 1,5 mil. korun, přičemž 
největší sumu převzal Maják, o.p.s., 
realizující preventivní programy na 
školách a spravující tři nízkoprahové 
kluby v regionu. 

Pozvedněte slabé!
V květnu zahájí Nadace EURONISA další ročník veřejné 
sbírky „Pozvedněte slabé!“, který je určený na pomoc lidem 
v Euroregionu Nisa. Tato sbírka byla poprvé zahájena v roce 
2003 a od té doby vynesla více než 6,6 milionu korun.
Nadace Euronisa

PŘESTOŽE ÚŘAD vlády (ÚV) po 
loňské kritice upravil svou metodiku, 
jak k označování Romů přistupovat, 
zůstává tato pro nás i nadále nepři-
jatelná, protože je založena na pře-
dávání stereotypů, sčítání menšiny 
neromskou majoritou a nepřípustné 
statistické výchylce. Mimochodem, 
ÚV za svůj počin získal letos v únoru 
ocenění pro slídily Big Brother 
Awards, udělované sdružením Iuridi-
cum Remedium.

Přestože město ani zdejší romské 
organizace, sdružené v  ARPLK, 
dlouhodobě nesouhlasí se sčítáním 
příslušníků jakékoli menšiny prin-
cipiálně, rozhodli jsme se společně 
úřadu vlády nabídnout vlastní ino-

vativní způsob, jak k takové evidenci 
přistoupit. Chápeme totiž do jisté 
míry potřebu řízení státní integrační 
politiky prostřednictvím validních 
dat, získaných přijatelně etickým 
způsobem. To spočívalo především 
v tom, že kvalifikované odhady svých 
příslušníků provedla romská organi-
zace (ARPLK) samotná, kterou k tomu 
město participativně zmocnilo na bázi 
předem dohodnuté metodiky.

Výsledek práce je více než dobrý. 
Zpráva o  stavu romské menšiny 
v Liberci je založena nejen na zpřes-
něných odhadech počtu příslušníků 
v jednotlivých 36 čtvrtích (nebo slou-
čených čtvrtích) města – pracujeme 
metodou škálování v 15 statistických 

kategoriích: 1–50, 51–100, 101–199 
atd., ale charakterizuje i  jednotlivé 
problémy v  dané struktuře území 
(bytová politika, nedostatek volno-
časových aktivit, obchod s chudobou, 
rizikové jevy, romská identita, neza-
městnanost, soužití s majoritou aj.) 
a konečně podává celkovou informaci 
o stavu menšiny ve městě jako celku.

Pokud jde o celkovou situaci, Zpráva 
charakterizuje romskou komunitu jako 
roztříštěnou, etnicky nehomogenní 
(slovenští, maďarští, olašští Romové) 
a dosahující počtu kolem 8450 přísluš-
níků. Migrace je přitom spíše vnitrostát-
ní, odvíjející se v rámci okolních obcí. 
Zpráva uvádí celou řadu důležitých 
detailů (např. chybějící disciplína ve 

vzdělávání, ale i neochota některých 
škol s komplexní pomocí Romům, chy-
bějící informovanost v užívání návyko-
vých látek, problémy na komerčním 
trhu s byty, lokální problémy s hygie-
nou, resp. bytovou situací, automatic-
kým nálepkováním Romů jako nepři-
způsobivých atd.).

Jsme přesvědčeni, že způsob zpra-
cování liberecké Zprávy je jediným 
možným, pokud vláda chce i nadále 
podporovat integrační politiku ve 
vztahu k  romské menšině. Naše 
Zpráva je zároveň cestou k vyšší par-
ticipaci příslušníků menšiny ve spo-
lečnosti, k jejich postupnému sebeu-
vědomění a harmonizaci jejich soužití 
s majoritou i dalšími menšinami. 

