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ČISTÉ CENTRUM

Čistota veřejného
prostranství v centru Liberce
by se měla razantně zlepšit.

RUČNÍ ÚKLID centra města od Šaldova až po Soukenné náměstí, resp.
Jánskou ulici mají nově na starosti
Komunitní práce Liberec ve všedních
dnech od 7.00 do 20.00. Technické
služby města Liberce pak o víkendech.

VÍCE NA STR. 11

VOLBY
Morový sloup, který byl postaven jako poděkování města za záchranu před morovou ranou, která na Liberec udeřila v roce 1680, prochází
náročnou renovací. Po jeho opravách zůstane umístěn na bývalém hřbitově (nyní zahrada) barokního kostela Nalezení sv. Kříže na Malém
náměstí a zahrada s křížovou cestou bude zpřístupněna veřejnosti. Více na straně 32.
Foto Jan Král

V říjnu proběhnou v souladu
se zákonem volby do
zastupitelstev obcí. Volby se
uskuteční 5. a 6. 10. 2018.

Školka u Hokejky je nejmodernější v Liberci
Téměř sto třicet předškoláků od pondělí 10. září dochází do zrekonstruované Mateřské školy
Beruška u obytného komplexu Hokejka v Ruprechticích. Kompletní rekonstrukce zásadně
změnila vnitřní dispozice školky.
Jan Vrabec
BERUŠKA MÁ nyní o 30 míst větší
kapacitu a je bezbariérová. Děti mají
k dispozici větší pobytové prostory,
všechny místnosti jsou vybaveny
novým nábytkem a zcela nová bude
i školní kuchyně.
„V MŠ Beruška získáváme nejmodernější mateřskou školu v Liberci, uzpůsobenou k přijímání i dvouletých dětí.

Rekonstrukce se v několika vlnách připravovala už od roku 2004, nakonec se
dočkala až další generace dětí a rodičů.
Jsem za to moc rád, protože ty původní
prostory byly z technického hlediska
už skutečně ostudné. Chci zároveň
vyslovit velké uznání a poděkování
jak stavbě, tak především děvčatům
z personálu, protože posledních pár

dní do dnešního otevření pro ně bylo
skutečně nekonečných a těžkých.
A také rodičům za trpělivost, současně
s omluvou za zpoždění,“ uvedl náměstek primátora Ivan Langr.
V pavilonu „D“ je nyní pět oddělení: čtyři oddělení s kapacitou 28 dětí
a jedno oddělení pro 25 dětí ve věku
2–3 let. 
Pokračování na str. 2

KOMPLETNÍ INFORMACE o volbách do zastupitelstva a následnou
přílohu s prezentací kandidujících
stran a hnutí v Liberci přinášíme na
stranách 17 až 23.
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EDITORIAL
Milí Liberečané,
na úvod mi dovolte připomenout historickou
událost, která je pro nás Liberečany velmi osobní
a bolestná. V úterý 21. srpna jsme si pietním aktem
na náměstí Dr. Edvarda Beneše připomněli smutné
výročí 50 let vpádu okupačních vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Pro nás, kteří jsme 21. srpen 1968 nezažili, je jen těžko představitelné,
že v centru našeho města burácely kolony tanků a obrněných vozů a že na
náměstí před radnicí umírali nevinní lidé. Jindřich Kuliš, Josef Fialka, Zdeněk
Dragoun, Rudolf Starý, Eva Livečková, Stanislav Veselý, Miroslav Čížek,
Bohumil Kobr a Vincenc Březina jsou zvěčněni na pamětním tankovém
pásu na průčelí radnice a nikdy na ně nezapomeneme.
Dále chci upozornit, že držíte v ruce poslední vydání Libereckého zpravodaje před nadcházejícími komunálními volbami. Mnoho lidí volbám do
zastupitelstev měst a obcí nepřikládá velký význam, ale věřím, že většina
z vás si uvědomuje, že právě komunální politika nejcitelněji ovlivňuje život
ve vašem městě. Z 39 zvolených zastupitelů vznikne nová koalice a nové
vedení města, které bude další čtyři roky určovat směr, jímž se bude Liberec
ubírat. Pokud vám budoucnost našeho města není lhostejná, určitě jděte
volit, protože zpětně už nic neovlivníte.
Čtyři roky jsme se snažili, aby se Liberec dál rozvíjel jako vyhlášené město
sportu, aby byl atraktivnější v oblasti kultury a cestovního ruchu, abyste
se v ulicích cítili bezpečněji, abyste jezdili po lepších silnicích, aby se vaše
ratolesti učily v modernějších a lépe vybavených školách, zkrátka aby se
vám v našem městě dobře žilo a aby byl Liberec zajímavým cílem pro
turisty. Věřím, že se nám to dařilo, i když jsme ještě nestihli vše, co jsem chtěl
a s čím jsem před čtyřmi lety usedl na post primátora. Rád bych za ty čtyři
roky poděkoval všem zaměstnancům magistrátu i externím odborníkům,
bez kterých bychom se my politici neobešli, a samozřejmě vám občanům,
kteří jste nám poskytli mnoho cenných podnětů a především zpětnou
vazbu, která je pro nás tou nejlepší motivací k další práci.
Na následujících stránkách najdete veškeré potřebné informace k nadcházejícím komunálním volbám včetně návodu, jak správně volit, aby byly
vaše odevzdané hlasy platné. Dál už je to na vás…

Váš Tibor Batthyány

>> Školka u Hokejky…
Dokončení ze str. 1
„MŠ Beruška na nový školní rok
přijala hned tři oddělení nových dětí –
celkem 75. Obsazenost školky aktuálně
čítá takřka 130 dětí. Z toho jedno oddělení budou tvořit děti dvouleté, což
bude pro paní učitelky opravdu velká
výzva. Ale s tím musíme do budoucna
v rámci velké poptávky rodičů počítat, nejinak je tomu třeba letos i v MŠ
Motýlek či Kytička. Už za provozu se
budou na Berušce ještě dokončovat
kuchyňský pavilon a také hospodářský
s prádelnou a dalším zázemím. Se vším
jsme ale počítali předem, stravu pro
děti budeme dovážet patrně ještě celé
září,“ konstatoval náměstek Langr.
Kompletní rekonstrukce mateřské
školy se připravovala už loni, původní listopadový termín dokončení ale

musel být výrazně posunut kvůli podstatné změně projektové dokumentace. Tři oddělení dětí z Berušky byla od
1. září 2017 umístěna v prázdné budově
bývalé mateřské školy ve Věkově ulici
a jedna třída docházela do areálu ZŠ
nám. Míru.
Rekonstrukce byla realizována
v rámci projektu Navýšení kapacit
MŠ Beruška, spolufinancovaného
z Evropské unie. Rekonstrukce vyjde
na 41,2 milionu Kč bez DPH a dalších
4,4 milionu Kč bez DPH bude stát nové
vybavení budovy. 85 % z celkových
uznatelných nákladů pokryje evropská
dotace z Integrovaného operačního
programu a 5 % dotace ze státního
rozpočtu. Stavební práce začaly letos
v únoru a zhotovitelem byla stavební
firma ASTRA Mont, s.r.o.

Liberecké Thálie pro
manžele Poláchovy
Nejoblíbenějším hercem v anketě diváků libereckého
divadla se opět stal Martin Polách. Již podruhé vyhrál cenu
popularity Libereckou Thálii.
Redakce
NEZAPOMENUTELNÝ JAKO doktor
Lionel Log v Králově řeči, okouzlující
v roli plukovníka Pickeringa v muzikálu My Fair Lady a nepřekonatelný
jako Fortunato v Goldoniho komedii Poprask na laguně. To je Martin
Polách. Herec činoherního souboru
Divadla F. X. Šaldy v Liberci a držitel
ocenění za nejlepší mužskou roli na
Festivalu smíchu v Pardubicích.
V neděli 2. září ke svým úspěchům přidal další – cenu popularity
Liberecká Thálie. V její krátké historii
už podruhé. Poprvé ji díky hlasům
diváků a čtenářů Libereckého deníku,
který anketu před čtyřmi lety inicioval, získal v roce 2016.
„Tak velký zájem o anketu jasně
ukazuje, že Divadlo F. X. Šaldy se
po zásluze těší velké přízni diváků,“
uvedl primátor Liberce Tibor Batthyány, který každoročně spolu s hejtmanem Martinem Půtou a zástupci
Nadace Preciosa předává jednu z cen.

Slavnostním vyhlášením a večerním
open air uvedením komedie Srnky na
náměstí Dr. E. Beneše (s oceněným
Martinem Poláchem) zahájilo DFXŠ
svou 135. sezonu.
V kategorii opera diváci vybrali Věru
Poláchovou, shodou okolností životní
partnerku oceněného herce. V kategorii tance získal cenu diváků a skleněnou
plastiku od Nadace Preciosa australský
tanečník Rory Ferguson.

V centru se točí velkofilm
V Liberci se natáčí americký velkofilm, v centru města je řada
omezení.
Redakce
ZAHRANIČNÍ FILMOVÉ štáby si
město pod Ještědem zamilovaly. Nyní
se v Liberci bude natáčet americký
výpravný film Bosco.
Filmový štáb si pro natáčení vybral
náměstí Dr. E. Beneše. Přímo před
historickou radnicí postupně vyrostly
kulisy připomínající velkou městskou
slavnost. Přípravy na natáčení začaly
už 10. září. Samotné natáčení proběhne od 17. do 29. září. V tomto termínu
bude náměstí pro veřejnost večer i po
celou noc od 18.00 do 7.00 hodin zcela
uzavřeno, stejně tak Železná ulice (viz
také omezení MHD – dole na stránce).
Přes den bude možné náměstím projít
s určitými omezeními a Železná ulice
bude bez dopravních omezení.
Z důvodu parkování filmové techniky není možné zaparkovat do 29. září
přímo před Divadlem F. X. Šaldy, na
Sokolovském náměstí, v Kostelní ulici
a na Vavřincově vrchu. Prosíme proto

všechny řidiče, kteří se vydají do centra
města, aby využili parkovací plochy
v NG Plaza nebo parkoviště Krajské
vědecké knihovny. Popř. zvolili pro
cestu k radnici MHD.
Upozorňujeme proto především
návštěvníky Divadla F. X. Šaldy, aby
příchod do divadla nenechávali na
poslední chvíli.
Část natáčení se uskuteční také
v bezprostřední blízkosti MCU Koloseum, a proto bude zcela uzavřena
Polní ulice. Toto omezení platí od 17. do
29. září. Z důvodu natáčení se na měsíc
přestěhuje od nároží radnice bronzová
socha Jezdce do parku ve Vratislavicích
nad Nisou.
Od 29. září do 2. října bude probíhat
likvidace filmových kulis na náměstí
Dr. E. Beneše a průchod pěších bude
omezen dle aktuální situace. Parkovací
místa již ale budou k dispozici.

Podrobněji na straně 14
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Angelika Linser v Liberci
Symbolicky v období Dnů evropského dědictví zavítala
do Liberce vzácná návštěva z Rakouska – Angelika Linser,
pravnučka Christiana Linsera, zakladatele a majitele
stejnojmenné firmy, který před 112 lety zkonstruoval první
automobil v Liberci.
Jan Vrabec
ANGELIKA LINSER navštívila Liberec
vůbec poprvé. Do působiště svého
slavného pradědečka se chtěla podívat už dříve, ale v 70. letech se jí to
coby studentce nepovedlo a tehdejší
obstrukce ji na dlouho odradily od
dalších pokusů.
Jak ale sama říká, dnes je ráda, že
se do Liberce podívala až nyní a že se
všechny dojmy a pocity dostavily naráz.
„Návštěva Liberce je pro mě nesmírně silný zážitek. Všem moc děkuji za
vřelé přijetí a za to, že tu mám všechny
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Před 50 lety vpadly do
Liberce sovětské tanky
Letos je tomu 50 let, kdy do Československa vpadla
okupační vojska a kdy právě v Liberci došlo k událostem,
které se krvavě zapsaly do libereckých dějin.
Jan Král

Angelika Linser

Angelika
Angelika
Linser
Linser
Automobil
Linser,
který byl vyráběn v Barvířské ulci 

dveře otevřené. Je to něco úžasného.
Od svého tatínka a dědečka jsem slyšela mnoho vyprávění o Liberci a ty
vzpomínky se teď mění v obrazy. Je to
pro mě něco jako film. Musím říct, že
Liberec má krásnou atmosféru a jsou tu
samí milí lidé,“ líčí Angelika Linser, která
už si stihla prohlédnout některá místa,
která kdysi patřila firmě Christian Linser.
Tematická expozice by mohla
vzniknout například v Technickém
muzeu Liberec. „Tato expozice by
neměla být tolik o technice, protože
mnoho artefaktů se nezachovalo.
Spíš bychom chtěli, aby z ní bylo
patrné, že v době průmyslového rozkvětu Liberce tu byly silné vazby mezi
německy mluvícím obyvatelstvem
a českou stranou a že doba, která
toto negovala, je naštěstí za námi.
Rádi bychom, aby se tyto vztahy opět
budovaly zcela přirozeně a přátelsky
jako kdysi,“ uvedl ředitel Technického
muzea Jiří Němeček.
„Šíření odkazu Christiana Linsera
vnímám nejen jako náš dluh této
významné rodině, ale především
jako dluh historii našeho města. Vždyť
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Repro: NTM

spousta lidí vůbec neví, jak vznikal
průmysl v Liberci, jak formoval naše
město a jací lidé a jaké značky za ním
stály. Právě první automobil z dílny
Christiana Linsera je jedním z velkých
milníků v liberecké historii a je potřeba si ho více připomínat,“ konstatoval
náměstek primátora Tomáš Kysela.
Tyrolský rodák Christian Linser
založil v roce 1858 v Liberci továrnu na
kovovýrobu. V roce 1902 začal ve své
dílně vyrábět motocykly a v roce 1906
představil na 6. mezinárodním autosalonu ve Vídni svůj první automobil.
Jednalo se o vůbec první čtyřválec v tehdejším Rakousko-Uhersku.
Vodou chlazený čtyřtaktní agregát
o objemu 1 640 cm3 disponoval výkonem 12 koní a mimo zapalování, které
dodal Bosch, pocházel kompletně
z Linserovy továrny. Hned v následujícím roce ale Christian Linser vzhledem k vysokým nákladům výrobu
automobilů ukončil. Žádný z automobilů vyrobených firmou Linser se
pravděpodobně nedochoval, i když
se mluví o tom, že jeden by mohl
existovat.

NEBLAHÉ VÝROČÍ si připomněli
v úterý 21. srpna u Památníku obětem
okupace 1968 na průčelí budovy historické radnice představitelé města, kraje,
zástupci libereckých institucí a mnoho
dalších hostů včetně přímých účastníků
tehdejších událostí.
Průjezd okupačních vojsk zastihl
v Liberci i pozdějšího prezidenta Václava Havla, který k tomu později řekl:
„Viděl jsem, jak sovětské tanky rozbořily
podloubí, které zasypalo několik lidí.
Viděl jsem, jak se pomátl velitel tanku
a zběsile začal střílet do davu. Byla to
jedna z nejdramatičtějších chvil mého
života a zážitek, na který asi těžko zapomenu. Byl jsem bezradný. Nešťastný.
Plný slz. Nedovedl jsem předpovídat,
neměl jsem ponětí, co se mnou bude
za týden, co za rok. Nemělo by to smysl.“
Oběti okupace přítomní uctili
položením květin k tankovému pásu
a minutou ticha. Náměstí dominoval
tank, který se stal součástí výstavy velkoformátových fotografií Vladimíra Vlka
a Václava Toužimského.
Město pod Ještědem bylo jedno
z prvních velkých měst republiky, kudy se
kolony tanků a obrněných vozů prohnaly
Inzerce

směrem k Praze. Vojenský zásah armád
pěti států Varšavské smlouvy (SSSR, Bulharska, Maďarska, NDR a Polska) v noci
z 20. na 21. srpna 1968 zastavil období
politického uvolnění a reformu vedoucí k procesu demokratizace. Samotné
invaze se zúčastnilo až 750 tisíc vojáků
a přes 6 tisíc tanků. Vojska se na celém
území tehdejšího Československa setkala
se spontánním odporem obyvatel, přesto
na mnoha místech došlo ke ztrátám na
životech. Bratrská pomoc, jak později
vojenskou agresi označoval normalizační
komunistický režim po dlouhých 21 let, si
v Liberci vyžádala devět lidských životů,
nejvíc po hlavním městě.
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Neklidný konec roku
Vznik republiky ale nebyl ve všech jejích částech
jednoduchý. Zatímco u česky hovořících obyvatel byl přijat
s nadšením, v německy mluvícím pohraničí vzbudil mnoho
otázek a často až otevřený odpor.
JIŽ 29. ŘÍJNA 1918 byla vyhlášena tzv.
provincie Deutschböhmen, která usilovala o připojení k tzv. Německému
Rakousku. Ztráta značného množství
území by pro mladé Československo
byla zničující, v pohraničí tedy zasáhla
armáda a provincie Deutschböhmen
byla v prosinci 1918 potlačena.
Klíčové postavení v německy hovořící oblasti Čech mělo město Liberec.
I proto magistrát města při příležitosti
stého výročí zmiňovaných událostí
připravil panelovou výstavu shrnující
neklidný konec roku 1918 v sever-

ních Čechách. Bude prezentována
na náměstí Dr. E. Beneše v říjnu 2018
společně s projektem Republika československá 1918–1939, jehož autorem je Akademie věd České republiky.
Putovní výstava stručnou a zajímavou formou přiblíží vznik a vývoj Československé republiky, její vzestupy,
pády a významné milníky. V Liberci
se na výstavu můžete přijít podívat
na náměstí Dr. E. Beneše od 8. října do
2. listopadu 2018. Všechny informace
najdete na www.republikaceskoslovenska.cz.

Liberec Nature Run

Tajemné lesy Jizerských hor, klikatící se cestičky, táhlá
stoupání, technické seběhy nebo prolétnutí kamenolomu
a přehradní hráze. Právě takový bude premiérový Liberec
Nature Run. Poprvé se rozeběhne v neděli 7. října na tratích
dlouhých 22 a 12 kilometrů. 
www.runczech.com

50 000

Nejsilnější městské noviny na severu Čech
ks

Liberecký zpravodaj

11x ročně ve vaší schránce

LIBEREC NATURE Run nabídne
běžcům stejný servis, jaký znají
z ostatních závodů RunCzech. Startovat se bude z centra města a poté
se vyběhne do přírody.
Liberec Nature Run odstartuje
z centra města v pravé poledne. Běžci
se poté vydají směrem k zoo, kolem
lesního koupaliště a proběhnou skrz
žulový lom Ligranit. U Mlynářova kříže

se trasy rozdělí, 12kilometrový závod
se vrací do Liberce, zatímco 22kilometrová trasa pokračuje po zelené
značce skrz Rudolfov až k Bedřichovské přehradě. Po přeběhnutí ikonické
hráze začíná trasa klesat na Maliník,
kde se běžci napojí na červenou
značku, a přes Rudolfov a pod Libereckou výšinou doběhnou opět k zoo
a do centra, kde je cíl závodu.

DOPROVODNÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY
ATELIÉR NA SLOVENSKÝ ZPŮSOB

OBJEDNÁVKY:

Doprovodný program k výstavě současného slovenského umění.

kancelář lektorského centra
485 100 435
lektorske@ogl.cz

1. 10. ‒ 21. 12. 2018

GALERIE A JÁ, SEZNAMTE SE…
1. 10. 2018 – 31. 1. 2019

Poprvé v galerii? Seznamte se a objevte pátou největší galerii v České republice!

VÝCHOVA MALÉHO UMĚNÍMILOVNÍKA
1. 10. 2018 – 31. 1. 2019

Galerii už znáte, ale víte co dělá kurátor nebo kustod? Podívejte se do zákulisí!
Doprovodné programy jsou určeny pro žáky mateřských a základních škol a studenty gymnázií, středních,
středních uměleckých a vysokých škol.

MgA. Petra Kašková
725 558 413

https://www.ogl.cz/
doprovodny-program

CENA PROGRAMU

20 Kč / žák
Oblastní galerie Liberec,
příspěvková organizace
Masarykova 723/14,
460 01 Liberec

www.ogl.cz

NESEĎTE DOMA

září 2018 

Zažijte to znovu: 1918
Nejpřitažlivější formou je vlastní zážitek. Proto si budete
moci „zažít znovu“ vznik republiky. Liberec se na jeden den
promění a náměstí Dr. E. Beneše se vrátí o 100 let nazpátek.

LIBERECKÝ ZPRAVODAJ

Audiovizuální instalace

Redakce

zblízka a nahlas
13. října 14–20 hod.
UNIKÁTNÍ ROADSHOW s názvem
Zažijte to znovu, která nemá svým
zaměřením, rozsahem, zpracováním
či koncepcí obdoby, dorazí do Liberce 13. října (14.00–20.00).
Akce se uskuteční na náměstích,
kde se odehrávaly zásadní historické
okamžiky. Ta se v daný den „převléknou“ do roku 1918 a návštěvníci prožijí příběh vzniku republiky. Dominantou bude dobová slavnost včetně
kulturních vystoupení, stejně jako
virtuální prohlídka míst, kde vznikala
republika. Lidé budou moci s dětmi

navštívit tehdejší obecnou školu
i dětský koutek a ochutnají prvorepublikovou gastronomii.
Připraven je zajímavý program pro
návštěvníky, od přehlídky historických platidel, měšců, až po fotografování v kostýmech u historického
auta a virtuální projížďku historickou
Prahou.
Atmosféru doplní oblíbené speciality prvního československého prezidenta v dobové kavárně nebo ukázka
vyučovací hodiny v tehdejší obecné
škole s dobovými učebnicemi.

Hlavní nádraží v Liberci

12. 9. – 21. 10. 2018
www.ceskafilharmonie.cz/mavlast

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC A DIVADLO F. X. ŠALDY LIBEREC SLAVÍ

100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
Slavnostní koncert se koná v neděli 28. října 2018 od 17.00 hodin v Divadle F. X. Šaldy.

Orchestr Divadla F. X. Šaldy zahraje Symfonii č. 9 Z Nového světa Antonína Dvořáka,
dále účinkují liberecké pěvecké sbory Severáček a Rosex,
baletní škola Malex a nadaný mladý houslista Daniel Matejča.
Večerem provází Markéta Tallerová.
Vstupné 100 Kč

divadlofxšaldy
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LYŽAŘSKÁ SEZÓNA
2018/2019
AKČNÍ NABÍDKY
NA SEZÓNNÍ SKIPAS

9. 9. – 30. 9.
2 999 CZK

1. 10 – 31. 10.
3 999 CZK

1. 11.– 30. 11.
4 999 CZK

JUNIOR/SENIOR 2 550 CZK
DÍTĚ 2 100 CZK

JUNIOR/SENIOR 3 400 CZK
DÍTĚ 2 800 CZK

JUNIOR/SENIOR 4 250 CZK
DÍTĚ 3 500 CZK

KOMERČNÍ CENÍK OD 1. 12.
SEZÓNNÍ SKIPAS – DOSPĚLÝ 5 999 CZK | JUNIOR/SENIOR 4 800 CZK | DÍTĚ 4 200 CZK
JEDNODENNÍ SKIPAS – DOSPĚLÝ 590 CZK | JUNIOR/SENIOR 500 CZK | DÍTĚ 320 CZK

Více na www.skijested.cz
nebo infolinka: 737 222 499
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Předškoláci musí povinně Dětský klub ZŠ Husova
nastoupit do MŠ!
Stejně jako v celé ČR i v Liberci evidujeme desítky dětí ve
věku 5 let (k 31. 8.), které jejich rodiče zatím nezapsali do
posledního ročníku předškolního vzdělávání.
Odbor školství a sociálních věcí

PODLE ŠKOLSKÉHO zákona musí
každý předškolák před nástupem
do 1. třídy ZŠ povinně navštěvovat
mateřskou školu, jež je zapsána ve
školském rejstříku. Pokud se tak nestane, vystavují se tím rodiče dítěte možnému přestupku dle § 182a školského
zákona, který projednává Magistrát
města Liberec.
Povinné předškolní vzdělávání
o rozsahu minimálně 4 hodiny denně
5 dní v týdnu přitom nelze nahradit
návštěvou nerejstříkové mateřské
školy (jsou jimi mnohé soukromé MŠ)
či tzv. dětské skupiny. Povolenou alternativou naopak je individuální vzdělávání dítěte s průběžným ověřováním
stanovených dovedností a kompetencí
ve spádové mateřské škole (v Liberci to

je v libovolné MŠ zřizované městem),
v níž je dítě zapsáno, dále vzdělávání v přípravné třídě v době odkladu
povinné školní docházky či v přípravné třídě ZŠ speciální a také vzdělávání
v autorizované zahraniční škole na
území ČR.
Vzhledem k tomu, že novela školského zákona z roku 2016 ještě není
u veřejnosti plně zažita, nabízí odbor
školství a sociálních věcí rodičům preventivní pomoc a konzultaci – osobně
přímo na oddělení školství v 1. patře
historické radnice nebo telefonicky na
čísle 485 243 375 (Bc. Alena Romanopulu). Relevantní informace rodičům
podají i ředitelky všech 31 mateřských
škol, které na svém území zřizuje statutární město Liberec.

Nejen novelizace vyhlášky o zájmovém vzdělávání mění
strukturu a organizaci těchto služeb na ZŠ Husova.
Blanka Lukeš Reindlová

ČINNOST ZÁJMOVÉHO vzdělávání
a péči o děti mladšího školního věku
v letošním školním roce na Základní
škole s rozšířenou výukou jazyků Husova
významně ovlivní nejen novelizace
vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém
vzdělávání, ale zásadně získaná podpora
MŠMT pro vznik dětského klubu.
Dětský klub Husova vzniká od
1. září 2018. V rámci klubu poskytne
škola kvalitní péči o děti 1.–5. tříd ekonomicky aktivních rodičů v době jejich
pracovních povinností celkem v pěti
odděleních, a to v době od 6.00 do
18.00 hodin.
Jedná se o službu systematické
péče o děti mladšího školního věku
před, mezi vyučováním a po vyučování nad rámec legislativní kapacity
školní družiny určené krajským orgánem, v době pracovní aktivity rodičů,
která jim neumožňuje o děti pečovat.
Tato služba umožňuje rodičům plnou
zaměstnanost a respektování pracovní
doby a povinností.
Do dětského klubu jsou přijímány
děti na základě přihlášky ekonomicky
aktivních rodičů (zaměstnaný, zaměstnání aktivně hledá, systematicky se
připravuje – studium, rekvalifikační
kurzy), kterým není podobná služba
poskytnuta ve školní družině z důvodu
nedostatečné kapacity, popř. z důvodu
nevyhovující provozní doby.

Děti jsou zařazeny do jednotlivých
oddělení, která se nacházejí v prostorách školní budovy. Tento prostor
využívají pro aktivity a pobyt v budově.
V rámci těchto aktivit využívají hry, stavebnice, sportovní a výtvarný materiál.
Řídí se řádem školy, popř. řádem dětského klubu. V rámci činnosti dětského
klubu mohou děti pobývat v areálu
školy i v jejím okolí a realizovat různé
sportovní a další aktivity. Tato činnost
probíhá zcela pod dohledem pracovníka, který o děti pečuje – kvalifikovaných
vychovatelek/vychovatele. Cílem je
poskytnutí kvalitní péče o děti mladšího školního věku se zásadním zachováním bezpečnosti a snahou o poskytnutí
podnětného, inspirujícího prostředí.
Dětský klub Husova vzniká od
1. září 2018 při ZŠ s RVJ Liberec, Husova
142/44, jako zařízení naplňující klíčovou
aktivitu s podporou z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“) při
realizaci projektu Rozšíření poskytovaných služeb rodičům žáků mladšího školního věku, registrační číslo CZ.03.1 51/0.0/
0.0/17_077/0007928, prioritní osa OPZ: 1.2
Rovnost žen a mužů ve všech oblastech,
a to i pokud jde o přístup k zaměstnání
a kariérní postup, sladění pracovního
a soukromého života a podpora stejné
odměny za stejnou práci Ministerstvo
práce a sociálních věcí na dobu určitou
do 30. 6. 2021.

LIBEREC.CZ/DEVADESATKA

Učitelům opět po roce přispějeme na odměny
Opět po roce se podařilo rezortu školství a sociálních věcí získat do svého rozpočtu příspěvek na odměny
pedagogů základních škol. Po loňském milionu to tentokrát bude dvojnásobek.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu
REZORT JIŽ připravil návrh rozdělení
sumy na jednotlivé školy, na konci září
s ním pak seznámím i naše zastupitele.
Už v příštím roce bych finanční příspěvek města rád získal i na odměny pro
učitelky mateřských škol.
V Česku je to docela častá praxe,
že obce a města posilují platové podmínky učitelů ve svých školách, které
jinak ze svého – a z mého pohledu stále
nedostatečně a nedůstojně – financuje
stát (obce zajišťují školy jen po stránce
financování provozu a energií). V Liberci

jsme sice s příspěvky na odměny začali
teprve v loňském roce, ale přesto jsme
tím vydali jasný signál, že na vzdělávání
dětí a na rozvoji našich škol nám opravdu záleží. Vzdělávání zkrátka stojí na
počátku všeho.
V současné době je průměrný hrubý
učitelský plat na libereckých základních školách bez nenárokových složek
30 850 Kč (vč. započítaných vyšších platů
ředitelů a nižších asistentů pedagoga).
Je ale třeba vnímat, že průměr – jako
hodnotu ve školství značně zkreslenou

počty odsloužených let – bere jen asi
třetina učitelů, zbytek naopak pobírá
plat podprůměrný.
Přestože peníze na jednotlivé školy
půjdou úměrně počtu jejich pedagogických pracovníků, ředitelům vzniká
docela dobrý prostor, jak peníze na
odměnách přerozdělovat podle kvalit
a zásluh. Už loni jsem ředitele ZŠ sice
uvědomil, že je zcela na nich, jaký
přístup v dělení peněz zvolí, ale že za
žádoucí bych viděl odměňování v závislosti na zapojení konkrétních pedagogů

na plnění Střednědobých cílů kvality
vzdělávání v ZŠ zřizovaných městem,
jak je rezort školství a sociálních věcí
stanovil s platností od 1. 9. 2016.
V mnoha školách se tak také stalo.
Vzdělávání v Liberci samozřejmě podstatně tvoří i 31 mateřských škol. V jejich
případě návrh na podobný příspěvek na
odměny učitelek plánujeme už od roku
2019. Souběžně bychom chtěli pro rozvoj
kvality předškolního vzdělávání vytvořit
i podobný koncepční dokument, jakým
se již řídí i školy základní.
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Vzdělávejme společně děti
předškolního věku v Liberci
Statutární město Liberec již druhý rok realizuje
projekt Vzdělávejme společně děti předškolního věku
v Liberci. Projekt řeší nástup dětí ze socioekonomicky
znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do
mateřských škol a povzbuzuje jejich rodiče v rámci
adaptačního období po nástupu do mateřské školy.
Odbor strategického rozvoje a dotací
PODPORA DĚTÍ i rodičů ze znevýhodněného prostředí v rámci adaptačního období v mateřské škole
vytváří lepší předpoklady pro to, aby
se tyto děti byly schopny snadněji
zařazovat do hlavního vzdělávacího
proudu v rámci následné povinné
školní docházky.
Projekt již během realizace úspěšně
napomáhá všem dětem předškolního
věku k přístupu do běžných mateřských škol, které začínají být otevřené
odlišnostem žáků. Stávající mateřské
školy zapojené v projektu jsou schopny s těmito odlišnostmi pracovat, což
přináší užitek všem žákům, učitelům
a rodičům.
Na projekt získalo město z MŠMT
takřka 29 milionů korun, vlastní podíl
města činí 5 % z celkových nákladů,
tedy zhruba 1,45 milionu.
PŘEDŠKOLNÍ KLUB
Předškolní klub je tzv. nízkoprahové zařízení, které poskytuje své služby
především dětem ve věku mateřské
školy, ale, a to je velmi významné, také
jejich rodičům.
V rámci projektu v Liberci pracují
dva předškolní kluby – jeden provozuje organizace Člověk v tísni, druhý,
nově zřízený, organizuje společnost
ITveSkole.cz, o.p.s. Jejich péčí prošla
za dobu existence projektu více než
padesátka dětí.
Jejich hlavní náplní je pokud
možno pravidelná činnost s dětmi
cílená na jejich postupné zvykání
si na institucionální péči mateřské
školy. O vstřícné, podnětné, zajímavé
a obsahově bohaté vzdělávací prostředí pečují v každém z klubů dvě
pracovnice.
Pro rodiče klub pořádá informační
semináře, zaměřené právě na péči
o děti předškolního věku a jejich přípravu na povinnou školní docházku.
Problematika osobnostně sociálního
a profesního rozvoje rodičů je podporována 1x měsíčně pravidelnými
schůzkami v Klubech rodičů. Osobní
konzultace jsou sjednávány individuálně s koordinátorem klubu.

ŠKOLNÍ ASISTENTI
Do projektu jsou jako partneři
zapojeny tyto mateřské školy: Klášterní, Stromovka, „Kytička“, „Rolnička“,
Truhlářská a Barvířská. Dle požadavků
ředitelů bylo na jejich půdě zřízeno
celkem 13 míst školních asistentů.
Jde o nepedagogické pracovníky,
poskytující základní nepedagogickou
podporu přímo v rodině, a to při přípravě na vyučování, spočívající např.
v pomoci s organizací času, práce
a s úpravou pracovního prostředí,
motivaci k učení, poskytování formativní zpětné vazby dítěti, podporu při
přípravě na práci v mateřské škole.
Důležitou podmínkou pro kvalitu
vykonávaných činností školního asistenta představuje odborná připravenost. Proto jsou partnerem projektu
(TUL, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická) připraveny dva
cykly intenzivního vzdělávání dvousemestrálního kvalifikačního studia
v délce 125 hod. Vzdělávání se mohou
účastnit i další školní asistenti z jiných
mateřských škol ve městě.
Většina aktivit v rámci práce s pedagogy (vzdělávání, spolupráce s rodiči,
motivátory apod.) na mateřských
školách je realizována a financována
z projektu, ale mateřské školy mohou
využívat i jiných možností, které jim
jejich okolí nabízí. Podstatné je, aby
veškeré snažení směřovalo k požadovanému výsledku – získání zkušeností
a pracovních dovedností s dětmi, které
vyžadují při výchově a vzdělávání individuální podporu. Do projektu je takto
zapojeno 56 učitelek mateřských škol.
Již v tuto chvíli je možné konstatovat, že projekt naplnil očekávání,
které do něj jeho tvůrci vložili. Svým
způsobem předběhl svoji dobu, protože vznikal v období, kdy neexistovala ze zákona povinnost umisťovat
děti v posledním roku před dovršením
povinné školní docházky do mateřské
školy. Představuje tak pomoc a alternativu, která z povinnosti pro všechny
vytváří šanci pro ty, kteří ji opravdu
potřebují. Reg. č. projektu CZ.02. 3. 61
/0.0/0.0/15_007/0000249.

Vzdělávání bez hranic
V regionu Trojzemí kolem partnerských měst Žitavy
a Liberce se nachází velký potenciál pro užší spolupráci
a integraci ve všech oblastech veřejného života.
Redakce
JAKÉ DOVEDNOSTI a kompetence
potřebují lidé, kteří žijí v Trojzemí, aby
příležitostí pro utváření budoucnosti
našeho regionu mohli využít? Jak
můžeme náš vzdělávací systém těmto
potřebám lépe přizpůsobit? Těmto
otázkám se bude věnovat 26. září
workshop v Žitavě.
Cílem je ukázat, jak snadné může
být osvojování sousedních jazyků,
pokud začne v co nejútlejším věku,
a jak nejlépe lze využít jedinečných
možností našeho regionu pro navrhování vzdělávacích příležitostí ve školách
a základních školách. Na tato témata
se uskuteční řada zajímavých věcných
přednášek a praktických workshopů

a bude mnoho příležitostí k vzájemné
výměně zkušeností.
Prezentace různých vzdělávacích
zařízení, výměna zkušeností atd.
začnou v žitavské radnici od 13.30
libereckou částí. Již dopoledne, od
10.00 do 12.00, ale bude okolí radnice
plné her pro děti ze školek a základních škol.
Workshop je pořádaný městem
Žitava, městem Liberec, Euroregionem
Nisa v rámci projektu ALiZi: oblast
spolupráce Liberec – Zittau: podpora
vzájemné spolupráce, rozvoje a prosperity (100282204), podporovaným
Evropskou unií z Evropského fondu pro
regionální rozvoj.

Závody dračích lodí

Hurá na kanál, zaznělo sborově při vystupování z lodě po
poslední jízdě dračích lodí na harcovské přehradě. Žákům ZŠ
Husova se totiž opět podařilo zvítězit i v seniorské kategorii.
Díky tomu získali příslib účasti na MČR v závodě dračích lodí
konanému na veslařském kanálu v Račicích.
Libor Junek, učitel TV ZŠ Husova

CELÝ PŘÍBĚH začal před čtyřmi lety
prvním žákovským ročníkem závodu
dračích lodí, který se na harcovské přehradě jel pod názvem „Zlaté rouno“.
Dvacetičlenné posádky jednotlivých
škol pádlovaly za hlasitého bubnování na trati 200 metrů a soutěžily vždy
v několika rozjížďkách. Žákům ZŠ
Husova se podařilo zvítězit již v prvním
ročníku a sérii vítězství zatím žádná jiná
škola nepřerušila.
Od loňského roku byl vítěz školních
posádek přizván do závodu seniorské kategorie, který se jede pod
názvem „Liberecký drak“. Ani zde se
žáci ZŠ Husova neztratili, ba naopak
překvapili senzačním vítězstvím nad
posádkami Draků z Denza nebo Pirátů

z Benteleru a odnesli si velký putovní
pohár. V letošním desátém ročníku
Libereckého draka se historie opakovala a jako bonus kromě věcných darů
byla právě pozvánka na MČR dračích
lodí.
Za úspěchem stojí v první řadě
schopnost se správně synchronizovat
s ostatními členy posádky. Díky tomu
jsme dokázali porazit i posádky, které
byly silově daleko lépe vybavené. Za
to patří žákům ZŠ Husova velké uznání,
obzvláště pokud jsou toho schopni
již po několik let v řadě vždy v jiném
složení. Nemalou roli hrála samozřejmě i divácká podpora, která byla díky
blízkosti naší školy skutečně bezkonkurenční.

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
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Student navrhl nový skatepark
Novou podobu skateparku v Barvířské ulici navrhl městu
Liberec student kvinty Gymnázia a SOŠPg Jeronýmova
Matyáš Vambera. Podle jeho nápadu by se současné
asfaltové sportoviště s překážkami ze dřeva a plechu
mělo změnit v bezúdržbový celobetonový skatepark, jaký
v posledních letech vybudovala řada měst v Česku.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu
Matyáš Vambera, student Gymnázia a SOŠPg Jeronýmova

Současný skatepark v Barvířské ulici 
„PODMÍNKY VE skateparku, zejména
překážky z plechu a dřeva, jsou vzhledem k velkému posunu skateboardingu
a ostatních sportů, k jejichž provozování je skatepark využíván, naprosto nevyhovující. Skatepark byl postaven v roce
1998, od té doby neprošel žádnou větší
rekonstrukcí a toto místo zkrátka umírá,
poslední závod se v Liberci jel zhruba
před deseti lety. Přitom freestyle sportům, jako je skateboarding, freestyle
koloběžka či BMX, se v Liberci vždycky
dařilo a zdejší scéna byla opravdu plná
velmi talentovaných jezdců, z nichž
někteří to dotáhli na světovou úroveň.
Osobně mi také vadí, že se moderní
celobetonové skateparky dnes v Česku
staví i v různých maloměstech, jejichž
populace často ani nepřesahuje 10 tisíc
obyvatel (Nehvizdy, Sušice, Šumperk)
a Liberec, stotisícové krajské město,
které pro mě představuje jakousi dominantu severních Čech, bohužel co se
týče freestylových sportů za ostatními daleko zaostává,“ vysvětlil důvody
svého návrhu Matyáš Vambera.
Podle něj betonový skatepark
přinese řadu výhod už jen v tom, že
je bezpečnější, bezúdržbový, takřka
bezhlučný a vizuálně daleko atraktivnější než asfaltová plocha s různě
postavenými překážkami. „Zároveň
tím eliminujeme divoké překážky
v ulicích, jimiž jezdci nahrazují sou-

Foto: Matyáš Vambera
časný nevyhovující skatepark, a také
umožníme návrat závodů do Liberce,“
upřesnil Matyáš Vambera.
Rezort školství po dohodě s Matyášem v průběhu srpna zjišťoval data
hned z několika českých měst (Příbram,
Turnov, Ústí nad Labem, Teplice aj.),
která v minulých letech své skateparky stejným způsobem rekonstruovala,
nebo stavěla jako nové.
Dá se zhruba říci, že metr čtvereční
podobné plochy přijde na necelých
5 tisíc korun; liberecký skatepark má
rozlohu 2 300 metrů čtverečních.
Osobně se mi velmi líbí skatepark v Turnově, pokud bychom do Liberce přenesli jeho velikost zhruba 1 000 metrů
čtverečních, což je dostatečné, zbýval
by nám v areálu v Barvířské ještě stejně
velký prostor i pro lezeckou stěnu, workoutové či různé dětské prvky a zeleň.
A budeme mít skvělé hřiště pro děti
a mládež přímo v centru města. Ještě
do voleb chci ve spolupráci s Matyášem
připravit alespoň projektový námět
nového skateparku.
Rezort školství a Agentura pro sociální začleňování uspořádá 23. září
ve skateparku celodenní akci pro děti
a mládež Ulice v pohybu, která bude
mj. sérií exhibicí různých pohybových
aktivit (skateboard, freestyle koloběžky,
parkour, workout a BMX kola) s možností si je na místě vyzkoušet.
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Zprávy z DDM Větrník
Po prázdninách, kdy jsme organizovali celkem 45 táborů
a kurzů, jsme 3. září spustili přihlašování do našich kroužků
a dalších aktivit, kterých nabízíme velké množství a s pestrou
nabídkou. Činnost zahajujeme od pondělí 17. září.
Tomáš Herder 

www.ddmliberec.cz

Dovolujeme si vás pozvat na
další ročník tradiční Ťapky. Přijďte
se svými dětmi v sobotu 13. října
mezi nás na chvíli si odpočinout od
městského shonu do krásné přírody
Jizerských hor, kde jsme opět připravili zábavné sportovně-herní úkoly na
dvou trasách. Na malé turisty čeká na
závěr trati i sladká odměna. Startovat
budeme od 9.00 do 11.30 v parku před
DDM Větrník.
DDM Větrník v rámci své činnosti
nabízí i výukové programy pro školy.
Jedná se zejména o výtvarně řemeslné
techniky: např. fusing (spékání jednotlivých vrstviček skel v „profi“ peci), drátování, cínování… Tyto techniky jsou
vhodné zejména pro II. stupeň, zajímavé i pro chlapce. Jednodušší formy
výrobků zvládnou i děti I. stupně.
Další nabídkou jsou Přírodovědné
pokusy a Vánoční pokusohraní pro
I. stupeň a Hravé pokusy po školní
družiny a mateřské školky.

Programy pro školy nabízí i naše
zařízení V-klub na ulici 5. května. Jsou
to programy zaměřené na utváření
bezpečného klimatu třídního kolektivu, harmonizační dopoledne pro žáky
ZŠ a SŠ, výukové programy s evropskými souvislostmi a další tematické vzdělávací programy. Program je
připravován zkušenými lektory na
základě metod skupinové dynamiky
a zážitkové pedagogiky.
Výčet programů a ceník najdete na
webových stránkách DDM Větrník pod
nabídkou Programy pro školy.