Sčítání Romů – inspiruje se vláda inovací z Liberce?
Statutární město Liberec se i v letošním roce odmítlo podílet na státem řízeném sčítání romské menšiny, jak je požaduje 
Úřad vlády České republiky.
Jan Kanaloš, Asociace romských představitelů Libereckého kraje, z.s. (ARPLK)
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu 

50 000
Nejsilnější městské noviny na severu Čech

Liberecký zpravodaj
ks
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MODERNÍ AUTORSK Á pohádka 
Tomáše Syrovátky vypráví o kamio-
nu, který připomene závodní speciál 
Liaz, úspěšný na tratích slavné pouštní 
rallye mezi Paříží a Dakarem v osmde-
sátých letech minulého století.

V hravé pohádce režiséra Martina 
Tichého si najdou své kluci i holky. 
Kluky zaujme úkol stojící před libe-
reckými montéry: Podaří se jim sesta-
vit nejlepší kamion na světě? A  jak 
dopadnou naši jezdci na záludném 
závodě uprostřed písečných dun?

Děvčata se mohou těšit na kouzla 

arabských nocí a  na pohádkové 
bytosti, s nimiž se čeští závodníci na 
poušti potkají. A o naše závodníky se 
nebojte! Povezou si s sebou do Afriky 
trochu jablonecké bižuterie a  také 
pivo z vratislavického pivovaru. I díky 
těmto prezentům najdou po celém 
světě přátele ochotné jim pomoci, 
když je nouze nejvyšší.

Takže – připoutat, nasadit závod-
nické přilby a startujeme… Večerní 
premiéra Pohádky o Liazce je na pro-
gramu v  sobotu 26.  května v  18.00 
hodin. 

HRA MLADÉ slovenské autorky Lenky 
Čepkové byla oceněna na mezinárodní 
soutěži Talking about Borders v Norim-
berku. Úspěchy sklízejí také její rozhla-
sové hry a scénáře ke krátkým filmům: 
nejnovější Ríbezľák s Emílií Vášáryovou 
a Martinem Hubou je právě k vidění na 
filmových festivalech po celém světě.

Dva mladí lidé se potkají ve výtahu 
a nic nebude jako dřív. Co všechno se 
mohlo stát předtím a potom? Jaké pří-
běhy spojuje dráha výtahu v jednom 
domě? Jak se tvoří děti a z dětí rostou 
matky? Kdo je otec? Proč potřebujeme 
vědět, kdo nás zplodil a jak zemřel?

V  útržcích rozplétáme záhadu 
téměř detektivní. Podezřelí jsou 

rozhodně všichni. Příběhy setkávání 
a míjení obyvatel jednoho domu ve 
středoevropském městě blízko hranic 
zasadil režisér Petr Štindl do dnešního 
Liberce.

Neporozumění nezpůsobuje pouze 
jazyková bariéra mezi cizinci, ale i pro-
past, která se náhle rozevře mezi rodiči 
a dětmi, mezi sourozenci nebo milenci. 
Proč se nezadržitelně sbližujeme a zase 
vzdalujeme? Kdo je náš a  kdo cizí? 
A proč nás cizinci často děsí? V osobi-
tém chvalozpěvu na mateřství uvidíte 
Veroniku Korytářovou, Janu Hejret 
Vojtkovou, Michaelu Foitovou, Jana 
Jedlinského, Tomáše Impseila, Václava 
Helšuse a další. 

NEERPELTSKÉHO FESTIVALU se 
zúčastnilo téměř 100 sborů z 24 evrop-
ských i mimoevropských zemí (přibliž-
ně 4 000 zpěváků). Zpěváci z Altituda 
a Výšinky měli čest zazpívat na úvodním 
koncertu ve sportovní aréně, kde spo-
lečně s dalšími pěti sbory přivítali tisíce 
účastníků festivalu.

Atmosféra celého festivalu byla 
neskutečná. Průvody městem, skvěle 
zorganizované soutěže, koncerty 
a doprovodné akce, ohňostroje, kapely, 
vlaječky festivalu v každém okně města, 
obyvatelé Neerpeltu nadšeně vítající 
zpěváky…

Celkem zpěváci Altituda a Výšinky 
z Neerpeltu přivezli tři zlaté! Výšinka 
v kategorii sborů do 26 let (soprán, alt), 
Altitudo v kategorii smíšených sborů do 
26 let a v kategorii gospel.