Výběr školy může být hra(čka)
Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí Educa patří
již několik let mezi vyhledávané akce. Studenti, školáci
i jejich rodiče si uvědomují, že k rozhodnutí o volbě dalšího
vzdělávání je třeba shromáždit co nejvíce informací.
TRADIČNÍ TERMÍN na začátku října
je ideální dobou, kdy se zajímat
o široké možnosti vzdělávání v euroregionu. Místo shánění informací
na internetu nebo obcházení škol
při dnech otevřených dveří najdou
zájemci všechny informace koncentrované na jednom místě. V liberecké
Home Credit Areně se během tří dnů
od 11. do 13. října představí až 80 škol.
Každá má svůj stánek plný inspirace
a informací. Vstup je pro všechny
zdarma.
Řada škol si kromě obvyklé prezentace ke svému stánku vždy připraví
i něco navíc. Školy mezi sebou zároveň
soutěží o nejlepší expozici. Můžete si
tak vyzkoušet chemické pokusy nebo
třeba virtuální realitu. U stánku jsou
návštěvníkům k dispozici jak učitelé,
tak samotní studenti, od těch skutečně
nejlépe zjistíte, jak se na škole studuje,
nebo i to, jak je náročná.

EDUCA MYJOB
LIBEREC 2018
11.–13. 10.
Home Credit Arena
www.educaliberec.cz
Vstup zdarma
Jsou to tři dny plné zábavy a objevování. Na Educe zkrátka není nuda.
Svoji návštěvu můžete přizpůsobit
i tomu, jaký doprovodný program vás
osloví. Nechybí ani módní nebo taneční show na ploše Home Credit Areny,
atraktivní jsou i přednášky a diskuze
v přednáškovém sálu. Z fotokoutku si
na památku můžete odnést fotografii. Na Educe najdete i skvělou kávu
a další občerstvení.
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ŘEŠENÍ PRO URAN?
SKLOEXPORT
Budova Uranu, kde v současné
době pracují desítky městských úředníků a rovněž zde sídlí městská policie,
je v zoufalém stavu.

Navrhovaná rekonstrukce měla přijít
na cca 150 mil. Kč, tento plán ale rada
města neschválila. Nyní se ale nabízí
ještě další možnost, jak prostor pro
úředníky a policisty vyřešit. Náměstek
Korytář zahájil jednání s majitelem
budovy bývalého Skloexportu, kterým
je stát, resp. Generální finanční ředitelství. To s největší pravděpodobností
po deseti letech zvažování nakonec
od připravované rekonstrukce ustoupí
a objekt by tak mohlo získat od státu
zdarma město.
Budova byla stavěna za první republiky právě pro potřeby úředníků, tedy
skvěle vyhovuje potřebám Liberce.
Navíc je v relativně dobrém stavu. Do
Skloexprotu by se navíc mohli přemístit
i úředníci například z historicky cenného Liebiegova zámečku nebo policie
z budovy, kde sídlí kavárna Pošta. Tyto
prostory by pak mohly sloužit turistům
nebo Liberečanům.

Novému terminálu ČSAD s parkovacím
domem již nic nestojí v cestě
Pozemky pod stávajícím autobusovým nádražím v Liberci už patří městu. Zrovna tak jsou
již v majetku Liberce ostudné stavební buňky, které dosud slouží jako zázemí pro řidiče
i cestující. Před lety se s nimi přitom počítalo jen jako s provizorním řešením.
NOVÝ TERMINÁL vyjde na zhruba
160 mil. Kč, přičemž 85 % bude činit
dotace EU. V porotě, která vybírala
nejlepší řešení, tvořili většinu renomovaní architekti. Suchomel, Šonský,
Klokočka a Masák. Co jméno, to
pojem. Liberecký architekt Stolín
nabídl nejlepší a nejvíce promyšlené
řešení. Po právu také vyhrál.
„Přípravu projektu komplikoval
fakt, že zastupitelé dali zelenou
nákupu okolních pozemků až v únoru
2018. Do té doby byl projekt omezen
jen na pozemky města. Posunutím
části autobusového nádraží se také
vyřeší možné problémy s tunelem, který prochází pod jeho částí.
Nově tam bude park. A místo bude
i na novou bytovou výstavbu,“ řekl
náměstek pro ekonomiku, strategický
rozvoj a dotace Jan Korytář.

Nový terminál poskytne kvalitní
zázemí pro cestující i návštěvníky
našeho města – informační centrum,
kavárnu, čekárny, prostor pro rodiče
s dětmi apod. Bude propojen s parkovacím domem pro cca 450 aut.
Pomocí připravovaného turistického pasu a různých slev budou motivováni návštěvníci města, aby jich

alespoň část zaparkovala právě v parkovacím domě, a k návštěvě centra,
zoo či galerie použili MHD. Blízkost
tramvajové trati k tomu přímo vybízí.
Turisty by do parkovacího domu
mohla přilákat i plánovaná vyhlídková plošina na střeše parkovacího
domu, ze které bude výhled na celý
Liberec.

Inzerce

RESTAUROVÁNÍ
LIEBIEGOVY HROBKY

NEŘEŠTE
PŘECHOD
NEŘEŠTE PŘECHOD
NA
NADVB-T2
DVB-T2
NAMONTUJEME
NAMONTUJEME
VÁM SATELIT
VÁM
SATELIT
na 2 televize
s 2 přijímači
ZA 300,naJEN
2 TV
JENKč!
ZA 300 Kč!
využijte SATELITNÍ DOTACE

tel.:
527
899
tel.:+420
+420 778
778 527
899

V Zahradě vzpomínek pokračují
restaurátorské práce na Liebiegově
hrobce.

www.SATELITNIDOTACE.cz
www.SATELITNIDOTACE.cz

^Liberec

Michaela
STUDIO
Best for body
Přijďte k nám

omládnout !

V roce 2017 město zahájilo rekonstrukci a restaurování Liebiegovy
hrobky, která se nachází v tzv. Zahradě vzpomínek u ulice Budyšínská.
V rámci této akce mělo dojít k obnově
celého interiéru hrobky včetně štítu.
V průběhu prací ale odborníci zjistili, že není možné přistoupit zároveň
k restaurování zdobné štítové nástavby hrobky – tympanonu. Ten se tedy
začal se speciální péčí opravovat až
letos.

WUS_REG_Liberec_95x136.indd 1

Bezbolestná
liposukce
přístrojem
Spa RF

odstranění tukových vrstev
Masea
tvarování těla
Jáchymovská , LIBEREC 10
redukce celulitidy
vyhlazení a vypnutí pokožky
redukce strií
přístrojová lymfodrenáž
Rezervace:
ruční lymfaticka masáž
606 632 284

Centrum zdraví

u vchodu městské policie

Jáchymovská 261, LIBEREC 10, studio.michaela@email.cz

www.bezbolestnaliposukce.com

05.09.18 14:46
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Čistota v centru města se zlepší, přibyde ručního úklidu
Čistota veřejného prostranství v centru Liberce by se měla razantně zlepšit. Úklid centra se totiž od 3. září zintenzivnil jak
díky vyššímu počtu pracovníků ve službě, tak i přerozdělením kompetencí jednotlivých organizací. Vše bude také daleko
přehlednější pro veřejnost. Dohodla se na tom nová tzv. koordinační skupina pro úklid města, v níž nově kromě politických
a odborných zástupců města zasedají i ředitelé Komunitních prací Liberec, Technických služeb města Liberec, FCC a Městské
policie Liberec. Dopad těchto změn na rozpočet města je nulový.
Eva Karhanová Horynová, zastupitelka; Tomáš Kysela, náměstek primátora; Ivan Langr, náměstek primátora
KOORDINAČNÍ SKUPINA především
zrušila rozdělení centra mezi organizace
dle lokalit a ulic a úklid založila výhradně na časovém hledisku (viz tabulka).
Nově se tak nebudou jednotlivé organizace věnovat jen svým původně
svěřeným úsekům, ale střídavě vždy
celému centru, za které také budou plně
zodpovídat zvýšeným počtem průběžných kontrol. Eliminují se tak nejasnosti
a dohady, kdo kde uklízel a kdo ne. Pro

pravidelný svoz odpadů z odpadkových
košů. KPL a TSML ale budou svou činnost
se svozem ladit tak, aby jejich pracovníci
vzápětí douklidili i okolí košů.
Zvýší se i počet kontrol v terénu – KPL
bude nově své pracovníky kontrolovat
třikrát denně v přesných časech (9.00,
12.00 a 15.00), aby jeho koordinátoři/
předáci mohli na špatně provedený
úklid hned reagovat. TSML budou provádět kontrolu dvakrát za směnu. Do

kontroly ale chceme zapojit i veřejnost,
a to prostřednictvím kontaktních údajů
na všechny zodpovědné organizace.
Předpokládáme ale, že čistota centra
města se zvýší postupně, je třeba totiž
v prvních několika dnech dobře připravit
a motivovat především jednotlivé pracovníky KPL na zaváděné změny.
Intenzivnější roli ale bude sehrávat i Městská policie Liberec, která se
v rámci kontroly centra více zaměří na

přestupkovou činnost (represe).
KPL i TSML se nadále budou věnovat
i svým dalším činnostem, jako je denní
úklid zeleně po celém městě (KPL) či
čištění komunikací (TSML). KPL bude
rovněž až do 30. 9. udržovat dvěma
pracovníky areál Lesního koupaliště,
po ukončení sezony i tyto pracovníky přeřadí na úklid centra města. KPL
ale bude zatím souběžně muset kvůli
přesunu kapacit významně omezit tzv.

ROZDĚLENÍ ZODPOVĚDNOSTÍ A KONTROLY ZA ÚKLID CENTRA MĚSTA S PLATNOSTÍ OD 3. 9. 2018
KDO

CO

KDY

KONTROLA

Komunitní práce Liberec (KPL)

úklid celého centra města
(od ul. 5. května – Fügnerova / Soukenné nám. / Jánská)

pondělí až pátek
v čase 7.00–20.00

třikrát denně v 9.00, 12.00 a 15.00

Komunitní práce Liberec (KPL)

doúklidy okolí odpadkových košů v centru
po jejich vyprázdnění

pondělí až pátek
v časech svozu FCC

v rámci běžné kontroly

Komunitní práce Liberec (KPL)

provoz stroje na odstraňování žvýkaček v centru města

pondělí až pátek/ noční čištění

Technické služby města Liberce (TSML)

úklid celého centra města
(od ul. 5. května – Fügnerova / Soukenné nám. / Jánská)

sobota a neděle
v čase 6.30–15.00

průběžně dvakrát za směnu

Technické služby města Liberce (TSML)

doúklidy okolí odpadkových košů v centru
po jejich vyprázdnění

sobota a neděle v čase svozu FCC

v rámci běžné kontroly

FCC

svoz odpadů v centru města

pondělí až pátek dvoukolově - ranní svoz
(6.00–8.30 a 13.00–15.00); víkend jednou za den

Městská policie Liberec (MPL)

řešení přestupkové činnosti

průběžně

veřejnost je totiž podstatné, že se
uklízí účinně a pravidelně, nikoli to,
kdo je za co zodpovědný.
Ruční úklid centra města od Šaldova
až po Soukenné náměstí, resp. Jánskou
ulici, tak budou mít nově na starosti
Komunitní práce Liberec (KPL) ve všedních dnech od 7.00 do 20.00, Technické služby města Liberce (TSML) pak
o víkendech v době od 6.30 do 15.00
hodin. FCC zůstává zodpovědnost za

PŘÍMÉ PODNĚTY OD VEŘEJNOSTI
KDO

E-MAIL

TELEFON

Komunitní práce Liberec (KPL)

kratochvil.tomas@magistrat.liberec.cz

485 244 990

Technické služby města Liberce (TSML)

tsml@tsml.cz

482 410 111

FCC
Městská policie Liberec (MPL)

485 213 020
mestska.policie@mp.liberec.cz

Terminál Fügnerova čistí nový stroj
Pracovníci Komunitních prací Liberec zahájili čištění
prostoru terminálu Fügnerova. Využívají přitom nový stroj,
který umí horkou párou odstranit nejen starou špínu, ale
také zašlapané žvýkačky, kterých jsou bohužel stovky.
Jan Korytář, náměstek primátora
CESTA OD vyzkoušení stroje, schválení v rozpočtu města, jeho objednání
a dodání trvala přes rok, ale stroj už
konečně slouží a funguje.
Kromě práce v centru ho budeme
využívat také v parcích, kde horká
pára nahradí při likvidaci plevele
chemii. Stroj tak jede i na dvě směny,

průběžně

na terminálu je přes noc, když zde
nejsou cestující.
Komunitní práce opraví také staré
odpadkové koše a zajistí úklid odpadků na dvě směny. K lepšímu stavu
terminálu přispěje i oprava místy
rozbitého dláždění, které provádí
DPMLJ.

488 578 111

mimořádné akce. Ředitel KPL Tomáš
Kratochvíl ale předpokládá postupné
navyšování počtu pracovníků veřejně
prospěšných prací, kteří by rovněž dále
posílili úklid centra města.
Koordinační skupina se bude scházet vždy v týdenních intervalech, aby
aktuálně reagovala na potřeby ve
městě. Tato přijatá opatření platí od
3. září do 31. října, pro zimní měsíce
se bude plán úklidu aktualizovat.
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Vyberte deset největších problémů Liberce
Rádi bychom vás pozvali na další ročník Veřejného fóra, který se uskuteční v úterý 25. září 2018 v areálu Lidových sadů.
Odbor strategického rozvoje a dotací
SPOLEČNĚ NAJDEME a pojmenujeme deset největších problémů,
které město a jeho občany trápí. Díky
Veřejnému fóru 2018 máte možnost
změnit město k lepšímu.
Fórum, které v minulosti probíhalo
v kavárně Pošta v centru Liberce, je
letos přesunuto do areálu Lidových
sadů kvůli natáčení amerického velkofilmu v našem městě.
V úvodu se budete moci seznámit
s tím, jak si město a jeho vedení poradilo s problémy z loňska, které jste
možná popsali právě vy. O výsledku
se můžete dozvědět na místě osobně.

Máte šanci vyjádřit se a poukázat na
to, co dalšího je třeba změnit.
Za pomoci odborníků z Národní
sítě Zdravých měst pak společně
v další části shrneme přehled problémů, které by do dalšího fóra v příštím roce mělo město řešit a nejlépe
také vyřešit. O vybraných tématech
budou společně s vámi diskutovat jak
političtí zástupci, tak i zaměstnanci
města. Můžete se zeptat přímo jich,
co je reálné během jednoho roku
změnit.
V příštím období budou řešeny
problémy, které společně vybere-

Menší umělecká díla
procházejí údržbou
Sochy, plastiky, památníky a jiné významné artefakty,
které zdobí veřejný prostor v Liberci, procházejí údržbou.
V minulosti se jim příliš pozornosti nedostávalo.
Redakce

ŠKODY NA různých artefaktech za
roky nezájmu napáchala nejen příroda – mechy, řasy, lišejníky, ale také vandalové – samolepky, polepy, žvýkačky
a nápisy fixami a spreji.
„Na některá díla se dlouhá léta
zapomínalo, už bylo proto na čase jim
věnovat zaslouženou péči. Už loni bylo
očištěno prvních šest děl a v první polovině června letošního roku bylo omyto
a očištěno 21 soch, plastik a památníků
na různých místech po celém Liberci.
Práce na těchto dílech, které nevyžadovaly restaurátorský zásah, provedlo
Sdružení Tulipan, z.s., se kterým má
město dobré zkušenosti,“ říká Karolína
Hrbková, náměstkyně primátora.
Umělecká díla po omytí velmi prokoukla, jako např. Věčná něha v ul.

Jánská, Památník bojovníkům za svobodu na Štefánikově nám., Želvy při
terminálu MHD v ul. Fügnerova, Hlava
při parku v ul. Na Žižkově či Brána borců
vítající turisty mířící na Ještěd.
„Postupně zaměřujeme pozornost
i na díla, která jsou již v havarijním
stavu a zaslouží si opravu či restaurování. Již v minulém roce se podařilo
úspěšně opravit dílo Léto ve Franklinově ulici a na jaře se opravovaly sochy
sv. Petra a Pavla při vstupu do Zahrady
vzpomínek. V současné době probíhá
restaurování sochy Medvídka, který je
umístěn taktéž v Zahradě vzpomínek.
V neposlední řadě se ještě na podzim
chystá oprava Vlajkové fontány, tzv.
Třepetalek v Rychtářské ulici,“ dodala
Hrbková.

obyvatel. Dále přivítáme zástupce
studentů u „stolu mladých“, ti se
budou věnovat problémům napříč
ÚTERÝ 25. ZÁŘÍ
spektrem těchto témat.
OD 17.00
Z každé řešené oblasti budou po
Liberec, Lidové sady – velký sál
společné diskusi a hlasování účastníků vybrány dva největší problémy.
Přijďte veřejně říct zástupcům
V souhrnu tedy vzejde k řešení řada
města, co se vám v Liberci nelíbí
podnětů, o kterých budou následně
a co byste chtěli zlepšit.
občané hlasovat v anketě na webu
me z těchto oblastí: veřejný prostor, města. Vyberou tak k řešení deset
životní prostředí, rozvoj města, so- nejpalčivějších.
ciální služby a školství, kultura a volný
Kromě zmíněného programu je
čas, doprava v Liberci. Kromě toho pro vás připravené malé občerstvení
se bude probírat také otázka zdraví a také losování o drobné ceny.

VEŘEJNÉ FÓRUM 2018

Aplikace Lepší místo
Chytré mobilní telefony vlastní téměř všichni napříč
generacemi, a tak město přichází s aplikací Lepší místo, která
pomůže v Liberci řešit drobné problémy, jichž je stále dost.
Redakce
JDE NAPŘÍKLAD o nepořádek kolem
popelnic, rozbité lavičky, černé skládky… Stačí si aplikaci Lepší místo zdarma
nainstalovat, zaregistrovat se a pak už
uživatele systém přehledně naviguje.
Je to snadné.
Problematické místo se vyfotí, doplní
se krátký popis a podnět po odeslání
zamíří přímo na radnici. Pokud dotyčný
bude chtít vědět, jak se jeho podnět
řeší, pak se bude muset přihlásit i do
webové aplikace: www.lepsimisto.cz.
„Je to úplně jednoduché. Vidíte problém, tak ho vyfotíte, napíšete k němu
pár slov a odešlete ho na radnici. Tady
ho jeden úředník přepošle příslušnému
pracovníkovi k vyřešení a vy můžete
spolu s ním sledovat, jak se problém

řeší. A pokud ne, upozorníte na to
a můžete se dožadovat nápravy. Mysleli
jsme i na ty, kdo nemají potřebné chytré
telefony. Ti mohou využít bezplatnou
linku 800 460 460, kde stačí problém jen
nahlásit, a my už se postaráme o jeho
vyřešení,“ doplnil náměstek primátora
Jan Korytář.
Popis, jak Lepší místo funguje, naleznete na www.lepsimisto.cz.

Po opravených cestách

O prázdninách skončily stavební práce na cestách v parku
Petra Bezruče mezi zoo a Riegrovou ulicí v Lidových sadech.
Redakce
MĚSTO NECHALO kompletně obnovit
parkové cesty, které už byly v nevyhovujícím stavu, a to hlavně kvůli přívalovým dešťům z minulých let, které
v mlatových cestách vyhloubily hluboké erozní rýhy.
„Dělníci tady proto zapravili tyto
rýhy, upravili perkovou cestu a park
zatravnili. Nechybí odvodňovací žlaby

a svodnice včetně doplnění nových
úseků dláždění ze žulových odseků, a to
podle požadavků Národního památkového ústavu. Na několika místech bylo
provedeno vyústění do terénu, které
zabrání odvádění dešťové vody z parku.
Okraje cest byly stabilizovány ocelovou pásovinou,“ vysvětlila náměstkyně
Karolína Hrbková.
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Územní plán opět rukojmím voleb
Ve svém posledním článku do Zpravodaje jsem uvedl, že chci být smířlivý k vyjádřením politických subjektů
k novému územnímu plánu v zájmu šance na jeho konsenzuální schválení. Po červnovém zastupitelstvu jsem
se však přesvědčil, že věcnost a odbornost do politické hry některých zastupitelů rozhodně nezapadá, a tak
musím uvést na pravou míru některá tvrzení tam pronesená.
Arch. Jiří Plašil, vedoucí projektant Územního plánu Liberec
PŘEDEVŠÍM JE zřejmé, že Změna pro
Liberec, která měla 2 roky územní plán
(ÚP) ve své moci a v očekávání, že to
bude „její“ územní plán, do něj zakotvila
řadu užitečných návrhů včetně přístupové komunikace z křižovatky Doubí do
výrobní zóny Jih a rozvoje výrobní zóny za
letištěm, poté, co se stala opozicí ve vlastní koalici, většinu těchto záměrů neguje.
Jako by jí, stále ještě jako správci
města, před volbami už o zodpovědnost za celoměstskou koncepci nešlo.
Každého, kdo se pak chystá tuto zodpovědnost převzít, vystavuje do role
nepřítele vybraných skupin obyvatel
Liberce.
V tom, že vlastně ani nejde o věc, mě
utvrzuje fakt, že ani jeden za zastupitelů
Změny nenavštívil dva dny před červnovým zastupitelstvem řádné veřejné
projednání územního plánu. Pak by se
nestalo, že by územní plán kritizovali,
aniž by se s ním seznámili.
Na veřejném projednání mohli
dostat odborné odpovědi podobně
jako pan Baxa na svůj nápad zrušit zcela
proces pořizování nového územního
plánu. Rovněž mohli nahlédnout živě
do dokumentace, která byla již přes
měsíc vyvěšena na internetu a jejich
zástupcům zvlášť byla vyložena ve
Výboru pro ÚP.
CO VŠECHNO NENÍ PRAVDA
Ještě se vrátím k přístupové komunikaci do výrobní zóny Jih. Není pravda, jak
tvrdila na předminulém zastupitelstvu
paní Hrbková, že to, co ona prosadila

do nového ÚP, byla jen jedna z možných
variant. Už od výběru variant v konceptu
je návrh ÚP upravován jako invariantní.
Na červnovém zastupitelstvu se pak
staly tématem regulační plány (RP).
Mimo jiná tvrzení pana Korytáře není
pravda ani to, že zadání RP v minulém
období zabránil primátor. Minimálně
dva roky měla Změna územní plánování
ve své moci a mohla jakýkoliv regulační

Není pravda, jak tvrdil pan Baxa,
nepoučený svou nepřipraveností
na veřejné projednání, že v novém
územním plánu jsou regulační plány
nahrazeny jakýmisi obskurními „investorskými studiemi“. V návrhu ÚP jsou
zakotveny standardní územní studie
(ÚS) a je pouze poukázáno na možnost
jejich úhrady žadatelem/investorem
podle novely stavebního zákona. Ta mu

plán začít pořizovat bez ohledu na jeho
zakotvení v ÚP. Ostatně tak tomu je i do
budoucna.
Rovněž není pravda, jak tvrdil pan
Šedlbauer, že jakési odborné urbanistické komise se shodly na nepostradatelnosti zakotvení RP do nového
ÚP. Nejen Výbor pro ÚP, ale i jediný
relevantní seminář urbanistů svolaný
za paní Hrbkové k ÚP, potvrdil pravý
opak a také fakt, že například v Praze je
dosud schválen jediný regulační plán,
a to v úplně jiném historickém kontextu.

nedává žádná privilegia při jejich projednání, ale zvyšuje šance na pořízení
ÚS zadluženým městem.
V souvislosti s rozvojem výrobní zóny
za letištěm paní Haidlová a Tachovská
„citovaly“ má vyjádření, že v Ostašově jsou zemědělské půdy s vysokou
třídou ochrany. To sice není úplná lež,
ale pouze účelově vytržený fakt. V mých
vyjádřeních bylo totiž rovněž konstatováno, že tyto „kvalitní“ půdy jsou evidovány na podstatné části území Liberce
včetně mnoha zastavěných ploch. Jejich

Veřejné projednání revitalizace veřejně
přístupných ploch zeleně v Jeřmanické ul.
Bydlíte na sídlišti v Jeřmanické ulici? Přijďte se podívat na
finální návrh revitalizace prostoru pod sídlištěm.
NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÉHO projednání
konaného dne 27. června 2018 a následně zaslaných připomínek k variantnímu
řešení revitalizace, které mohli obyvatelé této lokality zasílat do 31. 7. 2018, je
nyní architektonickou kanceláří dopracováván finální návrh podoby tohoto
veřejného prostoru.
Samotné variantní návrhy možného

řešení byly představeny jak na místě
samém, tak i na webových stránkách
města. Konečný návrh vychází z varianty A, která se podle doručených
podnětů nejvíce líbila a bude představena prostřednictvím veřejného
projednání dne 26. září od 17.30
na prostranství za řadovými garážemi
přímo v Jeřmanické ulici.

Inzerce

odůvodněný zábor pro rozvoj výrobní
zóny byl pracně dohodnut s dotčenými orgány a ty jsou svým stanoviskem
vázány i přes dámami uváděné aktuální
zpřísnění ochrany zemědělské půdy.
Dohodě na územním plánu nepřispěje ani to, že paní Hrbková použila
v souvislosti s Ostašovem označení
obvodové sběrné komunikace jako
propojení výrobních zón Jih a Sever.
To je v přímém rozporu s obhajováním
této komunikace zástupci Změny na
besedách s občany o územním plánu
před dvěma lety.
Znovu tedy prosím, aby byl územní
plán kritizován při opravdovém zájmu
o jeho zlepšení a jeho aspoň částečné
znalosti. Zbytek informací jsem byl
a nadále jsem připraven doplnit při
standardních příležitostech, kterých
není málo. Škoda, že ani informační
kancelář k ÚP v budově radnice nenavštívil během více než měsíce jejího
fungování jediný ze zastupitelů, kteří
ho pak nekompetentně napadali na
zastupitelstvu.
Územní plán vždy bude kompromisem mezi soukromými, skupinovými a veřejnými zájmy. Proto prosím
všechna politická uskupení, aby před
volbami netěžila kapitál z nespokojenosti občanů Liberce s dílčími řešeními
a nepodbízela jim falešnou iluzi, že
územní plán lze zásadně přepracovat
včetně finálního projednání během
jednoho „vládního“ období. To navíc
v Liberci v poslední době netrvá ani celé
čtyři roky.
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Dopravní podnik prochází nelehkým obdobím

Nové vedení dopravního podniku musí řešit obtížné problémy finanční i provozní. Dosud je s podporou města zvládá
a ukazuje, že DPMLJ má potenciál být silnou, samostatnou a úspěšnou firmou.
Josef Šedlbauer, člen dozorčí rady DPMLJ
DOPRAVNÍMU PODNIKU chybí
na účtech 85 milionů za dotační projekty, které byly podle
názoru protikorupční policie
zmanipulovány. Jde o již uzavřené projekty na rekonstrukci
tramvajové trati mezi terminálem Fügnerova a náměstím F. X.
Šaldy a na nákup nových autobusů. Dále schází téměř 30 milionů,
které ještě bývalé představenstvo
na sklonku minulého roku těsnou
většinou hlasů poslalo společnosti
BusLine jako tzv. přiměřený zisk.
Tyto díry ve finanční hotovosti si
vyžádaly odklad některých plánovaných oprav, především tramvajových
tratí. V průběhu léta ale došlo k rozšíření stávajících úvěrů dopravního
podniku a také k dohodě s městem
o poskytnutí mimořádného příplatku ve výši 20 milionů. Tím se finance
DPMLJ stabilizují a vytvářejí prostor
pro bezproblémové zajištění běžného chodu, včetně plánovaných oprav.

VELKÝ TŘESK V DOPRAVNÍM PODNIKU
Na jaře letošního roku zasahovala v dopravním podniku protikorupční
policie, která obvinila bývalého ředitele Luboše Wejnara a bývalého předsedu představenstva Pavla Šulce z různých trestných činů.
Obviněno bylo celkem 9 osob, včetně osoby blízké bývalému členovi představenstva DPMLJ za Jablonec, bývalého krajského radního pro
dopravu Vladimíra Mastníka a dalších osob z různých firem. Následně proběhla změna stanov a osob v dopravním podniku, vedení firmy dnes tvoří
tříčlenné představenstvo složené z externích krizových manažerů. Změny
napadlo u soudu vedení města Jablonec nad Nisou, které je minoritním
akcionářem DPMLJ (drží 0,4 % akcií, 99,6 % je v držení Liberce).

Zároveň se blíží k závěru jednání
mezi dopravním podnikem a městem
o nových smlouvách o zajištění
dopravy v Liberci na příštích 10 let. Ty
přinášejí DPMLJ potřebnou finanční
jistotu a městu podstatně lepší kontrolu nad použitím veřejných peněz
v této největší městské firmě.
Druhou komplikací, kterou dopravní podnik řeší, je vypovězení smlouvy ze strany subdodavatele, firmy

BusLine. Ta dosud pro DPMLJ
zajišťuje 40 % autobusové dopravy
v Liberci a veškerou autobusovou
dopravu na Jablonecku. Smlouva
končí v prosinci 2019 a výpověď je
účinná ke konci ledna 2019.
BusLine výpověď zdůvodnil neplacením závazků ze strany DPMLJ,
zapomíná ale dodat, že jednostranně
a zásadně letos v červnu svoje finanční nároky navýšil. DPMLJ stále řádně

platí, tato jednostranná a nepodložená navýšení však odmítl. Proto
považuje výpověď smlouvy za
neplatnou a účelovou. Dopravní
podnik se mezitím intenzivně připravuje k převzetí dopravy zcela do
svých rukou, a to již od ledna 2019,
pokud to bude nezbytné. Zajišťuje
k tomu potřebnou techniku a jedná
s řidiči, dosud pracujícími pro BusLine, o jejich plynulém přechodu
k DPMLJ. Svoje závazky vůči Liberci i Jablonci chce dopravní podnik
v každém případě splnit.
Situace dopravního podniku je
tedy obtížná, ale zvládnutelná. Je
důležité o ní veřejnost otevřeně
a pravdivě informovat, protože DPMLJ
hospodaří s více než třemi sty miliony
veřejných peněz a zajišťuje pro město
významnou službu. Pokud bude
vedení města s DPMLJ spolupracovat
stejně intenzivně i po komunálních
volbách, není třeba mít o veřejnou
dopravu v Liberci starost.
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Dotační projekty lze dělat efektivně a úspěšně
Příkladem toho, že lze dotační projekty dělat efektivně a úspěšně, jsou podle náměstka primátora pro technickou správu
majetku města Tomáše Kysely projekty z oblasti dopravy, jejichž přípravou a realizací pověřila rada města odbor správy
veřejného majetku libereckého magistrátu.
Jan Král
JISTĚ SI ŘADA Liberečanů všimla
letos dokončených modernizací,
například světelné křižovatky a chodníku na Kunratické, nových bezbariérových chodníků, přechodů pro
chodce, zálivů autobusových zastávek, modernizovaného veřejného
osvětlení v ulicích Zhořelecká, Krajinská, Uralská, Kubelíkova – Řepná a Dr.
Milady Horákové. Další lokality jsou
průběžně realizovány nebo připravovány k realizaci v následujícím roce.
„Jsou to sice jen drobnější dotační
akce města, nicméně jejich význam
drobný rozhodně není. V každé
řešené lokalitě již došlo nebo teprve
dojde k významnému zvýšení bezpečnosti dopravy a jejímu zpřístupnění znevýhodněným spoluobčanům
– hendikepovaní, maminky s kočárky
apod. Všechny tyto akce jsou financovány z Integrovaného regionálního operačního programu. V oblasti

zvýšení bezpečnosti dopravy
město zrealizovalo či postupně realizuje celkem osmnáct
lokalit,“ řekl náměstek primátora Tomáš Kysela. Poznamenal, že zvýšení bezpečnosti
pěších v silničním provozu
není vždy přijato kladně ze
strany řidičů, neboť v místech nových opatření musí
výrazně zpomalit.
Dále byl odbor správy
veřejného majetku pověřen
přípravou a realizací dvou
unikátních projektů financovaných
z Operačního programu Doprava.
Jedná se o projekt „Zavedení silniční
meteorologie“, jehož cílem je mimo
jiné významně snížit náklady města
na zimní údržbu komunikací. Další
je projekt „Informační a navigační
systém v Liberci“, který si neklade za
cíl nic menšího, než všem výrazně

dřit, což se dělo a za což děkujeme.
Následná realizace pak obdržené
připomínky reflektovala,“ uvedl
vedoucí odboru správy veřejného
majetku David Novotný. Zejména
akce z oblasti zvýšení bezpečnosti dopravy byly dále anoncovány
prostřednictvím letáků umístěných v autobusech a tramvajích
MHD nebo v radničním Zpravodaji.
„Příprava výše uvedených
akcí započala v závěru roku 2015
a jejich kompletní dokončení se
předpokládá v příštím roce. Celulehčit parkování v centru města. kové investiční náklady těchto akcí
První zmíněný projekt bude dokon- činí cca 84 milionů Kč. Při způsobičen do konce září tohoto roku a druhý lých výdajích ve výši cca 62 milionů Kč
pak v roce následujícím. V obou pří- město očekává zisk dotací v celkové
výši cca 55 milionů Kč. Náklady na
padech činí dotace 85 procent.
„Všechny projekty byly projedná- zisk a administraci bez projektové činny s veřejností prostřednictvím webu nostmi s vydáním stavebního povobezpecnadoprava.liberec.cz, kde se lení dotací činí cca 2,5 miliony Kč,“
mohl každý k připravované akci vyjá- doplnil náměstek Tomáš Kysela.

STAVEBNÍ ÚŘAD INFORMUJE

IV. Příprava a provádění drobné stavby
V dnešním dílu se budeme věnovat mýtům o drobných stavbách, vzrostlých z pověry vlastníků pozemků o tom, že si na
pozemku můžou dělat, co chtějí, ve spojení s již představeným mýtem o „ne-stavbách“ bez základů.
Jaroslav Urban, vedoucí oddělení státního stavebního dozoru
STAVEBNÍMU ZÁKONU podléhají
všechny stavby tímto zákonem definované. Tedy i ty úplně malé, neboť
jejich rozměrové parametry jsou
ve stavebním zákonu definovány
zejména maximální výměrou (tedy
„od nuly“ do 25 m2 zastavěné plochy
a do 5 m výšky). Bohužel stavby
nejsou definovány jen „hmotou“, ale
i účelem. A k tomu se za stavbu považuje i výrobek plnící funkci stavby. Ad
absurdum dotažená aplikace litery
zákona by tak měla za důsledek, že
dlouhodobě umístěná ptačí budka je
stavba podléhající územnímu souhlasu a ohlášení s povinnou projektovou
dokumentací.
Spodní hranice není skutečně
formálně ani metodicky nijak předurčena, jako je tomu u budov podle
katastrálního zákona. (Zatím jsme
jen dohledali rozsudek správního

nost vyrozumět v předstihu všechny
osoby, které mohou být prováděním
dotčeny, k čemuž je oficiální metodické stanovisko ministerstva, že
stavební úřady mají tyto povinnosti
kontrolovat, neboť jejich porušení je
přestupkem se sankcí až 200 tis. Kč.
Na internetu a v médiích se dozvíte, že to či ono nepotřebuje „stavební povolení“. To čistě formálně bývá
i pravda, neboť se prakticky jedná
o výrobky plnící funkce stavby, které
obvykle vyžadovaly a vyžadují jen
územní souhlas či rozhodnutí. Ale
stavba bez územního souhlasu či
soudu, podle kterého je „kadibudNicméně stavební zákon rovněž rozhodnutí je stejně „černá stavba“
ka“ stavbou podléhající stavebnímu definuje stavby a zařízení, které jako stavba bez stavebního povolení.
zákonu.) Metodická pomůcka mini- nepodléhají stavebnímu zákonu – Mnozí vlastníci a uživatelé různých
sterstva k přístřeškům a pergolám, nevyžadují žádné „povolení“. Avšak přístřešků, zahradních domků či
která vznikla v souvislosti s touto i u těchto staveb má stavebník mobilhausů tak dospěli k těžkému
problematikou, je v tomto ohledu výslovnou povinnost řádné přípravy a nemilému rozčarování při kontrole
nepoužitelná.
a provedení stavby a rovněž povin- stavebního úřadu.
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GREENNET UŽ OHŘÍVÁ
VODU V PAVLOVICÍCH
Třistamilionový projekt GreenNet
má za sebou první ostrou zkoušku.
Na začátku září se na nový horkovod
přepojily první výměníkové stanice ve
Starých Pavlovicích. Nové Pavlovice
a Ruprechtice se dočkají v polovině
měsíce.
Největší investiční akce Teplárny Liberec se blíží k dokončení první etapy. Nové
horkovody už nahradily předimenzované
parovody v Pavlovicích, kde probíhaly celé
léto stavební práce.
Náročné stavební práce uvnitř sídliště
přinesly jeho obyvatelům celou řadu
především dopravních omezení. „Rádi
bychom poděkovali všem, kterých se
výměna parovodů dotkla, za vstřícnost
a trpělivost. Ruprechtice přepojíme na
horkovod do poloviny září. Hned po
dokončení začínáme s přípravou další
fáze, kterou provedeme příští rok,“
dodal místopředseda představenstva
Petr Heincl.

SNÍŽENÍ CEN
JÍZDNÉHO MHD
Od 1. září 2018 došlo ke snížení cen
jízdenek MHD: děti 6–18 let, studenti
18–26 let a osoby nad 65 zaplatí nově
jen 25 % z plné ceny. Dále dochází ke
snížení cen u předplatného na 366
dnů na 3 650 Kč.

Děti do 15 let svůj věk nijak neprokazují.
Nově osoby ve věku 15–18 let nepotřebují potvrzení o studiu, pouze dokládají věk dokladem totožnosti (OP, ŘP,
cestovní pas).
Osoby 18–26 let dokládají nárok na
slevu POUZE potvrzeným oranžovým
studentským průkazem (DPMLJ je
bude nově prodávat) nebo platnou ISIC
kartou.
Prodej předplatného podle nového
tarifu je možné na všech předprodejních místech v Libereckém kraji.
Výměna papírových jízdenek –
standardně výměna neplatných (nepoškozených, neupravovaných a neoznačených) jízdenek za platné bude
umožněna do 30. 11. 2018 (na ZC
Terminál MHD Fügnerova), cestující si
v hodnotě vrácených jízdenek odeberou jízdenky nové.
Úplné znění Tarifu je k dispozici na
stránkách www.dpmlj.cz.

Z RADNICE
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Bílí tygři udělali Zoo Liberec jméno,
bylo by nešťastné se jich zbavovat
Nedávno jsem zaznamenal informaci, že vedení liberecké zoo zvažuje konec
bílých tygrů. Nejsem odborník na ochranu a chov ohrožených druhů zvířat,
ani na provoz zoologických zahrad. Zamýšlím se o tomto problému pouze
z pohledu vedení města, zřizovatele Zoo Liberec, které je nejvýznamnějším
zdrojem financování, a to ve výši téměř 60 milionů korun ročně.
Tibor Batthyány, primátor
Argumentem, proč končit s chovem
bílých tygrů v Liberci, je prý to, že
Evropská asociace zoologických zahrad
(EAZA), jíž je naše zoo členem, vydala
před pár lety doporučení, aby se přestali chovat kříženci, anomálie jako bílí
lvi a tygři a další zvířata, která nejsou
spojena s ochranou přírody. Chovatelský
prostor, který zabírají, by se měl uvolnit
programům pro záchranu ohrožených
druhů v tom samém taxonu. Tato zvířata
dle EAZA do členských zoo nepatří, protože je třeba řešit jiné problémy.
Zde je však otázka, jaké funkce má
plnit naše, regionální, zoologická zahrada. Nezpochybňuji vědecký význam ani
výsledky liberecké zoo v rámci ochrany
přírody, ale dovolím si tvrdit, že svou
významnou úlohu má naše zahrada
také pro vzdělávání dětí, turistický ruch
a jako volnočasová aktivita pro obyvatele města. Nehledě na to, že příjmy ze
vstupenek jsou též významným zdrojem jejího financování.
A tady narážíme na první problém,
který mne v této věci zneklidňuje. Bílí
tygři jsou bezesporu největším tahákem liberecké zoo. Díky bílým tygrům
je zahrada známá v širokém okolí i za
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hranicemi ČR. Zbavovat se tedy „marketingového pokladu“,
který nám pomohl
vybudovat značku
a jméno Zoo Liberec
ve světě, mi připadá
nešťastné. O tom, že
bílí tygři se postupem
času stali pro Liberec
symbolem srovnatelným s Ještědem, nemá cenu diskutovat.
Jedním z argumentů pro konec
bílých tygrů bylo také to, že bílí tygři
zabírají prostor pro chov jiných druhů,
které si to zaslouží víc. Dovolím si však
ze svého laického pohledu tvrdit, že ten
„nepovedený“ bílý tygr svou atraktivitou získá peníze pro jiný ohrožený druh,
který však není tak „divácky zajímavý“.
Je to podobný princip, jako když televize výrobou „komerčních“ filmů bez
větší umělecké hodnoty vydělá peníze
na pořízení naopak umělecky hodnotného pořadu, který ale ocení jen úzká
skupina fajnšmekrů.
Nehodlám polemizovat o prioritním
poslání zoologických zahrad. Jako primátor zodpovědný za chod města se

J
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však musím důrazně ohradit
proti tomu, aby jakákoli organizace zasahovala významně do chodu Zoo Liberec,
pokud to může mít dopad na
její ekonomiku. A to zejména v tom případě, když na
provoz zoologické zahrady
významně nepřispívá.
Nemám nic proti ochraně přírody a vážím si práce
všech, kteří pomáhají chránit ohrožené
druhy zvířat i rostlin. Na tento problém
se však dívám z pohledu toho, co je
primárním posláním města. Starat se
o údržbu a rozvoj města ve prospěch
svých občanů, nebo vědecká činnost na
úkor opravených chodníků, silnic, škol,
divadla, bazénu a dalších potřebných
investic? Proto se budu snažit, aby bílí
tygři v Liberci zůstali.
Pokud má liberecká zoo plnit primárně funkci „Noemovy archy“ a být
vědeckou institucí, která zachraňuje
ohrožené druhy, a to bez zřetele na
atraktivitu pro návštěvníky, pak v tom
případě by její provoz měl platit někdo
jiný, nikoli město. Liberec na to bohužel
zatím nemá.

VŠECHNY AKCE JSOU
PRO VEŘEJNOST ZDARMA!
ZÁBAVNÝ PROGRAM NA DĚTSKÉM DOPRAVNÍM HŘIŠTI
16. 9. neděle, 10.00 – 14.00 h.

ZÁHADA LOKÁLEK
17. 9. pondělí, 18.00 h | Malý sál Krajské vědecké knihovny.

HÝBEJ SE, BUDEŠ ŠŤASTNĚJŠÍ – VYCHÁZKA S ODBORNÍKEM
18. 9. úterý, 16.00 – 17.30 h | Sraz účastníků v 16.00 h
před kostelem Nalezení sv. Kříže, Malé náměstí.

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY – HLAVNÍ PROGRAM
19. 9. středa, 9.00 – 15.00 h | U OC FORUM a Domu kultury.

CYKLOJÍZDA
20. 9. čtvrtek, 17.00 h | Sraz v 17.00 h před OC PLAZA.

MĚSTSKÁ DOPRAVA HISTORICKOU TRAMVAJÍ
21. 9. pátek, 13.00 – 17.00 h | Trasa Lidové sady – Viadukt a zpět.

CYKLOBURZA – MOŽNOST PRODAT / KOUPIT
22. 9. sobota, 10.00 – 14.00 h | U OC FORUM a Domu kultury.
Přijďte prodat / koupit použité kolo a jiná přibližovadla!

Více informací najdete na www.liberec.cz.

KDO PŘIJEDE NA CYKLOBURZU NA KOLE,
MŮŽE SI HO ZDE NECHAT ZDARMA SEŘÍDIT!!!

VOLBY 2018
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VOLBA NOVÝCH ZASTUPITELŮ

PŘÍLOHA LIBERECKÉHO ZPRAVODAJE	

www.liberec.cz

Informace k volbám do zastupitelstev obcí 2018
V říjnu 2018 proběhnou v souladu s platným zákonem č. 491/2001 Sb. volby do zastupitelstev obcí. Dle rozhodnutí
prezidenta republiky o vyhlášení termínu voleb se volby uskuteční ve dnech 5. a 6. 10. 2018.

5. října
14.00–22.00

6. října
8.00–14.00

VOLEBNÍ MÍSTNOSTI
Hlasování na území města proběhne na obvyklých místech v 87 volebních okrscích, včetně Vratislavic
nad Nisou. Ke změně oproti místnostem využitým při posledních
volbách, tj. při volbě prezidenta
v lednu 2018, dochází v okrscích
č. 17, 18 a 19, kde volební místnosti
jsou z důvodu rekonstrukce přesunuty z objektu Základní školy nám.
Míru do objektu Mateřské školy
Čtyřlístek, budova odloučeného
pracoviště Markova 1334/10.