Účast sborů by nebyla možná bez 
štědrých darů, příspěvků a dotací insti-
tucí a firem, kterým zpěváci srdečně 

děkují: Odbor školství a sociálních věcí 
statutárního města Liberec; Liberecký 
kraj; Česká spořitelna, a.s.; FCC Liberec, 
s.r.o. a mnozí drobní dárci z řad rodičů 
a přátel. 

Pohádka o Liazce
Tvůrci úspěšné inscenace Pohádka o Raškovi se po letech 
vrací ke „sportovnímu“ příběhu na motivy skutečných 
událostí, který bude tentokrát ryze liberecký a nabídne 
zábavu pro malé i velké diváky.
Vít Peřina, Naivní divadlo Liberec

Třikrát zlaté sbory
Studentský pěvecký sbor Altitudo a dětský pěvecký sbor 
Výšinka pod vedením Miloslavy Čechlovské a za klavírního 
doprovodu Viléma Valkouna úspěšně reprezentovaly město 
Liberec na prestižní soutěži Europees Muziekfestival de 
Jeugd Neerpelt 2018 (Belgie).
ZŠ Aloisina výšina

Světová premiéra hry Žijeme?
Nová inscenace liberecké činohry se bude odehrávat přímo 
v Liberci – na „Sokoláku“. Premiéra poetické mozaiky 
intimních až detektivních příběhů obyvatel jednoho domu 
se koná 1. června v Malém divadle.
Divadlo F. X. Šaldy

Žijeme – první čtená zkouška Foto Lukáš Trojan



22 LIBERECKÝ ZPRAVODAJ květen 2018 SENIORŮM / SOCIÁLNÍ SLUŽBY

PROGRAM CENTRÁLNÍHO KLUBU SENIORŮ
Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1, e-mail: klub@ksk.liberec.cz
tel.: 485 244 992 www.ksk-liberec.cz/seniori
Účastníci akcí souhlasí s pořízením zvukového a obrazového záznamu, 
který může být využit Komunitním střediskem Kontakt Liberec, p. o. 
pro účely prezentace akcí či aktivit přímo souvisejících.

STŘEDA

16. 05.
13.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Cestománie, aneb prstem  
po mapě - Gruzie

S Mgr. Davidem Knoblochem

PONDĚLÍ

21. 05.
15.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Dějiny Divadla F. X. Šaldy v Liberci
Beseda s Alenou Šukovou

ÚTERÝ

22. 05.
14.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Hudební odpoledne s harmonikou
Tradiční posezení s živou hudbou 

STŘEDA

23. 05.
14.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

O lásce vážně i nevážně
S klubem Etika - slušnost

ÚTERÝ

29. 05.
14.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Jak pečovat o pleť ve zralém věku

STŘEDA

30. 05.
15.00 hod.

Bílá klubovna,  
5. patro

Zdravotní přednáška  
z oboru onkologie

PÁTEK

01. 06.
10.00 hod.

Home Credit Arena
Turnaj ve stolním tenise  

pro seniory o pohár ředitele DPMLJ

ÚTERÝ

05. 06.
14.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Hudební odpoledne s harmonikou
Tradiční posezení s živou hudbou 

STŘEDA

13. 06.
13.30 hod.

sál - suterén
Letní turnaj v šipkách pro seniory

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

SENIOŘI ČESKÉ REPUBLIKY, Z. S.
Informace pro veřejnost o aktivitách, programu, výletech, zájezdech  
– program roku 2018 – každou první středu v měsíci 14.00–15.30 
v Centru Vlasty Buriana v Široké ulici, tel. 601 331 147, Bedřiška Klíchová.
Dotazy pište na e -mail: liberecsenior@seznam.cz.

22. 5. 2018 | Autobusový zájezd – Rozkvetlé Průhonice
30. 5. 2018 | Jedeme sportovat do Tanvaldu
11. 6. 2018, 10.00 | regionální sportovní hry Koloseum – LBC Pavlovice
27. 6. 2018, 10.00 | Setkání členů v zahradě u Sychrova

Výzva – hledáme ženy, dívky, babičky s křestním jménem Bedřiška (Frie-
derika) žijící v Liberci. Ozvěte se nám – ráda bych vás pozvala na posezení 
u čaje či kávy. Setkání se má uskutečnit v listopadu 2018.

Dne 13. 4. 2018 jsme s manželem oslavili šedesáté výročí uzavření našeho manželství, tedy diamanto-
vou svatbu. Slavnostní okamžik nám zpříjemnil velmi pěkným proslovem pan Jiří Šolc, kterému patří 
naše poděkování.  Edita Šimáčková

Diamantová svatba

LANOVKA SKALKA, 
BIKEPARK V PROVOZU 

19. 05. LABSKÁ VÝZVA

26. 05. HOSTR FESTIVAL

16.–17.6. HOSTR PRIX

  VÁŠ  
NEJDOSTUPNĚJŠÍ 

 AREÁL

WWW.SKIJESTED.CZ

V LIBERCI 
POSLOUCHÁME
ČESKÝ ROZHLAS LIBEREC

102.3 FM liberec.rozhlas.cz

INZERCE-POLOVINAA4-LIBEREC.indd   1 5.4.2018   7:25:54
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Zprávy z města 
a radnice

WWW.LIBEREC.CZ

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. 4. DO 30. 4. 2018

86/18
nálezy DPMLJ: 2x vesta, pouzdro – Jana Lejsková, fotografie, mobil, brýle dioptrické, 

náramky, peněženka – Ondřej Bílý, peněženka – Angel Wladyslav, hůl, deštník
26. 4. 2018

85/18 koloběžka 23. 4. 2018

84/18 mobilní telefon 25. 4. 2018

83/18 jízdní kolo 24. 4. 2018

82/18 karty – Vojtěch Palaš 23. 4. 2018

81/18 doklady – Kateřina Chalupová 23. 4. 2018

78/18 mobilní telefon 20. 4. 2018

77/18

nálezy DPMLJ: dětská čepice, mikina, dětská vesta, čepice, taška se sport. oblečením, 

batoh – Tomasz Pawel Kupiec, mobilní telefon, peněženka – Vu Van Sinh, průkaz – 

Markéta Wolhfahrtová

20. 4. 2018

76/18 pouzdro se zdravotní pomůckou – Košková 18. 4. 2018

74/18 klíče 16. 4. 2018

73/18 nálezy Kaufland: rukavice, průkaz – Dagmar Paseková, finanční hotovost 16. 4. 2018

72/18 nálezy ČD: mobilní telefon, peněženka – Marek Vítek 16. 4. 2018

71/18
nálezy DPMLJ: cestovní taška, 3x deštník, taška s dětským oblečením, kabát, čepice, 

mobilní telefon
13. 4. 2018

70/18 peněženka – Jan Rašovský 12. 4. 2018

69/18 nález ČD – peněženka s finanční hotovostí 11/4/18

68/18

nálezy iQlandia březen – duben 2018: 9x mikina, 1x šála, 1x svetr, 1x vesta, 1x tričko, 

3x nákrčník, 5x čepice, 6x rukavice, 1x plyšák, 1x reflexní vestička, 1x pouzdro,  

1x peněženka dětská, 1x pouzdro na mobil, 2x hodinky, 1x brýle dioptrické

10. 4. 2018

67/18 peněženka – Jiří Císař 9/4/18

66/18 klíče 9/4/18

65/18 desky (notes) – Iveta Bumbu Králová 6/4/18

64/18 peněženka – Ondřej Jůva 9/4/18

63/18 klíče od vozidla 5. 4. 2018

62/18
nálezy DPMLJ: průkaz – Jana Žitková, dětská peněženka, čepice, dioptrické brýle, 

průkaz – Miroslav Vavřina, batoh (dětské oblečení)
4. 4. 2018

61/18
nálezy ČD: boty, 3x klíče, 2x dávkovač inzulínu, kšiltovka, 3x čepice, peněženka, 

klapky na uši, 2x rukavice, šála, mobilní telefon, deštník
3. 4. 2018

V neděli 29. dubna vyvrcho-
lilo ve Vyškově MČR mládeže 
do 8 let v šachu. Celkem se 
přihlásilo 139 mladých hrá-
čů. Mistrem ČR v kategorii 
H8 se stal suverénně Václav 
Finěk (TJ Desko Liberec).