HLASOVÁNÍ MIMO
VOLEBNÍ MÍSTNOST
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů
obecní úřad, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost. Komise
může navštívit voliče s přenosnou
volební schránkou pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro
který byla zřízena. Stejně tak vyhoví obecní úřad i voliči, který je hospitalizován v nemocnici nebo v obdobném zdravotním zařízení a toto
zařízení se nachází ve stejném
volebním okrsku jako trvalý pobyt
voliče. Požadavky je možné již nyní
hlásit na telefon 485 244 948.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY – NE
Při volbách do zastupitelstev
obcí se voličské průkazy nevydávají. Každý volič může hlasovat
pouze ve volebním okrsku, v jehož
stálém seznamu voličů je zapsán
(dle adresy místa trvalého pobytu).
Na zastupitelských úřadech České
republiky v zahraničí se při volbách
do zastupitelstev obcí nehlasuje.

V PRVNÍ DEN VOLEB – v pátek
5. 10. 2018 proběhne hlasování
od 14.00 do 22.00 hodin, v druhý den
voleb – v sobotu 6. 10. 2018 se bude
hlasovat od 8.00 do 14.00 hodin.
HLASOVACÍ LÍSTKY
Hlasovací lístky musí být doručeny voličům nejpozději 2. 10. 2018 na
adresu místa trvalého pobytu (dle
údaje vedeného v informačním systému evidence obyvatel). Ve dnech
voleb může volič obdržet hlasovací
lístek i ve volební místnosti. Na webových stránkách statutárního města
Liberec bude opět zveřejněn seznam
volebních místností, včetně adres
a telefonního spojení do jednotlivých
místností.
Volič, který má trvalý pobyt
na úřední adrese (nám. Dr. E. Beneše
1/1, Liberec I – Staré Město), je zapsán
ve stálém seznamu voličů, a tudíž
může své volební právo uplatnit ve
volebním okrsku č. 1 – Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická, Kostelní 8/9, Liberec
II – Nové Město.
Údaj o tom, ve kterém volebním
okrsku volič hlasuje, a údaj o přesném
umístění volební místnosti obdrží volič
společně s doručeným hlasovacím
lístkem (na doručovací obálce). Voliči
s trvalým pobytem na území městského obvodu Liberec – Vratislavice nad
Nisou obdrží hlasovací lístek pro volby
do Zastupitelstva města Liberec a hlasovací lístek pro volby do Zastupitelstva
městského obvodu Liberec – Vratislavice
nad Nisou.
PRÁVO OVĚŘENÍ ZAPSÁNÍ VE
STÁLÉM SEZNAMU VOLIČŮ
Voliči mají právo ověřit si, zda jsou
zapsáni ve stálém seznamu voličů, případně požadovat doplnění nebo pro-

JAK KŘÍŽKOVAT NA HLASOVACÍM LÍSTKU V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH
Do Zastupitelstva města Liberec se bude v říjnu 2018 volit 39 zastupitelů. Po obdržení
hlasovacího lístku a úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacího
lístku. Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být
zvoleno.
Volič může na hlasovacím lístku:
•označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého
hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních
stran (max. 39 křížků),
•označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše
jednu volební stranu; hlas dostanou všichni kandidáti této strany,
•označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše
jednu volební stranu a zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta
křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných
sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí přednostně
jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik
činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených jednotlivých
kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím
sloupci.
Podrobné informace ke způsobu hlasování, včetně příkladů, naleznete na stránkách
Krajského úřadu Libereckého kraje www.kraj-lbc.cz.

vedení oprav. Ověřit si skutečnost, že je
volič zapsán ve stálém seznamu vedeného Magistrátem města Liberec, doporučujeme především voličům, kteří se
v minulosti nechali zapsat do zvláštního
seznamu vedeného některým ze zastupitelských úřadů v zahraničí. V případě,
že je volič zapsán ve zvláštním seznamu
v zahraničí, kde se již nezdržuje, ale chce
volit v místě trvalého pobytu v ČR, musí
předložit potvrzení o vyškrtnutí z tohoto
seznamu vedeného zastupitelským
úřadem.
Voliče, který není státním občanem
ČR (občan EU), zapíše na jeho vlastní
žádost obecní úřad do dodatku stálého
seznamu voličů, vedeného jen pro volby
do zastupitelstev obcí, jestliže žádost

INFORMACE K VOLBÁM
Mgr. Jitka Štíchová,
vedoucí odboru správního a živnostenského na tel. 485 243 711

Veronika Hiršalová,
specialista odboru správního a živnostenského na tel. 485 244 948

Kompletní informace k volbám, včetně formulářů, naleznete na
www.liberec.cz – odkaz Radnice – VOLBY 2018, na www.kraj-lbc.cz
nebo na www.mvcr.cz – odkaz Informační servis – Volby.

www.liberec.cz/volby

bude podána ve lhůtě do 3. 10. 2018 do
16.00 hodin a bude prokázáno státní
občanství státu EU a trvalý nebo přechodný pobyt v obci. Ověření zapsání
do stálého seznamu voličů a požadavky
na zapsání do dodatku stálého seznamu
voličů provádí kancelář č. 210 odboru
správního a živnostenského, 2. patro
budovy Nového magistrátu.
ČLENSTVÍ V OKRSKOVÉ
VOLEBNÍ KOMISI
Zájemci o práci v okrskových volebních komisích (dále jen OVK) se mohou
hlásit na recepci Nového magistrátu nebo
na recepci budovy radnice, formulář
závazné přihlášky je možné nalézt také
na webu SML – odkaz VOLBY 2018.

PŘÍLOHA
VOLBY 2018
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RADNICE
BEZ HÁDEK
A PRŮJEZDNÝ
LIBEREC
To vám
garantuji!
• radnice otevřená občanům bez sporů
a dohadů
• minimálně 500 milionů ročně do rozvoje
města a vyrovnaný rozpočet
• záchytná parkoviště, parkovací domy, vnitřní
městský okruh, tramvajová trať do Rochlic
• nové chodníky a ulice, bez ruin
a brownfieldů, opravené Lesní koupaliště
a okolí přehrady, byty pro mladé, sociálně
slabé a seniory
• „červené tlačítko“ pro MŠ i ZŠ, více peněz
pro městskou policii, práce ve vyloučených
lokalitách
• kardiovaskulární centrum v nemocnici,
investice do novorozeneckého oddělení
• opravené divadlo, „noční“ starosta, oživení
klubové scény
• kyslík do škol, hodina dílen týdně do MŠ
i ZŠ, více finanční i internetové gramotnosti
• nový bazén, oprava Svijanské arény a rozvoj
Ještědu
• energetický manažer pro celé město
a biokontejnery na sídliště

www.anobudelip.cz
www.jirkanemecek.cz
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DEMOKRACIE JE VLÁDOU LIDU – BEZ VLÁDY LIDU NENÍ DEMOKRACIE!
KSČM klade důraz na udržení a reálné naplňování práv občanů, vydobytých předchozími generacemi,
zejména práva na práci, na bezplatnou zdravotní péči a bezplatné vzdělávání na všech stupních.
Zastupitelé zvolení za KSČM podporovali v uplynulém volebním období,
a to jak při jednání zastupitelstva, tak
i ve výborech a komisích, především
návrhy na zlepšení životních podmínek a sociální situace občanů města.
Nutno konstatovat, že toho nebylo
mnoho, na čem se bývalá koalice Změny
a ANO shodla. Její rozpad a následné
tahanice, spojené s destruktivními
kroky, investicím a rozvoji města nepřály.
Zastavil se rozvoj města, centrum města
se dále vylidňuje, chybí minimální nutná
údržba města.

1.

Zdravotnictví a sociální služby
- rozvoj sociální sítě (financování
současných zařízení pro seniory a domů
s pečovatelskou službou, azylů pro osamělé matky s dětmi a SAS pro podporu
sociálně slabých rodin),
- budeme podporovat rekonstrukci
Krajské nemocnice Liberec,
- dostupnost jeslí zvýšením počtu míst.

4.

Doprava
- dotvoření systému slev
v MHD dalším rozvojem integrovaného
dopravního systému (slevy rodinné, skupinové, pro důchodce, studenty, jízdné
zdarma pro děti do 15 let a pro ZTP),
- rozvoj a bezpečnost MHD a její další
začlenění do kombinované veřejné
dopravy; modernizace vozidel, výstavba
chodníků a zastřešených zastávek.

DĚKUJEME VÁM
5.
ZA HLASY PRO

Nesouhlasili jsme zejména s uvažovanými nesmyslnými nákupy – zámkem
po Skloexportu, budovy po Technické
univerzitě v Sokolovské ulici, výstavbou
autobusového nádraží – zde se domníváme, že se jedná o nadregionální, spíše
krajskou záležitost, na kterou by se měly
sdružit finanční prostředky.
Odmítali jsme destruktivní způsoby jednání. Nejsme migranti ani v názorech,
ani turisté mezi politickými stranami.
Neměníme názory na Benešovy dekrety.

2.

Bezpečnost
- posílení městské policie, její
přiblížení občanům – „každý zná svého
strážníka“ – s cílem bezpečné město,
- rozšíření kamerového systému zejména
do míst s vyšší kriminalitou,
- prevence kriminality a protispolečenského jednání, zaměřená na konkrétní
cílové skupiny.

3.

Bydlení
- zpracování programů
bytové politiky s důrazem na výstavbu dostupného bydlení a podpory
družstevní výstavby, zavedení obecního
registru nájemních bytů s 20% podílem
sociálních bytů, rekonstrukce nevyužitých
městských objektů s využitím státních dotací na bytový fond (např. budova Uran).

9.

Vzdělávání a kultura
- další vybavenost školek, jejich cenovou a vzdálenostní dostupnost,
- rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání,
bez ohledu na sociální zázemí,
- rekonstrukci budov Divadla F. X. Šaldy,
- zvýšení dotací pro kulturní akce a vzdělávání v kultuře, zoo a botanickou zahradu.

6.

- podporujeme třídění, ekolikvidaci
odpadů a zřízení dalších sběrných dvorů

Cestovní ruch, sport, volný
čas a životní prostředí
- rozvoj cestovního ruchu, společné
projekty kulturní a vzdělávací, zahraniční
kontakty škol a kulturních institucí,
spolupráci v Euroregionu Nisa,
- bezplatné využívání školních prostor
pro zájmovou činnost, tělovýchovu apod.
- dotace pro sport na amatérské sportování,

7.

Samospráva
- schválení územního plánu
Liberce zejména se zaměřením na
urbanistickou budoucnost,
- zpracování kvalifikovaných studií ohledně nevyužívaných ploch a nemovitostí
v Liberci (vč. zapojení občanů a spolupráce se školami – areály LVT, bývalé školy
Na Žižkově, bývalé galerie apod.),
- zpracování a realizaci projektů na oživení prostoru v centru města – květinová
výzdoba, lavičky, pítka, WC, na propojení
autobusového a vlakového nádraží,
- zastavit byrokratickou rozbujelost
magistrátu (poslední 4 roky nárůst cca
o ¼ – 80 lidí).

8.

Ekonomika
- vyrovnaný rozpočet s cílem
snižovat zadlužení města,
- maximální využití dotací, programů
Libereckého kraje, ministerstev a EU
a aktivně působit při jejich vyhledávání,
- úprava pravidel dotačních programů
města Liberec.
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PRÁVĚ VYCHÁZÍ
nová kniha
k 50. výročí okupace

LIBEREC
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OBRAZECH

TOULKY S MARCELOU AUGUSTOVOU
Vydejte se s oblíbenou moderátorkou
po Libereckém kraji

každou neděli po 9. hodině,
repríza ve středu po 18. hodině
Pošlete do soutěže na facebook vaši nej fotografii
a vyhrajte pěkné ceny.
liberec.rozhlas.cz
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Inventura slibů
Vážení a milí Liberečané,

před čtyřmi lety jsme díky
vám vyhráli komunální
volby. Celé čtyři roky jsme
pracovali pro naše město.
Nyní vám předkládáme
malou inventuru našich předvolebních slibů
z roku 2014. Budeme rádi, když nás v letošních
volbách podpoříte znovu, abychom mohli i nadále
pokračovat v práci pro lepší život v našem městě.

Jan Korytář
a tým Změny pro Liberec
1. Prosadili jsme zásadní omezení hazardu
proti mocné hazardní lobby.
2. Opravili jsme Lesní koupaliště a na
místě dříve zanedbané ruiny opět
funguje areál pro širokou veřejnost.
3. Vyjednali jsme s teplárnou pokles ceny tepla
z 900 Kč/GJ na 650 Kč/GJ a letos se rozeběhla
modernizace rozvodů tepla – staré parovody
nahradí moderní horkovody a zmizí z Nisy.
4. Rozeběhli jsme v Liberci projekt bikesharingu –
růžová kola. Již je použilo přes 4 300 lidí.
Projektujeme také nové cyklostezky.
5. Snížili jsme cenu ročního předplatného v MHD
z 5 520 na 3 650 Kč. V případě vítězství ve
volbách prosadíme i snížení čtvrtletního
na 1 100 Kč, i měsíčního na 400 Kč.
6. Zvýšili jsme roční objem peněz z rozpočtu na
opravy a rekonstrukce škol a školek z 5,8 mil. Kč
v roce 2014 na 62 mil. Kč ročně v roce 2018.
7. Připravili jsme kompletní rekonstrukce
6 městských domů, kde vznikne 60 nových bytů.

8. Začali jsme nakupovat pozemky (fotbalové hřiště
TJ Sokol Doubí, park U kláštera, pod nádražím
ČSAD) a klíčové majetky neprodáváme.
9. Lépe fungují Komunitní práce Liberec –
vznikla zednická, dílenská a zahradnická
četa, nově se starají i o kontejnerová stání.
10. Do rozpočtu jsme za 4 roky získali přes
300 mil. Kč dotací a dalších 300 mil. Kč ušetřili
vyjednáním nižších úroků u městského dluhu.
11. Začali jsme se systematickou výstavbou
dětských hřišť, letos jich vznikne 16.
12. Celé město na jaře rozzářily nové květinové
záhony díky desítkám tisíc nově vysazených
tulipánů, narcisů a krokusů.
13. V územním plánu jsme prosazovali nerozšiřování
města do volné krajiny, větší ochranu veřejné
zeleně a vyvážený rozvoj celého města.
14. Máme připravený projekt na nový terminál
autobusové dopravy, včetně parkovacího domu
pro 450 aut u nádraží ČSAD. Bude stát
cca 160 mil. Kč, 85 % z toho bude dotace EU.
15. Je připraven projekt rekonstrukce Kina Varšava
a na první etapu máme v rozpočtu připraveno
20 mil. Kč. Rekonstrukce začne v roce 2019.
16. Máme připravený projekt výstavby
městské kompostárny a s tím související
rozvoj sběru bioodpadu, včetně sídlišť.
17. Zahájili jsme přípravu podkladů na systematické
dobudování chybějící kanalizace v jednotlivých
částech města a získání potřebných dotací.
18. Zahájili jsme obnovu lesního amfiteátru, kde
chceme zřídit chybějící letní kino a zabránit
jeho zničení některými politiky plánovanou
výstavbou sezónního parkoviště pro ZOO.
19. Zahájili jsme projekt postupné a komplexní
revitalizace všech libereckých sídlišť.

Body 20–50 najdete na www.zmenaproliberec.cz

pracujeme pro město
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Údržba stromů v centru Kontejnery na kovový odpad
V současné době byly ukončeny arboristické práce
na stromořadí lip stříbrných (Tilia tomentosa) na Fügnerově
ulici. Stromy byly ořezány tak, aby se pod nimi dalo lépe
procházet.
Redakce

Na základě rozborů směsného komunálního odpadu v ČR
bylo zjištěno, že tento odpad může obsahovat až 4 % kovů.
Pakliže budeme vycházet z roční produkce směsného
komunálního odpadu statutárního města Liberce (dále jen
SML) za rok 2017, která činila 19 638,422 tun odpadu, lze
odvodit, že kovů mohlo být až 785 tun.
Odbor ekologie a veřejného prostoru

„BĚHEM LÉTA byly ve Fügnerově
ulici obměněny všechny odpadkové
koše, a to nejen v prostoru Fügnerovy
ulice, ale také na Soukenném náměstí
a v přilehlé ulici Jánská. Lavičky jsou
opravené,“ řekla náměstkyně Karolína
Hrbková.
Oblíbené želvičky z ateliéru Alexandry Koláčkové byly, stejně jako v loňském roce, očištěny a z obou stran jsou
zde nainstalovány informační cedule
s piktogramy, které sedící informují, jak

se v tomto prostoru mají chovat.
„Dva habry, které rostly po stranách
terminálu MHD, musely být pokáceny.
Tyto stromy bohužel nepřežily letošní suché léto a uhynuly. S pracovníky
DPMLJ (stromy rostly na pozemku
dopravního podniku) byla dohodnuta nová výsadba, která se provede na
podzim. Stromy ve městech jsou velice
důležité, v tropických dnech přinášejí
do jinak vydlážděného prostoru trochu
stínu,“ dodala Karolína Hrbková.

Město koupí první dva
elektromobily, získalo dotaci
Vedení města podporuje alternativní způsoby dopravy,
a tím také snížení negativních vlivů dopravy na zdraví
obyvatel a na životní prostředí města. Proto si město v rámci
obnovy vozového parku pořídí první dva elektromobily
a jedno vozidlo na pohon CNG. Ze Státního fondu životního
prostředí, výzva č. 13/2016 Podpora alternativních způsobů
dopravy, město získalo dotaci ve výši 490 000 Kč.

MĚSTO LIBEREC dosud nemá zaveden oddělený nádobový sběr kovových
obalů, kovy lze odevzdat v současné
době pouze ve sběrném dvoře v Ampérově ulici, na sběrných místech v ul. Dr.
M. Horákové a částečně též v Riegrově,
Kateřinské, Rovné či v různých výkupnách kovů, které ve městě působí.
Účelem nádobového sběru kovových
obalů bude tak co nejvíce přiblížit občanům možnost třídit i tento typ obalového materiálu, který v posledních letech
zažívá poměrně velký vzestup především v oblasti nápojových plechovek.
Proto se v ulicích objeví prvních dvacet
nádob na sběr kovů. Jejich barva bude
pro snadnou rozlišitelnost od ostatních
komodit šedá.
Pilotní projekt nádobového sběru
kovových obalů je koncipován tak, že se
nádoby rozmístí na nejnavštěvovanější
stanoviště nádob na sběr využitelných
složek komunálního odpadu. V prvním
roce projektu bude sledován zájem ze
strany obyvatel pro případné rozšíření
tohoto typu sběru také do dalších částí
města. ￼

Nádoby na sběr kovů
RUPRECHTICE:
Horská – U Slunečních lázní
ROCHLICE: U Močálu
STARÝ HARCOV:
Aloisina výšina, střed sídliště
RUPRECHTICE: Hlávkova hokejka
ROCHLICE: Gagarinova
DOLNÍ HANYCHOV: Erbenova
DOUBÍ: Mařanova
KRISTIÁNOV: Dvorská
STARÉ MĚSTO: Tržní nám.
RADČICE: Jahodová
RŮŽODOL I: Norská
JEŘÁB: Americká otočka BUS
PILÍNKOV: Puškinova u bytovek
FRANTIŠKOV: Jáchymovská za MP
STARÉ PAVLOVICE: Jiráskova v zatáčce
ROCHLICE: Ježkova – Halasova
ROCHLICE: Třešňová
ROCHLICE: Sametová u č. p. 721
VESEC: Dětská
STARÉ PAVLOVICE: Polní u č. p. 367

Opravená kontejnerová
stání a odpadkové koše

Redakce

„DOTACE V ZÁSADĚ hradí rozdíl mezi
pořizovací cenou klasického automobilu a elektromobilu s tím, že následný
provoz v případě elektromobilu již
vychází ekonomicky lépe. S postupnou
obměnou vozového parku v dalších
letech se počet elektromobilů bude zvyšovat. Mimo jiné je to příspěvek města
na zlepšení ovzduší ve městě, které je
znečištěno nad povolené limity zejména
tzv. prachovými částicemi, jejichž zdrojem jsou často starší dieselové motory.

Tyto částice mají přitom rakovinotvorné
účinky a v některých městech takováto
auta do center již nemohou vjíždět,“
uvedl statutární náměstek Jan Korytář.
Vozidla s alternativním pohonem
budou využívána pracovníky odboru
majetkové správy k zajištění údržby,
revizí, rekonstrukcí a oprav svěřeného
majetku. Dále budou sloužit pracovníkům odboru hlavního architekta
a odboru ekologie a veřejného prostoru
￼
pro práci v terénu.

KOMUNITNÍ PRÁCE Liberec (KPL)
začaly s opravami kontejnerových stání
po celém Liberci. Někde byla v dezolátním stavu, jinde chyběla úplně. Někdy
stačí maličkosti a Liberec je zase o něco
hezčí.
To platí i o obnově odpadkových

košů. Pracovníci KPL je obrousí a znovu
natřou; koše vypadají jako nové a město
tak šetří nemalé peníze. A rovněž šetří
na tom, že si tyto práce dělá vlastními
silami, nenajímá externí firmy, což například na jednom kontejnerovém stání
činí úsporu 10 000 Kč.
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SBĚR VYSLOUŽILÝCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
Statutární město Liberec ve spolupráci se svozovou společností FCC Liberec, s.r.o., připravilo novou službu pro obyvatele města v podobě mobilního
sběru vysloužilých elektrospotřebičů.
Mobilní sběrna spol. FCC Liberec provede bezplatný svoz vysloužilých
elektrospotřebičů od občanů. Jedná se o odpady, které při uložení do nádob
na běžný domovní odpad mohou ohrozit životní prostředí. Vysloužilá
elektrozařízení navíc podléhají zpětnému odběru. Všechna získaná elektrozařízení budou svážena do sběrného dvora a dále recyklována.
Jde zejména o:
- pračky
- myčky
- sušičky
- mikrovlnné trouby
- televizory
- monitory

- sporáky
- varné desky
- digestoře
- klimatizace
- lednice
- mrazáky

Mobilní sběrna pojede po níže uvedených trasách v určených časech. Na
jednotlivých zastávkách jsou instalovány označníky s názvem trasy a s číslem zastávky.
Vysloužilé elektrospotřebiče je možné také celoročně odevzdat ve sběrném dvoře odpadů spol. FCC Liberec v průmyslové zóně „Jih“, ul. Ampérova. Drobné elektrospotřebiče je pak možné odevzdat prostřednictvím sítě
velkých červených kontejnerů.
POZOR – stanoviště mobilního sběru s označníky neslouží
k volnému odkládání odpadů, toto je možné postihnout
pokutou do 200 000 Kč.