V průběhu celého turnaje 
neztratil ani bod, a potvrdil 
tak roli favorita. Po nedáv-
ném triumfu v kategorii H10 
má tak v letošní sezoně již 
druhý titul. 

V této kategorii hráli ještě 
další tři hráči Deska Liberec. 
Václav Bělaška obsadil 8. 
místo, Adam Bělaška 20. 
místo a Alžběta Rozkovco-
vá, pro kterou to byl jeden  
z prvních turnajů, obsadila 
36. místo. 

VÁCLAV FINĚK 
MISTREM ČR

AKCI KAŽDOROČNĚ pořádá Liberecká 
krajská organizace Sdružení válečných 
veteránů ČR k  připomenutí účasti 
našich vojáků v  zahraničních misích 
a na počest vojáků, kteří při plnění úkolů 
v zahraničních misích přišli o život.

Navzdory nepříznivým povětrnost-
ním podmínkám se memoriálu zúčast-
nilo na 150 střelců nejen z Libereckého 
kraje, ale v podstatě z celé republiky. 
Účastníci memoriálu poměřili svou stře-
leckou zdatnost ve stejných disciplínách 
jako v  předešlých ročnících, tedy ve 
střelbě z velkorážové pistole CZ P-09 
a samopalu Sa-vz.58.

Klidnému průběhu celé akce a spo-
kojenosti všech účastníků nemohlo 
zabránit ani nepříznivé deštivé a chlad-
né aprílové počasí, které všechny 
přítomné prověřilo, zda se dokážou 
s nelehkými klimatickými podmínkami 
zdárně vyrovnat. I za těchto nepřízni-
vých podmínek mnozí střelci dosaho-

vali vynikajících sportovních výsledků.
Vlastní střelecká soutěž družstev 

a jednotlivců probíhala podle pravidel 
Svazu vojáků v záloze ČR. Z pistole se 
střílelo vstoje bez opory na dva terče 
ve vzdálenosti 25 metrů, ze samopalu 
opět vstoje bez opory na jeden terč na 
vzdálenost 50 metrů ve stanovených 
časových lhůtách. V silné konkurenci 
desítek vynikajících střelců si nejlépe 
vedlo a zaslouženě získalo kromě jiných 
cen také putovní pohár Válečných vete-
ránů Liberec družstvo „KVZ Trutnov“. 
Celkově nejlepším jednotlivcem se 
stal Karel Trost z družstva KVZ Liberec-
-1s 290 body, a získal tak zaslouženě 
kromě diplomu, medaile a poháru také 
hlavní cenu soutěže – pistoli CZ P-10 
věnovanou hlavním partnerem soutě-
že, Českou zbrojovkou Uherský Brod. 
Nejlepším válečným veteránem byl 
vyhlášen kpt. Petr Hrozínek s 282 body 
z družstva 312. PRRCHBO Liberec. 

Memoriál ppor. Petra 
Šimonky – XI. ročník
Na střelnici v Semilech se 26. dubna uskutečnil 11. ročník 
oblíbené soutěže ve střelbě z armádních ručních zbraní 
Memoriál ppor. Petra Šimonky s mezinárodní účastí.
Karel Krátký
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Distribuci Libereckého zpravoda-
je 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.

ZPRAVODAJ
LIBERECKY`

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA 
LIBERECKÉHO ZPRAVODAJE 

JE 28. KVĚTNA

V PRÁVĚ SKONČENÉ sezoně extrali-
gy juniorek se podařilo na tyto výsled-
ky navázat a družstvo USK Slavia Libe-
rec získalo 2. místo a stříbrné medaile 
na závěrečném finalovém turnaji  
v Brně začátkem dubna. Navázalo tak 
na medailové umístění v této kate-

gorii, které získala TJ Jiskra Textilana 
naposledy v roce 1985. 

Všechna děvčata odehrála turnaj  
s maximálním nasazením a obětavostí 
a 2. místo a stříbrné medaile jsou jim 
za to odměnou. Bítězem se stal VK KP 
Brno. 

Z NĚMECKA PŘIVEZL liberecký Sho-
tokan 6 zlatých, 4 stříbrné a 6 bronzo-
vých medailí a z České Lípy do Liberce 
doputovalo cenných kovů 9!

Arawaza cup, jakožto turnaj ve sle-
dování české reprezentace, nesměl 
v kalendáři akcí SK Karate – Shotokan 
Liberec chybět. Kromě reprezentantů 
v Německu sbírali zahraniční závodní 
zkušenosti i závodníci mladší a svou 
mnohdy premiéru za hranicemi zvládli 
na výbornou. Liberečtí se nezalekli ani 
1 400 startů na soupisce turnaje, ani 
11 zápasišť v  hale a  celým turnajem 
procházeli s radostí, zdravým sebevě-
domím a  na tatami podávali úžasné 
výkony.

Na turnaj doprovázeli mladé kara-
tisty oba hlavní trenéři (Petra Piska-
čová a Pavel Horňák) i mentální kouč 

a  zakladatel projektu Sport hlavou 
Ondřej Petr, který s oddílem spolu-
pracuje.

Zlato si na krk pověsil Filip Horňák, 
a to hned dvakrát (kata i kumite), kata 
tým žákyně U12 (Biriucová, Majbová, 
Rajtrová) a kata tým dorostenky U16 
(Harciníková, Muzikářová, Štěpánová).
Dva nejcennější kovy si odnáší i člen 
libereckého SCM Filip Černík.

Na českolipském Poháru nadějí se 
v disciplíně kata nejlépe prosadil Filí-
pek Sokol, který vybojoval 1. místo mezi 
žáky do 7 let, stříbro bral Jiřík Šimáně 
a  katařskou sbírku o  bronz doplnil 
Honzík Vavera. Na turnaji naši sbírali 
i zápasové zkušenosti a v kumite získali 
tyto úspěchy: stříbro J. Šprysl a bronzy 
E. Muzikářová, E. Kittnerová, T. Pavelko-
vá, J. Vavera a R. Vlčková.  

Stříbrné juniorky
V Liberci má ženský a dívčí volejbal dlouhou tradici.  
V posledních letech získávala družstva úspěchy především  
v žákovských kategoriích.
Blanka Kvíčalová  

Karatisté Shotokanu slavili
Sobota 7. dubna byla plná karatistických akcí, a zatímco se 
hlavní část závodního týmu vypravila do německého Halle 
na Arawaza cup, karatističtí benjamínci se poměřovali na 
Poháru nadějí v České Lípě.
Trenéři SK Karate – Shotokan Liberec 
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DISTRIBUCE ZPRAVODAJE

čtvrtek 31. května od 15 hodin
ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 11 V HISTORICKÉ BUDOVĚ RADNICE

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC

WWW.LIBEREC.CZ/ZASTUPITELSTVO

nylonové 
kuchyňské náčiní

Culinaria Grey

plastové nádobí

Culinaria

varné sklo
předního českého výrobce

tradiční a poctivé, 
české smaltové nádobí

nepřilnavé nádobí

Granite Grey

ceny od
Kč

12,-

ceny od
Kč

51,90 ceny od
Kč

369,-

ceny od
Kč

99,-

ceny od
Kč

59,90

Nejširší sortiment ucelených řad nádobí

Cenová nabídka platí od 27. 4. do 30. 6. 2018

Změna cen vyhrazena, organizátor nezodpovídá za tiskové chyby. Platí do vyprodání zásob.

OC Fórum Liberec / OC Central Jablonec Otevírací doba: Po-Ne 9:00 – 20:00 hod.

Při registraci do věrnostního programu BANQUET CLUB získáte slevu na další nákupy
(tato sleva se nevztahuje na již zlevněné zboží). Slevy se nedají sčítat. 3%

-20%  

Při odevzdání slevového kupónu 
na prodejně, získáte slevu 20% 
na nákup produktů z těchto kolekcí.

2 933900 000079

Inzerce