Do mobilní sběrny je možné odevzdat také drobné vysloužilé elektrospotřebiče v podobě mobilních telefonů, klávesnic, drobného počítačového
vybavení, elektrických hraček, kalkulaček ad.

Podrobnější informace vám sdělí pracovníci Magistrátu města Liberce
na tel. č. 485 243 456 nebo pracovníci společnosti FCC Liberec na tel. č.
485 213 020.

TRASA „A“ 10. 11. 2018
č. stan. místo

SOBOTA
čas zastávky

TRASA „B“ 11. 11. 2018
č. stan. místo

NEDĚLE
čas zastávky

TRASA „C“ 17. 11. 2018
č. stan. místo

SOBOTA
čas zastávky

1. Gagarinova u č. p. 761
2. Gagarinova u č. p. 790
3. Křižovatka Strakonická – Kubelíkova
4. Domažlická – KRB
5. Křižovatka Švermova – Jáchymovská
6. Jáchymovská u č. p. 270
7. Wintrova u č. p. 493
8. Okružní u č. p. 512
9. Oblačná pod č. p. 487
10. Školní

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

1. Květnové revoluce u č. p. 327
2. Třešňová u č. p. 618
3. Vodňanská
4.Hroznová u č. p. 694
5. Kmochova u č. p. 674
6. Malátova u č. p. 427
7. Jabloňová u č. p. 407
8. Cyrila a Metoděje u školy
9. U Mlékárny u č. p. 456

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

1.Kyjevské nám.
2.Křižovatka Mařanova – Kaplického
3. Česká – Sokolovna
4. Jeřmanická u č. p. 488
5. Pastelová u č. p. 1083
6. Dobiášova u č. p. 855
7. Ježkova u Gusta
8. Haškova u č. p. 948
9. Sametová u č. p. 720
10. Vlnařská u č. p. 688

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

Podzimní úklid 2018 a mobilní svoz
vysloužilých elektrospotřebičů
Statutární město Liberec připravilo pro občany města tradiční „Podzimní úklid“
velkoobjemového odpadu, odpadu z údržby zeleně a nebezpečných odpadů.
Odbor ekologie a veřejného prostoru
PODZIMNÍ ÚKLID byl zahákulaček nebo elektrických
jen v pondělí 3. září a potrvá až
hraček.
do 25. listopadu. Po tuto dobu
Žádáme obyvatele, aby
kusy nábytku, koberce, lina,
bude napříč městem ve vybraných
po naplnění kontejnerů
sanitární keramika ad.
lokalitách umístěno na 120 kusů
nepřidávali další odpad
velkokapacitních kontejnerů určemimo kontejnery. Tímto
ných pro objemný odpad, který
činem se lze dopustit nejen
větve, listí, tráva, odřezky,
do klasických odpadových nádob
poškození životního prostřezemina z truhlíků ad.
nepatří, a dále velké kontejnery
dí v místě, ve kterém žijeme,
s obsluhou pro odpad z údržby
ale především je možné
zeleně. Do jednotlivých městtakovéto jednání pokutooleje a tuky, barvy, lepidla,
ských částí zajede také mobilní
vat. Stejně tak pneumatiky
kyseliny, hydroxidy, léky,
svoz nebezpečných odpadů.
podléhají nově zpětnému
pesticidy, baterie, zářivky ad.
V rámci podzimního úklidu
odběru a do těchto kontejnerů nepatří. Každý obyvatel
bude testována i nová služba
mobilního svozu velkých elektrospotřebičů. V rámci města, který má řádně zaplacen poplatek za tvorbu
této služby byly stanoveny čtyři trasy s několika odpadu, může využít služeb sběrného dvora FCC
zastávkami, kde bude obsluha svozového vozidla Liberec v průmyslové zóně v Ampérově ulici nebo
odebírat velké kusy vysloužilých a nepotřebných sběrného místa Kovošrotu v ulici Dr. Milady Horáelektrospotřebičů typu: praček, myček, sušiček, kové.
mikrovlnných trub, televizorů, monitorů, sporáků,
Harmonogram podzimního úklidu pro objemný
varných desek, digestoří, klimatizací, tiskáren, lednic odpad, zeleň a nebezpečný odpad byl vložen již do
a mrazáků. Do mobilní sběrny bude možné odevzdat letního dvojčísla Zpravodaje, nebo jej naleznete na
také drobné elektrospotřebiče v podobě mobilních webových stránkách města na tomto odkaze:
telefonů, klávesnic, počítačového vybavení, kalhttps://1url.cz/@uklid2018

Objemné odpady

Odpady ze zeleně

Nebezpečné odpady

TRASA „D“ 18. 11. 2018
č. stan. místo

NEDĚLE
čas zastávky

1. Na Pískovně u č. p. 657
2. Křižovatka Borový vrch – Bezová
3. Libušina
4. Ruprechtická u č. p. 318
5. Slavíčkova u č. p. 68
6. Jeronýmova u č. p. 575
7. Aloisina výšina u č. p. 426
8. Křižovatka Aloisina výšina – Franklinova
9. Křižovatka Aloisina výšina – Nezvalova
10. Křižovatka Aloisina výšina – Sněhurčina

8.00–8.20
8.30–8.50
9.00–9.20
9.30–9.50
10.00–10.20
10.30–10.50
11.00–11.20
11.30–11.50
12.00–12.20
12.30–13.00
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Dojděte si zacvičit
Další místo určené pro posilování je k dispozici u cyklostezky
za fotbalovým stadionem Slovan.

Nová dětská hřiště na
Kunratické a u přehrady

Po Liberci vznikají stále nová a nová dětská hřiště,
ČÁST ÚSEKU cyklostezky, která pro- orbitrek, surfovací a veslovací zařízení, workoutová hřiště a také místa s fitness prvky.

Odbor ekologie a veřejného prostoru
chází podél řeky Nisy a stadionu FC
Slovan, se stala hojně navštěvovanou.
A to nejenom cyklisty, ale i ostatními
návštěvníky, jako jsou in-line bruslaři,
koloběžkaři, maminky s kočárky atd.
Město sem proto nechalo nainstalovat
posilovací stroje a workoutovou věž, aby
si každý mohl vyzkoušet svou fyzičku.
„Je tu osazen posilovací stroj typu

jezdecké zařízení a stroj na procvičování chůze. Tato zařízení začalo město
instalovat už loni napříč celým městem.
V současné době je možné takovéto
posilovací stroje potkat u harcovské
přehrady, na dětském hřišti v ul. Budyšínská, Jáchymovská, Vlnařská či Oldřichova,“ uvedla náměstkyně primátora
Karolína Hrbková.

Odbor ekologie a veřejného prostoru

Město plánuje více
růžových kol
Od března 2018 můžete v Liberci jezdit na růžovém kole
15 minut zadarmo. Půjčíte a vrátíte jinde, jak potřebujete.
Odbor ekologie a veřejného prostoru
BIKESHARING SI Liberečané skutečně oblíbili, již se jich na těchto kolech
projelo přes čtyři tisíce. Současných 60
kol už nedostačuje, proto město chystá
rozšíření této služby.
Za první tři měsíce ji využilo přes
čtyři tisíce uživatelů, kteří podnikli
bezmála 24 000 jízd. Jedna jízda měřila
zhruba 1,5 km a trvala 9 minut.
Pravidelných uživatelů, kteří jeli alespoň 1x týdně, bylo téměř 500.
Investovat do cyklistiky se vyplatí. Přináší lepší kondici těm, kdo na
nich jezdí, lepší vzduch, méně hluku
a dopravních kolapsů.

BIKESHARING

Liberec za první tři měsíce
počet kol: 
60
počet uživatelů: 
4 330
počet výpůjček: 
23 797
každotýdenní uživatelé: 
485
průměrná doba výpůjčky:
8 minut 49 vteřin
průměrná délka jízdy:  1 387 m
33 004 km
celkem ujeto: 

„U PŘEHRADY MÁME nové hřiště
s fitness prvky. Nachází se v parku za
plovárnou u harcovské přehrady, jde
o spojku mezi přehradou a Blahoslavovou ulicí. Upravili jsme průchozí cestu,
doplnili lavičky a odpadkové koše. Děti
zde mají k dispozici skluzavku, lezeckou
stěnu, pro maminky, tatínky, babičky
a dědečky jsou zde instalovány fitness
prvky. V této lokalitě se jedná již o třetí
počin. Toto hřiště doplňuje ještě workoutovou sestavu a cvičební stroje
u hráze,“ řekla náměstkyně primátora
Karolína Hrbková.
Nové dětské hřiště je také na sídlišti
Kunratická. Houpačky, skluzavky, kolotoč, prolézačky. Dříve tu bývalo hřiště
Opavia. „To už dosloužilo a museli jsme
ho z bezpečnostních důvodů nechat
odstranit,“ uvedla Hrbková s tím, že
další hřiště se právě dokončuje na
Broumovské v Sametové ulici.
V letošním roce se pozornost
odboru ekologie a veřejného prostoru
zaměřila na revitalizaci či budování
nových dětských hřišť v lokalitách,
kde nebyla dlouhé roky žádná herní
plocha v docházkové vzdálenosti.
Kromě již z kraje roku dokončeného
hřiště v parku v Budyšínské ulici (nad
Tržním náměstím) došlo nyní ještě ke
komplexní revitalizaci dalších dětských
hřišť a sportovišť.
￼

Hřiště v roce 2018
NOVÁ
DH Broumovská
DH Květnové revoluce
Workout a fitness v ul. Svojsíkova
Fitness v ul. Oldřichova
DH a fitness v parku
Blahoslavova
Fitness v ul. Vlnařská
Workout a fitness sportoviště
u cyklostezky
DH Hodkovická*
DH Kmochova*
REVITALIZOVANÁ
DH Františkovská
DH Hvězdná
DH Aloisina výšina
DH Na Pískovně - prolézačky*
DH Oldřichova - prolézačky*
DH Ruprechtická a Sametová*

(* do konce roku 2018)

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Z MĚSTA

LIBEREC.CZ
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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.

Liberecká fata morgána aneb Potěmkinovy vesnice Změny pro Liberec
Bude to úžasné – Liberec získá přes miliardu korun na projekty a to se budeme mít! Tyto a další podobné výkřiky slyšíme
a ještě do voleb budeme slýchat. Je to skutečně tak?
Věra Skřivánková a Dana Lysáková, KSČM
Prostým nahlédnutím do tabulky,
kterou jsme jako zastupitelé dostali
v červnu a která je zveřejněna na internetových stránkách radnice: částka, která
je tam uvedena, je skutečně fatou morgánou. Při bližším prozkoumání tabulky se
dočteme, že byly ukončeny čtyři projekty
v částce cca 9,5 milionu korun. Položka
Podpořené a realizované projekty činí
cca 289 mil. Kč. V této částce je „cudně“
zařazena částka na opravu tolik probíraného Lesního koupaliště – co na tom, že
žádná dotace na tuto akci nebyla a celá
rekonstrukce je financována z rozpočtu
města, a jedná se tudíž o úmyslné lhaní.
Největší položkou v této kapitole je
sanace kamenolomu v Ruprechticích,
který provozuje soukromá společnost.
Společnost, která má ve veřejně přístupném obchodním rejstříku poslední relevantní dokument z roku 2017,

a to schválení účetní závěrky za rok
2016! No nic, voda z ruprechtického
lomu poskytnutá těžaři prý zadarmo,
kterým se bude napájet Lesní koupaliště, to spláchne. Ruka ruku myje, platí
i v tomto případě.
Všechno ostatní je iluzí a volebním
argumentem pro ZPL. Nemožnost splnit
svá předsevzetí je a ještě bude i nadále
svalována na všechny ostatní a na krátkou dobu (celé volební období čtyř let), za
kterou nešlo vize realizovat. Co na tom,
že dvacet šest úředníků na odboru strategického rozvoje a dotací dokončilo za tyto
čtyři roky čtyři projekty a cca 35 jich má
podpořených. Efektivita práce skutečně
jako když vyšije. Když však odpovědní za
personální politiku jednají podle zákoníku
práce, je zle. Ten, kdo slibuje, je hrdina.
Sice ví, nebo by měl vědět, že sliby splnit
nemůže.

Mimořádně
vysoké příjmy pro
zaměstnance, které
se mu „podařilo“
přemluvit k práci
na radnici či práci
Dana Lysáková
z domova, když
tento institut není obsažen v pracovním
řádu apod. Viděno očima strategického
náměstka by každý zaměstnanec radnice
měl být manažer, co kdyby např. mzdová
účetní hledala nové mzdové strategie
a nestihla spočítat a převést výplaty nebo
je z důvodu špatného propočtu (projektu)
vyplatila s několikaměsíčním zpožděním?
To by bylo křiku o neschopnosti vedoucích. Protáhne-li se realizace opravy školy
nebo školky, tak se nic neděje.
Odbor strategického rozvoje v čele
s resortním náměstkem si ukousl větší
sousto, než může spořádat. Naše před-

stava o prioritních
projektech je jiná. Je
třeba bezodkladně
řešit havarijní stav
bazénu, budov y
Uranu, komunikací
a chodníků, zprovoz- Věra Skřivánková
nit budovu bývalé galerie a ještě spoustu
jiných důležitých věcí.
A tak populismus volební kampaně
Změny pro Liberec pokračuje. Před volbami 2014 slibů bylo mnoho. Mimo jiné
např. i halasně slibovaná průhlednost
v příjmech a zveřejňování čestných prohlášení náměstků k tomu. Na webových
stránkách magistrátu jej však nalezneme
právě u náměstků Změny J. Korytáře
a K. Hrbkové pouze za roky 2014 a 2015.
A tak i ten populismus pajdá a pajdá…
To je tak, když se pouze slibuje a účel
vymýšlí!

Vysvědčení vystavené koalici Změna pro Liberec a ANO
Po čtyřletém vládnutí Starostové oznámkovali práci vedení radnice.
Jaroslav Zámečník, Starostové pro Liberecký kraj
MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA: 2
Dopravní podnik města zajistil občanům dopravu v MHD bez problémů, došlo
k výměně vedení podniku a hlasy Starostů
a Změny došlo od 1. 9. 2018 ke snížení
cen v MHD. Nedošlo k zahájení výstavby
tramvajové trati do Rochlice.
DOSTUPNOST BYDLENÍ: 4
Městu chybí nové plochy pro výstavbu bydlení. Koalice Změna a ANO téměř
dokončený územní plán v roce 2015 zastavila a do dnešní doby nedokončila. Bez
územního plánu město Liberec stagnuje.
ČISTOTA A PÉČE
O VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ: 4
Nepodařilo se uspokojivě udržet čistotu
ve městě a řádnou péči o zeleň. Nedošlo
k žádné významnější investici, která by
zlepšila veřejný prostor v Liberci. Nedošlo
k dokončení kina Varšava, opravy Uranu.
Z menších akcí lze pochválit opravu vany
Lesního koupaliště.

KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ: 1
Udržela se kvalitní úroveň poskytovaných služeb v kultuře (zoo, Divadlo F. X.
Šaldy, Naivní divadlo, Botanická zahrada
Liberec). Pokračovalo se v programu navyšování kapacit MŠ a ZŠ a regeneraci budov
škol. Zápis do škol probíhá elektronicky.

HOSPODAŘENÍ MĚSTA: 4
Za celé volební období město Liberec
dostalo v součtu o téměř 1 miliardu Kč
navíc oproti předchozímu volebnímu
období. Zadlužení města ale přesto
nekleslo. V současnosti dluží město stále
kolem 1,8 miliardy Kč, a navíc si u banky
otevřelo další úvěr ve výši 250 mil. Kč. Pro
OTEVŘENOST RADNICE: 2
skiareál Ještěd se podařilo najít zkušeného
Radnice drží už od roku 2010 vysokou provozovatele TMR.
úroveň otevřenosti a přívětivosti: sobotní provoz, moderní zázemí, elektronické
PARKOVÁNÍ: 4
objednání online apod. Co chybí, je rozVe městě Liberec je registrováno
klikávací rozpočet, ankety s občany, práce 100 tisíc osobních aut, parkovací místa
s osadními výbory nebo participativní ale téměř nepřibyla. Největší problémy
rozpočet.
s parkováním jsou na sídlištích. Projekt
městského parkovacího domu uvízl na
SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 1–
mrtvém bodě. Plusem je, že parkovací
Systém sociálních služeb města systém přešel do správy města.
fungoval zcela bez problémů, byla
zahájena rekonstrukce nových sociálSTAV SILNIC A CHODNÍKŮ: 4
ních bytů, práce terénních pracovníků,
Na opravy komunikací a chodníků
spuštěn program pro ubytování lidí bylo z rozpočtu města uvolňováno
bez domova.
v průměru jen 60 mil. Kč ročně, což

z p ů s o b il o d a l š í
p o s t u p n é z h o rš ování celkové ho st av u silnic
m ě st a. N e d o šlo
k v ýstavbě nové
Jaroslav Zámečník
silnice v Pastýřské
ulici. Zastupitelstvo
schválilo v územním plánu vybudování
napojení průmyslové zóny Jih v Doubí.
BEZPEČNOST MĚSTA: 3
Městská policie zajistila základní činnosti, hlavním problémem ale je nízký
stav počtu městských strážníků. V centru
města se zvyšovaly problémy s udržením
pořádku. Ve vyloučených lokalitách začaly
pracovat tzv. mikrotýmy.
Hlavní pozitivní zprávou pro všechny
občany je to, že Liberec dosáhl již 104 tisíc
obyvatel. Na rozdíl od mnoha jiných měst
Liberec soustavně roste a je zajímavým
místem pro bydlení a život.
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Trochu smutné povídání Liberci chybí nové investice
Osamělost je smutným fenoménem dnešní doby. Tak
významným, že v Británii zřídili dokonce ministryni
pro osamělost, a to na základě alarmující studie, která
v minulých týdnech šokovala nejen odbornou veřejnost. Jen
ve Spojených státech amerických trpí údajně „chronickou
osamělostí“ podle této práce přibližně 42 milionů dospělých
ve věku nad 45 let. Autoři studie tvrdí, že takto rozsáhlá
epidemie samoty je zásadní hrozbou pro zdraví celé
společnosti. A podle lékařů samota podle všeho zabíjí víc lidí
než například taková obezita či kouření.
Martina Rosenbergová, Liberec plus+
Je naprosto zásadní zůstávat v kontaktu
s lidmi kolem nás. Možná si teď my, ekonomicky aktivní, ani neuvědomujeme, jaké
to je v penzi. Mnozí se na ni již těší, s vidinou odpočinku a zvolnění každodenního
tempa. Proto ani nevnímáme, že kolem nás
žijí lidé, kteří se mohou cítit osaměle. A tou
nejzranitelnější skupinou jsou samozřejmě
senioři.
Často žijí sami, obklopeni moderními
technologiemi, které místo aby spojovaly,
naopak tvoří bariéru mezi nimi a dnešní
společností. Velmi často se v praxi setkávám s tím, že si senioři nevědí rady s věcmi,
které se nám, těm o něco mladším, zdají
samozřejmé. Mám na mysli hlavně ty
seniory, kteří žijí osaměle, nemají rodinu
nebo žijí daleko od svých dětí, neumějí na
počítačích a i obyčejný mobilní telefon je
pro ně často přístroj velmi složitý.
Dnešní doba iPadů a iPhonů, QR kódů
a mobilních aplikací, která počítá s tím,
že si všechno najdete v internetových
vyhledávačích, ale již nepočítá s faktem,
že někteří senioři nemají internet, ba často
dokonce ani počítač, nebo těm moderním
věcem prostě nerozumí a už se je ani učit
nechtějí nebo nemohou.
Když potřebují poradit v oblasti sociální
či zdravotní, mohou zajít na obecní úřad
či k lékaři a zeptat se. Když ale potřebují
obyčejné každodenní věci, jako jsou revize
komínů, kvalitního řemeslníka na drobné
opravy v domácnosti, číslo na opraváře,
který si zrušil pevnou linku, vyplnění nejrůznějších formulářů nebo radu, jak nalo-

žit se svým majetkem,
pokud se chystají do
pečovatelských domů či
domů pro seniory, bývají
často bezradní a zůstáM. Rosenbergová
vají bez pomoci. Nebo
se naopak stávají obětmi různých šmejdů
a nekalých praktik.
Určitě by pomohlo ze strany města
zřízení informační kanceláře, kde bude
pracovník připraven právě v záležitostech
běžného každodenního života poradit
a pomoci. Kancelář by mohla registrovat
osvědčené a poctivé řemeslníky a firmy,
kteří by projevili zájem, dokázala by porovnat nabízené služby a ty pak doporučovat
zájemcům.
A určitě by to chtělo získat větší povědomí o tom, kterým seniorům by osamělost mohla hrozit. Tento úkol však zůstává
na nás samotných, abychom nebyli slepí
k svému okolí, neostýchali se nabídnout
pomoc a nebyli lhostejní. Jednou se to
může týkat také nás.
Dovolte mi na závěr připomenout slova
německého lékaře a filozofa, nositele
Nobelovy ceny za mír Alberta Schweitzera: „Otevřete oči a hledejte, kde nějaký
člověk potřebuje trochu času, trochu
účasti, trochu společnosti, trochu péče. Je
to možná někdo osamělý, zahořklý, nemocný, nešikovný, pro koho můžeš něčím být.
Je to možná stařec nebo dítě. Nenech se
zastrašit, když musíš čekat nebo experimentovat. Buď připraven i na zklamání.
Ukaž se lidem jako člověk“.

Nyní před volbami budou mít různí kandidáti a strany
různé argumenty k práci politiků za uplynulé 4leté období,
nutno však podotknout, že veřejnost nemůže znát veškeré
legislativní a technické podmínky pro přípravu a realizaci
staveb, ať se jedná o pozemní, či dopravní stavby.
Martin Čulík, radní a zastupitel, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby

Na facebookových stránkách „Starostové pro Liberecký kraj“ byl zveřejněn rozhovor pana zastupitele Jaroslava Zámečníka pro ČTK – co se v Liberci v posledních
čtyřech letech povedlo nebo nepodařilo?
Část jednoho odstavec si dovolím citovat:
„Bohužel zvýšení příjmů města se
neprojevilo v žádné nové významné investici, která by občanům města znatelně
zlepšila život. Nezačala rekonstrukce
bazénu, nedošlo k výstavbě nové silnice
v Pastýřské ulici, nezačala rekonstrukce
budovy Uranu, nedošlo ani k výstavbě
tramvajové trati do Rochlice…“
Kandidát na primátora Jaroslav Zámečník kritizuje, že se nestaví. Jako zpracovatel dotačních žádostí, které zajišťoval
i pro dopravní podnik v letech 2008–2010,
by měl vědět, že každá stavba, o to víc
liniová, má několik fází přípravy; od zjišťovacího řízení, přes územní rozhodnutí, stavební povolení a veřejnou soutěž
na zhotovitele. Teprve po všech těchto
krocích se „něco děje“. Proto investiční příprava staveb není tak rychlá, aby
veřejnost již nyní mohla sledovat výsledky
v realizaci. Prostě to ví, nebo by to měl
vědět.
Je to jen líbivá kritika něčeho,
co zkrátka urychlit za jedno volební

období nejde (už před
15 lety měl tehdejší
nám ě ste k z ajistit
trasu TT v územním
plánu, bohužel pro
Liberec a Rochlice
Martin Čulík
nezajistil). Legislativa
v ČR bohužel nepomáhá urychlit tuto
přípravu, zvláště když někdy politici
vymýšlí „zlepšovací návrhy“ v různých
fázích přípravy (příkladem mohou být
i obstrukce sdružení Děti země na dálničních stavbách).
Brzdou rozvoje v Liberci by mohli být
právě ti politici, kteří neposlouchají zkušené techniky a inženýry, co ve svém oboru
pracují desítky let. Proto by veřejnost
měla dobře poslouchat sliby v blížících
se volbách. Obdobný názor jsem zaregistroval v jednom nejmenovaném tisku
v obsáhlém článku o stavebně technickém
stavu českých mostů, v rozhovoru s Václavem Machem, čestným předsedou Komory
českých inženýrů a techniků činných ve
výstavbě (ČKAIT). Nelze tedy přijmout
výše citovaný názor, že se v Liberci žádná
významná stavba nezahájila…, protože
v minulých volebních obdobích (řádově
5–15 let zpět) nebyla žádná taková stavba
řádně připravována.

KAM ZA KULTUROU?

VisitLiberec.eu
TIPY A POZVÁNKY NA AKCE V LIBERCI

ČSSD má sílu posunout Liberec

Uplynulé 4 roky v zastupitelstvu jsem zúročil ve vytvoření jasného plánu pro budoucnost našeho města.
Jan Mečl, ČSSD
V první řadě musíme udělat opravy
ulic, chodníků, bazénu a řady dalších
zanedbaných věcí, na což potřebujeme
opravdu hodně peněz. Současně je třeba
řešit dopravu ve městě a rychle připravit
investice na minimálně 10 let dopředu.

Chybí nám cenově dostupné byty pro
mladé, ale taky pro neúplné rodiny, pro
seniory a občany v nouzi. Po revoluci se
Liberec může chlubit hokejovou halou,
méně už obchodními centry v centru města
a pak jsme zažili už jen stagnaci. Pojďme

proto nyní udělat důležité a skutečně
potřebné kroky.
S o ciální d em o k racie nav r huje
výstavbu Městského domu seniorů, kde
budou všechny služby potřebné k prožití důstojného stáří. Život není jen

zábava, ale je hlavně
o povinnostech, slušnosti, úctě ke stáří
a k rodině.
To je můj vzkaz všem
Liberečanům.

Jan Mečl
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FÓRUM

Změna pro levnější MHD a všichni proti Změně
Jan Korytář a Josef Šedlbauer, Změna pro Liberec
V MHD LEVNĚJI
Od začátku září platí nové tarify v MHD.
Slevu mají děti do 18 let, studenti do 26 let
a senioři nad 65 let – jde o 25 % ceny základní
jízdenky. Tyto slevy navazují na změny tarifů
v meziměstské dopravě, které nařídila vláda.
Zásadní je pak sleva pro dospělé u ročního
kupónu z 5 520 na 3 650 korun. Tento návrh
prosadilo pět radních, zvolených za Změnu
pro Liberec. Čtyři radní, zvolení za ANO, byli
proti nebo se zdrželi.
Náš další návrh na snížení čtvrtletního předplatného na 1 100 Kč (dnes 1 370 Kč) a měsíčního na 400 Kč (dnes 530 Kč) už neprošel. Proti
byl náš bývalý kolega Langr, který přestoupil
ke Starostům. O přestávce během jednání rady
města mu přesně toto poradil lídr Starostů Jaroslav Zámečník (dříve ODS). Byli jsme u toho,
když se spolu přesně takto domluvili.
Naše argumenty, že nemalá část cestujících si nemůže dovolit dát jednorázově
3 650 korun, ale kupuje si měsíční nebo čtvrtletní jízdenky, byly z jejich strany odmítnuty.
Hlavním důvodem byla obava, aby Změna
nezískala před volbami nějaké body.

A ukážeme proč. Změny jízdného schvaluje
rada města, nikoliv zastupitelstvo. Rada má 9
členů. Původně 4 za ANO a 5 za Změnu, která
vyhrála minulé volby. Před rokem přeběhl náš
bývalý kolega Langr ke Starostům, kteří jsou
však v opozici. Svoje placené místo, které má
díky Změně, si ale nechal. Takže Starostové
ovládají 1 místo z 9 v radě města. Jak by pak
mohli cokoliv prosadit? To je nesmysl, mohou
se jen přiživit na práci někoho jiného. A to
také udělali při slevách MHD, které zařídila
Změna, nikoliv Starostové.

MÉNĚ BOURAT, VÍCE OPRAVOVAT!
Koncem prázdnin jsme se konečně pustili
do obnovy opuštěného a roky chátrajícího
lesního amfiteátru. Nálety jsou vyřezané, díry
zakryté, lesní amfiteátr je opět vidět. Bude to
ještě hodně práce, ale ono to půjde. Obnovíme ho stejně jako Lesní koupaliště. Mimo
jiné proto, že nechceme dopustit, aby na jeho
místě vzniklo obří parkoviště pro zoo, které
prosazují Starostové a ODS. Plánovaný koncert jsme bohužel museli pro nepřízeň počasí
zrušit, ale to nevadí. Obnova amfiteátru již
začala. Postupně by zde mělo vzniknout letní
KAMPAŇ STAROSTŮ JE FALEŠNÁ
kino, místo pro koncerty a další kulturní akce,
Starostové ve své kampani tvrdí, že prosa- v další části chceme vytvořit místo pro pikniky
dili snížení cen jízdného v MHD. To je ale lež. a dětské hřiště, prostě příjemné rekreační

zázemí. Je to opravdu
jedinečné místo!
Podobně máme
v plánu i výkup zámku
a jeho otevření pro
veřejnost, od státu Jan Korytář
chceme získat již 10 let prázdnou budovu
Skloexportu. Vždy jsme vystupovali proti
bourání a prodeji majetku města, i proto se
teď snažíme více opravovat a neprodávat, ale
spíše majetek rozmnožovat.

VŠICHNI PROTI ZMĚNĚ.
ALE PROČ VLASTNĚ?
Co mají společné KSČM, ODS, Starostové,
uskupení Pro 2016 (Batthyány)? Dlouhodobě
společně útočí na Změnu, konec konců jste si
to mohli o stránku dříve uplynulé čtyři roky
číst i zde. Dovolili jsme si totiž hodně – jít si
svojí cestou a neptat se o dovolení mocných,
co měli předtím pod kontrolou naše město.
Dobrým příkladem je dopravní podnik,
kde všechny strany léta kryly nevýhodné
smlouvy a vedení této městské firmy. Přišli
jsme tak o desítky milionů. Všichni ve snažili
umlčet Změnu, která na problémy upozorňovala. Od Starostů přes ODS až po předsedu
představenstva Šulce, zvoleného za ANO.
Že prý si vymýšlíme a že se s námi nedá

spolupracovat. Že tomu
prý nerozumíme. Když
si ale do DPMLJ na jaře
přišla protikorupční policie, konečně tyto hlasy
zmlkly a my si mohli po Josef Šedlbauer
dlouhých 8 letech!!! snah o změnu v DPMLJ
oddechnout a říct si: Máme hotovo. A teprve
pak přišel čas právě na slevy v MHD.

JAK TO, ŽE JSME TO
TY ROKY VYDRŽELI?
Jsme zkrátka vytrvalí. To je hlavní důvod,
proč už dávno není Změna pro Liberec udolána a zašlapána ostatními do země. Máme
svoji vizi lepšího Liberce, záleží nám na našem
městě a chceme, aby se v něm dobře žilo co
nejvíc lidem. A stojí nám za to bojovat. Nepotřebujeme se přitom ucházet o přízeň několika mocných tohoto města. Raději mluvíme
s obyčejnými lidmi. Tam se bere naše síla.
Tohle je skutečné jádro sporu o politiku
v Liberci. Buď si vezmou občané svoje město
zpět se vším všudy, nebo se vše vrátí do starých kolejí. Ti, co město zadlužili a pak přišli
o vliv, se ještě nevzdali. Podzimní volby jsou
šance na skutečnou Změnu.
Hledáme řešení, plníme sliby a pracujeme
pro město. Jsme Změna pro Liberec.

Liberec se prosazuje ve filmu stále častěji a to je moc dobře
Poslední dobou můžeme bez nadsázky říct, že filmaři si v našem městě doslova podávají dveře. A jsou to i světové filmové
produkce, včetně těch nejprestižnějších. Já osobně jsem za to moc rád a jsem na to hrdý.
Tibor Batthyány, primátor
Liberec samozřejmě filmaře přitahuje
svou úžasnou architekturou, ale to k prosazení ve světě filmu nestačí. Mnohá města
lákají filmové produkce dokonce různými
pobídkami, protože objevit se ve filmu je
pro město velkým přínosem. V Liberci jsme
šli cestou náročnější, ale jak se ukazuje,
určitě správnou a úspěšnou.
Jsem rád, že se mi podařilo prosadit
vznik liberecké filmové kanceláře Liberec
Film Office. Filmovým produkcím představujeme a nabízíme zajímavé lokace jak
v exteriérech, tak v interiérech a nacházíme
také místa filmem zatím neobjevená.
V první řadě však filmová kancelář
pomáhá filmovým štábům s vyřizováním
mnohdy složitého „papírování“ a zajišťováním všech potřebných povolení a poskytuje
i další pomoc při přípravách natáčení. To je
to, co filmové produkce oceňují především
a jinde v takové kvalitě nemají.
„Vaše Liberec Film Office je absolutně
nejlepší! Kam se hrabou jiné i profesionální
filmové kanceláře, moc děkujeme, Liberec
je úžasný…,“ to jsou slova hollywoodského
oskarového režiséra Rona Howarda, která

se v Liberci a jeho okolí natáčely.
Již v roce 2015, krátce po založení filmové kanceláře, se Liberec
zapojil do natáčení hned několika velkých projektů, mimo jiné
čínského seriálu Last Visa nebo
pilotního dílu pro seriál Spark  
americké stanice ABC. Nedávno se
po liberecké radnici, pod taktovkou
Rona Howarda, procházel herec
Geoffrey Rush a seriál Genius jsme
už dokonce mohli vidět v televizi.
Ron Howard při rozhovoru s Tiborem Batthyánym
Nedlouho po nich do Liberce přijel
mi řekl při našem osobním setkání. K tomu natáčet na vlakové nádraží Orlando Bloom.
A jak již asi víte, nyní se v Liberci bude natánení třeba nic dalšího dodávat.
Velký dík zaslouží naše kolegyně Pavlína čet americký velkofilm s pracovním názvem
Sacherová, která naši filmovou kancelář Bosco. Do médií už pronikla informace, že
vede. Úspěch liberecké Film Office je pře- jde o pokračování Spidermana. Toto natádevším díky jejímu profesionálnímu přístu- čení není náročné svým rozsahem v rámci
pu, nasazení a zápalu. Profesionalita naší celého města, jako tomu bylo u seriáfilmové kanceláře sklízí i prestižní ocenění. lu Genius, ale jedná se o velice výpravný
V roce 2016 získala zvláštní uznání v sou- film. Snažíme se společně s filmaři najít
těži Film Friendly a v roce 2017 jsme tuto cestu, abychom co nejméně omezili chod
města i úřadu, ale zároveň vytvořili kvalitní
soutěž již vyhráli.
A můžeme se pochlubit také již slušnou podmínky pro akční americký velkofilm,
sbírkou „skalpů“, tedy filmů a seriálů, které díky kterému se Liberec proslaví po celém

světě. Je to pro nás jedinečná příležitost.
A proč je pro naše
město podle mne užitečné, když se objeví ve
filmu? Já osobně rád a se Tibor Batthyány
zvláštním očekáváním zhlédnu každý film,
který se v Liberci natáčel. Pro naše město
je velmi užitečné, pokud se ukáže ve filmu.
Přiblíží jej celému světu a zvyšuje to jeho
atraktivitu. Tomu, že Liberec ve filmu je
turisticky zajímavý, nasvědčuje i stále větší
popularita a zájem turistů o prohlídky „po
stopách filmu“, které nabízíme. Více turistů
ve městě s sebou přináší prospěch nejen
místním podnikům a hotelům, ale v konečném důsledku nám všem ve formě vyšších
příjmů do městské pokladny. A zvyšování
prestiže a dobrého jména našeho města má
samozřejmě dopad i v dalších oblastech.
Proto jsem opravdu velmi rád, že Liberec si
nachází cestu na filmová plátna i televizní
obrazovky stále častěji a tento trend budu
vždy podporovat. A jsem přesvědčen, že
určitá omezení ve městě v době natáčení
za to stojí.
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PŘIŠLO DO REDAKCE
Vážení čtenáři, na vaše dotazy, které jste zaslali do Zpravodaje, postupně
odpovídáme. Dotazy posílejte na e‑mailovou adresu zpravodaj@magistrat.liberec.cz.
Pokud si své dopisy a dotazy nepřejete uveřejnit, posílejte je prosím na příslušné
odbory magistrátu.
PODĚKOVÁNÍM DIVÁKŮM
I MĚSTU LIBEREC
Jedním slovem fenomenální. Tak
by se dal ve zkratce zhodnotit koncert
k uctění památky obětí srpna 1968,
který proběhl 21. srpna v kostele sv.
Antonína Velikého v Liberci.
Největší svatostánek v Liberci, který
běžně pojme 300 lidí, byl doslova
nadupaný až po kůr. Počet návštěvníků
přesáhl číslovku 600 a to řada lidí ještě
stála před kostelem a poslouchala otevřenými dveřmi. Ve výjimečném okamžiku spojovala účinkující i návštěvníky emotivní hudba W. A. Mozarta.
Liberecké sbory Ještěd, Rosex a A my
taky nastudovaly společně jeho Requiem. Více než sto zpěváků tak předneslo
zádušní mši, při které mrazilo od začátku až do konce. Právě v Liberci totiž
v ranních hodinách před padesáti lety
padl první mrtvý zastřelený ruskými
vojáky.
Postupně pak během dne následovaly další oběti. Liberec tak po Praze
utrpěl největší škody způsobené „bratrskou“ pomocí vojsk Varšavské smlouvy. I proto přišlo do kostela zavzpomínat tolik Liberečanů. Řada z nich si tyto
události ještě dobře pamatuje.
„Chtěli jsme uctít nejen památku
zemřelých, ale všech obětí srpnových
událostí. Ruská okupace totiž přinesla
řadě lidí vyhazov z práce, spousta jich
nemohla veřejně vystupovat, nesměla
studovat. Hodně lidí emigrovalo, což
způsobilo i rozvraty v rodinách. Requiem tak bylo modlitbou za všechny,
kteří jakýmkoliv způsobem doplatili
na pomoc „spřátelených vojsk“, uvedl

sbormistr Ještědu Marek Müller. Ten
také celé provedení skladby řídil.
Sólové party přednesli strhujícím
výkonem sólisté Divadla F. X. Šaldy
v Liberci Věra Poláchová, Stanislava
Šinkovská, Dušan Růžička a Jaroslav
Patočka mladší.
Přeplněný kostel strhl zpěváky
k takovým výkonům, na jaké se bude
v Liberci ještě dlouho vzpomínat.
Posluchači oceňovali nejen kompaktní zvuk celého sboru, vynikající výkon
orchestru a sólistů, ale i nasazení dirigenta Marka Müllera, který přes svůj
mladý věk ukázal, že patří mezi velké
sbormistrovské a dirigentské talenty. Pěvecký sbor Ještěd děkuje všem
návštěvníkům, že svojí účastí ukázali,
že jim není lhostejné, co se před 50 lety
v Liberci odehrálo. Poděkování patří
i městu Liberec za finanční podporu
koncertu, bez které by uvedení Requiem nebylo možné.
Jana Pavlíčková, pěvecký sbor Ještěd

Jste obyvatelem sídliště Broumovská?
Bydlíte v ulici Vlnařská a není Vám lhostejný vzhled vašeho okolí?
ZVEME VÁS NA

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Revitalizace ulice Vlnařská

25. září 2018
17:00 hod

V restauraci Formanka
(Sametová 844/23)

Studii I. etapy Revitalizace sídliště Broumovská představí formou interaktivní vizualizace Michaela Niedobová DiS.
Revitalizace I. etapy zahrnuje okolí bytových domů v ulici Vlnařská.

Revitalizace libereckých sídlišť
Veřejná anketa
Pro všechny obyvatele, kteří se chtějí aktivně podílet
na změnách veřejného prostoru ve svém okolí.

https://goo.gl/forms/hUezq13cosFddTmE3
Odkaz naleznete také na:
www.facebook.com/zdravemestoliberec/
Anketa bude ukončena 31. října 2018

31

32

LIBERECKÝ ZPRAVODAJ

KULTURA / HISTORIE

září 2018

Restaurátorské práce na morovém sloupu
Vzácný barokní morový sloup Panny Marie z dílny Matyáše Bernarda Brauna prochází odbornou obnovou.
Jan Král
MOROVÝ SLOUP z roku 1717 převzalo letos zjara po dohodě s římskokatolickou církví bezúplatně do svého
majetku město a vyčlenilo v rozpočtu
na jeho renovaci 1,5 milionu korun.
Restaurátorské práce provede Radomil Šolc, který v květnu ve veřejné
soutěži zvítězil s nabídkou 649 000
Kč bez daně.
„Morový sloup byl v minulém století restaurován celkem třikrát – v letech
1908, 1925 a 1972, v posledních 45
letech se na něm ale žádné větší
renovační zásahy neprováděly. Podle
odborného posudku, který jsme
nechali zhotovit v roce 2015, je přitom
současný stav pískovcového sloupu
nepříznivý, materiál je na mnoha místech hloubkově popraskán, hojně jej
pokrývá krusta z exhalací z topenišť
i bujná vegetace. Nepříliš kvalitní byly
i konzervační prostředky použité při
posledním restaurování v 70. letech,“
uvedl náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu Ivan Langr.
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 původní 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.
„V rámci restaurátorských prací
bude sejmuta socha sv. Šebestiána, která bude renovována v dílně,
stejně tak i zkorodovaná svatozář
Panny Marie. Zcela nově bude naopak
osazena ztracená svatozář sv. Jana
Nepomuckého. Zbývající část sloupu

bude restaurována přímo na místě
z lešení. Sloup bude šetrně očištěn,
chemicky zpevněn, plasticky doplněn
umělým pískovcem, barevně upraven
a konzervován,“ vysvětlil postup prací
náměstek Ivan Langr.
Odborná komise památkářů,
historiků, muzejníků a zástupců
církve přitom v květnu rozhodla
o tom, že po svém restaurování
zůstane sloup nadále umístěn
v kostelní zahradě.
„Došli jsme nakonec po diskusi
k závěru, že v zahradě je sloup umístěn již prakticky stejnou dobu jako
na původním Sokolovském náměstí
a že nebudeme tuto kontinuitu přerušovat. Naopak chceme v dalších
letech ve spolupráci s církví pokračovat v úpravách zahrady ve veřejný
prostor, kde si zájemci budou moci
prohlédnout nejen sloup, ale i další
zdejší významné památky – kapli
Božího hrobu a křížovou cestu. A i ty
bychom chtěli postupně restaurovat,“
doplnil náměstek Ivan Langr.

Inzerce

Rossiniho Popelka – liberecká
opera na křídlech belcanta
Operní soubor Divadla F. X. Šaldy zahájil novou sezonu ve
„velkém stylu“. Na začátku září se v obnovené premiéře po
6 letech vrátila na jeviště mimořádně oblíbená inscenace
muzikálu Sugar se sourozenci Gondíkovými a Janem Křížem.
Divadlo F. X. Šaldy
V ZÁVĚRU ZÁŘÍ finišují přípravy premiéry nastudování jednoho z proslulých virtuózních děl světového operního repertoáru, kterým je Popelka
Gioacchina Rossiniho.
La Cenerentola, jak zní název opery
v italském originále, klade mimořádné technické nároky jak na zpěváky,
tak na orchestr, svou živelnou energií
a překrásnými melodiemi přesto patří
k nejvíce uváděným Rossiniho operám.
Příběh Popelky, který v 17. století
napsal francouzský spisovatel Charles
Perrault, oproti české verzi neobsahuje
macechu, ale zlého otčíma, nepostrádá ovšem dvě nezdárné sestry, prince
a šťastný konec.
K režijní spolupráci na liberecké
inscenaci byla přizvána mladá francouzská režisérka a herečka Constance Larrieu, v hudebním nastudování

Jiří Brückler 

Foto: Ilona Sochorová

se představí přední česká dirigentka
Miriam Němcová. Těšit se lze na virtuózní pěvecké výkony představitelů
hlavních rolí, např. sopranistky Michaely
Kapustové v roli Popelky či libereckého
rodáka, člena opery Národního divadla,
mladého barytonisty Jiřího Brücklera.
Na premiéry Rossiniho belcantové
pohádky se v Šaldově divadle můžeme
těšit v pátek 28. a v neděli 30. září od
19 hodin.
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Novinky sociálního
začleňování v Liberci

Liberec již dva a půl roku spolupracuje s Agenturou pro
sociální začleňování. Co se v Liberci v tomto směru děje?
Ve spolupráci s Markétou Nešporovou připravil Martin Chochola,
lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování
SOCIÁLNÍ BYDLENÍ
Liberec hledá nejlepší cestu, jak
poskytovat standardní bydlení lidem,
kteří neuspějí na komerčním trhu.
Překážkami jsou vysoké kauce, zdravotní problémy, etnicita, zadlužení,
často kombinace výše uvedeného.
Město jako poskytovatel nájemního
bydlení zde plní dvě role. Pečuje o své
obyvatelstvo (je sociální), ale musí se
chovat i jako řádný hospodář (minimalizuje rizika).
V Liberci funguje program prostupného bydlení. V loňském roce byl
zahájen program Bydlení především,
kde se počítá s intenzivní sociální
prací pro udržení bydlení. Souběžně
se v bytech města zlepšuje sociální
práce, monitoring výběru nájmu
a nahlašování problémů.
Další výzvou je projekt Centra
pro bydlení, jehož cílem je nejen
přiblížení sociálního bydlení osobám
v bytové nouzi, ale také koncepční
práce, která zkvalitní spolupráci zapojených úřadů a organizací. Na potřebu
dostupného nábytku pro sociálně
znevýhodněné reaguje začínající
projekt nábytkové banky.
OBČANSKÉ SOUŽITÍ
A BEZPEČNOST
Městské policii pomáhá s udržováním veřejného pořádku 5 asistentů prevence kriminality. Jedná se
o projekt, který již úspěšně funguje
v mnoha dalších českých městech.
Sami asistenti, kteří dobře znají svou
komunitu, dokážou poměrně snadno
zprostředkovat komunikaci mezi
městem, obyvateli v sociálně vyloučených lokalitách a jejich sousedy. „Lze
očekávat zlepšení v oblasti soužití
obyvatel a zároveň pokles drobné kriminality. Kromě hlediska bezpečnosti
můžeme na projektu ocenit, že sami
asistenti získávají zajímavé povolání
a prestiž v očích veřejnosti. Jejich
práce má navíc komunitní charakter,
který přispívá k rozvoji společného
života,“ říká metodik APK a expert na
bezpečnost Jiří Gajdoš.
INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Od července 2017 je na základních
školách realizován projekt Férové

školy. V něm se podařilo nastavit nové
pozice, které žáky podporují. Od 5.
ročníku se žákům věnují kariéroví
poradci. Žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podporují koordinátoři inkluze, kteří ve spolupráci se
školním poradenským pracovištěm
zajištují zavádění inkluzivního vzdělávání do praxe. Neziskové organizace na některých školách realizují
bezplatně kroužky pro žáky, kteří
z důvodu sociálně slabého zázemí
obvykle nemohou trávit volný čas
organizovaně. Na stejné žáky je
rovněž zacíleno doučování, které
realizují dobrovolníci.
CO DÁL?
Zásadní je nyní dluhová problematika, která vyžaduje skutečně koordinovaný postup s cílem efektivně
oddlužovat a zadlužování předcházet.
Právě exekuce jsou jednou z hlavních
příčin dlouhodobé nezaměstnanosti
společně s nízkou kvalifikací a ztrátou
pracovních návyků. Tam je zase potřeba pracovat na jejich obnově.

Program
září
2018

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

14.00–15.00

10.00–12.00

zlepšování
komunikačních
dovedností

Foto & Video
kroužek

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

12.00–16.00

15.00–16.30

09.00–15.00

herní odpoledne

Klub duševního
zdraví

specializované
individuální
počítačové
kurzy

15.00–17.00

15.00–16.00

arteterapeutická
keramika

zdravotní cvičení

4. 9. 2018 od 13.30

Homeopatie versus alopatická léčba

4. 9. 2018 od 16.00

Mamma HELP – prevence rakoviny prsu
na pobočce Sdružení TULIPAN v Semilech
(adresa: Bítouchovská 1, 513 01 Semily)

11. 9. 2018 od 14.30

Zdravá výživa a její význam

19. 9. 2018 od 14.00

Role jednotlivých členů v rodině

25. 9. 2018 od 15.00

Přednáška Mamma HELP

26. 9. 2018 od 14.00

Dědictví a jeho problematika

Hledáte prostor, kde trávit svůj volný čas? Hledáte prostor, kde se sejít se svými kamarády?
Chcete si uspořádat výstavu nebo nějakou akci? Jsme tu pro Vás.
Všechny aktivity a program Komunitního centra TULIPAN je určen převážně pro osoby
se zdravotním postižením a kombinovanými diagnozami a širokou veřejnost.
Další informace o aktivitách se dozvíte v Komunitním centru, nebo na našem facebooku.
Kontaktní údaje:
Komunitní centrum TULIPAN, Kostelní 9/7, 460 01 Liberec
Mgr. Petra Čuprová – Tel: 774 450 182; cuprova@sdruzenitulipan.cz

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

liberec.cz/zpravodaj

Co nabízíme maminkám pojištěným u ZPŠ?
500 Kč v době těhotenství
zdarma vyšetření štítné žlázy
1 200 Kč na prvotrimestrální screening
1 000 Kč po porodu
kufřík plný produktů pro miminka v hodnotě 1 200 Kč
roční úrazové pojištění dítěte zdarma
www.zpskoda.cz
www.kartamehosrdce.cz
Sledujte nás na zpskoda

facebook:
Komunitní centrum TULIPAN
@kctulipan
www.sdruzenitulipan.cz

Projekt Komunitní centrum TULIPAN
- CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006428

50
000
výtisků
každý měsíc

Inzerce
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Organizace Klára pomáhá
zve na konferenci

Konference „Podpora pečujících osob na Liberecku“ se
uskuteční 16. října v budově krajského úřadu od 10 hodin.
Alena Kejzarová
NA KONFERENCI budou představena témata, která se týkají pomoci
pečujícím osobám, těm, kteří dlouhodobě pečují o osobu blízkou,
a tudíž jsou nepostradatelnou součástí rodinné péče. Věříme, že zájem
o konferenci bude korespondovat
s rozvojem Libereckého kraje i města
Liberec a toto téma se stane prioritou.
Konference je určena nejen pro
pečující osoby, ale také pro sociální
pracovníky, pracovníky sociálních
služeb v přímé obslužné péči, úředníky úřadů práce, sociálních i zdra-

votnických odborů radnic a širokou
veřejnost.
Přihlásit se na konferenci můžete
na webových stránkách www.klarapomaha.cz nebo telefonicky na
737 233 889 – Alena Kejzarová.
Organizace Klára pomáhá, z.s., funguje od roku 2012 v několika krajích.
Zabývá se tématy, které stále ještě
nestojí v centru pozornosti širší veřejnosti, tedy ani médií a politické reprezentace. Důležitá je proto osvěta. Také
z tohoto důvodů pořádá v Liberci
uvedenou konferenci.

Sloni podpoří nemocné
Od 1. září do 14. prosince probíhá charitativní projekt
Amelie, z.s., „Sloni nosí štěstí“.
Alena Kejzarová
SLON JE tím, co může přinést štěstí
tomu, kdo si ho v rámci předvánočního charitativního prodeje u stánku
Amelie zakoupí, či tomu, komu slona
jako dárek věnuje. Zároveň veškeré
vybrané finance zpřístupní onkologicky nemocným a jejich blízkým
bezplatně služby, které by si jinak
„na běžném trhu“ nemohli finančně
dovolit.
„Určitě má spousta z nás doma
nějakého slona, na kterého jen zbytečně sedá prach. Pojďte se s námi
zapojit do projektu a přineste svého
nepotřebného chobotnatce do
Centra Amelie či jiného sběrného
místa v Liberci a okolí. Za každého

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

PROGRAM
CENTRÁLNÍHO
KLUBU SENIORŮ
tel.: 485 244 992
www.ksk-liberec.cz/seniori
Palachova
504/7,
460s pořízením
01 Libereczvukového
1, e-mail:aklub@ksk.liberec.cz
Účastníci akcí
souhlasí
obrazového záznamu,

PONDĚLÍ

17. 09.

PONDĚLÍ
ÚTERÝ
17.
09.

který
může244
být využit
střediskem Kontakt Liberec, p. o.
tel.: 485
992 Komunitnímwww.ksk-liberec.cz/seniori
pro účely prezentace akcí či aktivit přímo souvisejících.
Účastníci akcí souhlasí s pořízením zvukového a obrazového záznamu,
který15.00
může hod.
být využit Komunitním
střediskem
Kontakt Liberec, p. o.
Spisovatel
Jiří Mucha
proCentrální
účely prezentace
klub akcí či aktivit přímo souvisejících.

Beseda s Alenou Šukovou

seniorů

15.00 hod.
Centrální
klub
13.00 hod.

Spisovatel Jiří Mucha
Beseda s Alenou Šukovou
Herní odpoledne

18. 09.

seniorů
Centrální
klub
seniorů

ÚTERÝ
18.
09.
18. 09.

Centrální
klub
14.00 hod.
seniorů
Centrální
klub
seniorů

Herní odpoledne
Hudební odpoledne s harmonikou

STŘEDA
18.
09.
19. 09.

Centrální
klub
15.00 hod.
seniorů
Centrální
klub
seniorů

Hudební odpoledne s harmonikou
Letem světem - Delfíni

20. 09.

Centrální
klub
13.00 hod.
seniorů
Centrální
klub
seniorů

Letem světem - Delfíni
Herní odpoledne

20. 09.

Centrální klub
16.00
hod.
seniorů
Frýdlant

Herní odpoledne
Setkání s Valdštejnkou
(odvoz zajištěn)

16.00 hod.

26. 09.

15.00
hod.
Frýdlant
Bílá klubovna,
5. patro

Setkání s Valdštejnkou
(odvoz zajištěn)
Přednáška se zdravotní tématikou

PÁTEK
26.
09.
28. 09.

Bílá klubovna,
17.00
hod.
5. patro
Frýdlant

Přednáška se zdravotní tématikou
Svatováclavský koncert
(odvoz zajištěn)

17.00 hod.
Frýdlant
16.30
hod.

Svatováclavský koncert
(odvoz zajištěn)
Povídání o životě s Ivo Šmoldasem

16.30 hod.

Povídání o životě s Ivo Šmoldasem

ÚTERÝ

ÚTERÝ

STŘEDA
ČTVRTEK
19. 09.
ČTVRTEK
ČTVRTEK
20. 09.
ČTVRTEK
STŘEDA
20.
09.
STŘEDA

PÁTEK
ČTVRTEK
28. 09.

04. 10.

ČTVRTEK

13.00 hod.

14.00 hod.

15.00 hod.

13.00 hod.

15.00 hod.

Naivní divadlo

Klub šikovnýchNaivní
rukou divadlo
- každé liché pondělí od 10.30 hod.
04.
10.
Herní odpoledne - každý čtvrtek od 13.00 hod.

Relaxační
cvičení
- každý
pátek
od 08.00,
09.00
a 10.00
hod. Ručník s sebou!
Klub šikovných
rukou
- každé
liché
pondělí
od 10.30
hod.
Cvičení
na židlích- -každý
každýčtvrtek
pátek od
Herní odpoledne
od 11.00
13.00hod.
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.

keramického, dřevěného či plyšového slona budeme jen rádi,“ říká Petra
Kuntošová, koordinátorka Centra
Amelie v Liberci.
Sběr slonů probíhá až do 8. prosince 2018 na následujících místech:
Centrum Amelie Liberec (Krajská
nemocnice, budova U, 1. patro,
vchod z Jablonecké), úterý–čtvrtek
8.00–12.00; Krajská vědecká knihovna
v Liberci (vstup do všeobecné knihovny); Knihovna Vratislavice nad Nisou.
Benefiční prodej slonů se uskuteční 12. prosince od 10.00–20.00
v obchodním centru Forum Liberec.
Více informací tel.: 608 458 277,
e-mail: liberec@amelie-zs.cz.

Představujeme projekt
CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007688

S PODPOROU K LEPŠÍ PÉČI

Jsme s vámi
na jedné
lodi!

NÁBOR DO ODDÍLU
SJEZDOVÉHO LYŽOVÁNÍ

Pečujete o seniora nebo o hendikepovanou osobu?
Máte pocit, že váš život se zastavil? Jste unavení?

Máš rád lyžování a chceš se v něm zlepšit? Rád sportuješ v zimně i v létě?
Rád trávíš čas s kamarády? ANO, pak se přijď podívat!

OTEVŘENÝ TRÉNINK

ČTVRTEK 6.9.2018 / ÚTERÝ 11.9.2018
od 16:30 na centrálním parkovišti
Ski areálu Ještěd pod Skalkou.

Co tě čeká:
16:30 - 17:00
17:00 - 18:30

schůzka s trenéry a vedením oddílu,
seznámení s oddílem.
modelový trénink s dětmi z SKJ AD
(kola, brusle, běh, koordinace).

VEZMI KOLO, IN-LINE BRUSLE, TENISKY A ZJISTIT JAK SKVĚLÁ PARTA JSME!
TĚŠÍ SE NA TEBE LUCKA HRSTKOVÁ PEŠÁNOVÁ A CELÝ TÝM TRENÉRŮ.
Sportovní klub JEŠTĚD
Oddíl alpských disciplín
Email: info@ad.skjested.cz / Tel.: 737 305 247
facebook.com/skjestedad

Lucka Hrstková-Pešánová
3x účastnice OH / 6x účastnice MS / Vítězka Univerziády
14x mistryně ČR / Vítězka SP

Tento projekt je zacílen na podporu neformálních
pečujících směrem ke snížení jejich nadměrného
psychického a fyzického zatížení a zlepšení kvality
poskytované péče závislým osobám. K dispozici
je poradenské centrum pro pečující, terapeutické
aktivity, relaxační cvičení, nácviky řešení krizových
situací, odborné a akreditované kurzy spojené

AD.SKJESTED.CZ

• Zajistíme odbornou péči pro vaše nemocné v době
konání aktivit.
• Možnost čerpání projektového příspěvku na dopravu.

Navštivte nás:
LIBEREC

JABLONEC n. NISOU

ČESKÁ LÍPA

SEMILY

Sdružení TULIPAN, z.s.
Kostelní 10/5, 460 01 Liberec

Sdružení TULIPAN, z.s.
Komenského 926/19, 466 01 J.n.N.

Sdružení TULIPAN, z.s.
Žižkova 231, 470 01 Česká L.

Sdružení TULIPAN, z.s.
Husova 9, 513 01 Semily

Odborný pracovník projektu:
Lucie Stará
+420 775 802 272
stara@sdruzenitulipan.cz

Odborný pracovník projektu:
Miroslava Hochmannová
+420 774 450 165
hochmannova@sdruzenitulipan.cz

Odborný pracovník projektu:
Jana Bergrová
+420 775 802 277
bergrova@sdruzenitulipan.cz

Odborný pracovník projektu:
Slavěna Horňáková
+420 775 802 276
hornakova@sdruzenitulipan.cz

Najít nás můžeš také v sobotu 8.9.2018 v Aréně na Sportlive. Nestíháš tyto akce? Nevadí, zavolej a domluvíme se!
AKCE JE PODPOŘENA SPORTOVNÍM FONDEM STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC

s péčí o závislou osobu a sebe samotné, svépomocné skupiny, aj. zajímavé aktivity!

www.sdruzenitulipan.cz

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

SEZNAM VĚCÍ NALEZENÝCH OD 1. 7. DO 31. 8. 2018
216/18

peněženka Tomasz Patrycjusz Wakulczyk

29. 8. 2018

215/18

pouzdro Alžběta Mubeenová

29. 8. 2018

214/18

průkazy Tomáš Stibor

29. 8. 2018

213/18

klíče Radek Hlaváč

27. 8. 2018

212/18

taška knihy

24. 8. 2018

211/18

peněženka Sergii Ivashnov

24. 8. 2018

209/18

peněženka Tereza Jasoňková

22. 8. 2018

207/18

nálezy DPMLJ: peněženka Karel Vondráček, náhubky pro psa, brýle, hračka, vesta

22. 8. 2018

205/18

průkazy Grzegorz Sulima

21. 8. 2018

204/18

batoh Tomasz Sobański

20. 8. 2018

202/18

nálezy DPMLJ: mikina, mobilní telefon, mobilní telefon Robby Růžička Balog, iPod

15. 8. 2018

200/18

zavlažovací počítač

13. 8. 2018

199/18

peněženka Ján Cibuľa

10. 8. 2018

198/18

klíče

9. 8. 2018

197/18

peněženka Lukáš Petříček

9. 8. 2018

196/18

průkaz Eliška Danielová

8. 8. 2018

195/18

koloběžka

7. 8. 2018

194/18

jízdní kolo

7. 8. 2018

192/18

nálezy DPMLJ: 2x vak na záda

191/18

mobilní telefon

190/18

nálezy DPMLJ: průkaz Lukáš Bezouška, peněženka, hodinky, dětská mikina, mikina,
igelitová taška s oblečením

3. 8. 2018
30. 7. 2018
30. 7. 2018

186/18

nálezy DPMLJ: dětský batoh, taška s nákupem

20. 7. 2018

185/18

mobilní telefon

19. 7. 2018

183/18

peněženka Lenka Bučková

18. 7. 2018

181/18

peněženka Jan Čermák

16. 7. 2018

180/18

taška Jakub Soběslavský

16. 7. 2018

179/18

klíče

16. 7. 2018

178/18

nálezy ČD: peněženka Václav Bartoň, klíče od motorky, bunda, mikina

13. 7. 2018

177/18
176/18

nálezy Kaufland: průkazy: Sergii Shvets, Josef Draslar, Jaroslava Ondráčková, Libuše
Mrňáková; 3x finanční hotovost; hodinky
nálezy DPMLJ: peněženka, kšiltovka, náhubek, průkazy Robert Tomasz Roszczyk,
igelitová taška s drogerií, batoh, kufřík, plyšová hračka

11. 7. 2018
11. 7. 2018

v rámci

10. 7. 2018

Týdne náhradního rodičovství

175/18

dokument Zdeněk Zolák

172/18

peněženka

9. 7. 2018

170/18

bunda

3. 7. 2018

168/18

hodinky

2. 7. 2018

167/18

mobilní telefon

2. 7. 2018

166/18

klíče

2. 7. 2018

165/18

peněženka Adéla Machoňová, průkaz David Polyák

2. 7. 2018

WWW.LIBEREC.CZ/ZTRATY‑NALEZY
Nemáte ve městě
kde zaparkovat?
Chcete ušetřit
za benzín?

Máme
řešení!

16. - 21. 10. 2018

Vás srdečně zve na

Den otevřených dveří
který se uskuteční ve čtvrtek

18. října 2018
9:00-18:00 hodin

Palachova 504/7, Liberec 1
(dům Liduška naproti Plaze)

Těšit se můžete na:
Výstavu pod názvem „Já, pěstoun” ve vestibulu budovy
Prohlídku nových prostor Centra Protěž
Pěstounskou rodinu, která se podělí o své zkušenosti
Výtvarné dílničky pro děti
Pohádku, kterou nám v 17:00 zahraje LD Spojáček
Těší se na Vás celý tým Centra Protěž!

www.centrumprotez.cz

35

LIBERECKÝ ZPRAVODAJ

36



září 2018

Úspěšné hry v Paříži
Poprvé v historii se letos v červenci konalo na jednom místě
ME v sedmi a MS ve dvou sportech – atletice, basketbalu,
cyklistice (MS), futsalu, hokeji, veslování, plavání, stolním
tenisu a tenisu (MS) na letních hrách INAS v Paříži.
Alexandra Müller, trenérka plavání; Petr Gašpár, trenér cyklistiky
ČESKOU REPUBLIKU reprezentovalo 14 sportovců. Z našeho regionu to
byli tři hendikepovaní sportovci z SK
Handisport Liberec.
Na pařížských sportovištích se
z našich nejvíce dařilo plavcům,
především Vladimír Hlaváč potvrdil
svoji extratřídu a do České republiky si odváží suverénně nejvíce
medailí – dvě zlaté a dvě stříbrné
z disciplín. Adéla Míková vybojovala medaili bronzovou v závodu
na 400 metrů.
Obrovskou radost nám také udělal
WWW.LIBEREC.CZ/ZASTUPITELSTVO

Úspěšný Vladimír Hlaváč (uprostřed)

16. MISTROVSTVÍ EU
MLÁDEŽE V ŠACHU 2018
Ve středu 15. srpna 2018 vyvrcholilo v hotelu Dlouhé Stráně v Koutech
nad Desnou mistrovství Evropské unie
mládeže v šachu v kategoriích do 8,
10, 12 a 14 let.

Turnaje se zúčastnilo 102 hráčů
a hráček z 11 šachových federací. Domácí
reprezentace získala jednu zlatou
(Tereza Horková v kategorii D8), jednu
stříbrnou (Marek Míča, H14) a jednu
bronzovou medaili (Václav Finěk, H10).
Pro Václava Fiňka hrajícího za Desko
Liberec byl start na MEU v kategorii
desetiletých přípravou na mistrovství
světa, kde bude startovat ve své kategorii do 8 let.

cyklista Vladislav Gittler, když na svém
prvním mezinárodním startu v Paříži
skončil na osmém místě v silničním
závodě na 60 km.

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC
čtvrtek 27. září od 15 hodin

ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 11 V HISTORICKÉ BUDOVĚ RADNICE

SPORT
LIBERECKỲ
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UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA
LIBERECKÉHO ZPRAVODAJE
JE 27. ZÁŘÍ
DISTRIBUCE ZPRAVODAJE
Distribuci Libereckého zpravodaje do každé rodiny v Liberci zajišťuje
od 1. ledna 2002 Česká pošta, s. p. Pokud
Zpravodaj neobdržíte do své schránky,
obracejte se, prosíme, přímo na Českou
poštu, tel.: 954 246 016. Do vyčerpání
zásob je Zpravodaj k dispozici v recepci
hlavní budovy radnice, Nového magistrá
tu a v městském informačním centru.

Inzerce

I letos soupeřům
servírujeme 105 kg

VLAŠÁKA!
Jednorázové vstupenky v prodeji od 6. 8.

TYGRTYGR

