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Město Liberec připomnělo 
100 let od prvního 
žehu a shrnulo průběh 
současných oprav. 

LETOS V ČERVENCI se stalo pro‑
vozovatelem krematoria a pohřební 
služby město. Od té chvíle bylo pro‑
investováno 10 milionů na opravách, 
které budou dále pokračovat. Přibyl 
také počet míst, kde lze smuteční 
obřady vyřídit.  STRANA 11

V  rámci 100. výročí vzniku samostatného československého státu se v  neděli 28.  října odpoledne konalo vzpomínkové shromáždění 
u pomníku T. G. M. v Masarykově ulici. Tomu předcházelo vysazení Stromu republiky v parku Clam ‑Gallasů. Více na straně 10. 

Foto Jan Vrabec

Liberec slavil 100 let od založení republiky
Výročí vzniku Československé republiky si Liberečané připomínali v neděli 28. října hned na 
několika místech města.

DEN VÁLEČNÝCH veteránů se slaví 
po celém světě a i v Liberci uctili vojáci 
a  představitelé města oběti válek 
a všechny ty, kteří v nich bojovali či 
padli. Letos proběhly připomínkové 
akce už v pátek 9. listopadu.

Připomínka Dne válečných veterá‑
nů začala po vzoru tradice uctěním 
vojáků pohřbených na vojenském 
hřbitově válečných zajatců z let 1914–
1918 v Ostašově a pokračovala piet‑
ním aktem u Památníku padlých na 

vojenském hřbitově v Ruprechticích. 
Spolu s představiteli armády a policie, 
vojáky, válečnými veterány a občany 
uctili památku padlých vojáků polo‑
žením květin a minutou ticha také pri‑
mátor Liberce Tibor Batthyány a jeho 
náměstkyně Karolína Hrbková.

Sérii vzpomínkových akcí pak 
symbolicky završil slavnostní nástup 
vojáků 31. pluku radiační, chemické 
a biologické ochrany v dolních kasár‑
nách, kde se kromě připomenutí 

válečných veteránů, kteří zahynuli či 
byli zraněni během nasazení v zahra‑
ničních operacích, uskutečnilo také 
oceňování vojáků a udělování zásluž‑
ných medailí.

Den válečných veteránů zároveň 
upozorňuje na život současných 
válečných veteránů a na to, že bychom 
neměli zapomínat na ty, kteří nasazují 
život za uchování míru a naší svobody. 
Znamením tohoto dne se stal vlčí mák 
jako symbol nového života.   

V Liberci uctili válečné veterány a padlé
V neděli 11. listopadu uplynulo přesně 100 let ode dne, kdy bylo v roce 1918 podepsáno 
příměří, které ukončilo krvavé boje první světové války. Tento den je také věnován památce 
válečných veteránů. 
Jan Král

ADVENT 2018
Advent v Liberci začíná před 
radnicí v neděli 25. listopadu 
rozsvícením vánočního stromu.

OZDOBENÝ STROM se na náměs‑
tí Dr. E. Beneše rozzáří v 17 hodin. 
V neděli také začnou vánoční trhy 
na Soukenném náměstí a v pátek 
30. 11. tradiční adventní trh před 
radnicí. Mikuláš je očekáván ve 
středu 5. prosince v 16 hodin. Kom‑
pletní program Libereckého adventu 
najdete NA STRANÁCH 5 A 6.
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EDITORIAL
Milí Liberečané,
minulý měsíc jsem se s vámi na tomto místě 

loučil, ale vzhledem k  podaným stížnostem na 
průběh komunálních voleb v našem městě dosud 
neproběhlo ustavující zastupitelstvo, což znamená, 
že radnici zatím stále řídí její dosavadní představitelé. Proto mi ještě jednou 
dovolte krátce shrnout uplynulý měsíc a pozvat vás na blížící se Liberecký 
advent.

Bezesporu nejvýznamnější říjnovou událostí byly oslavy 100. výročí 
vzniku samostatného československého státu. Toto významné jubileum 
jsme si připomněli vysazením Stromu republiky, vzpomínkovým shromáž‑
děním u pomníku T. G. M. a slavnostním koncertem v Divadle F. X. Šaldy. 
Po vzoru tradice jsme na státní svátek 28. října uspořádali pro veřejnost 
také Den otevřených dveří v historické radnici, a to včetně primátorské 
kanceláře. Byl jsem mile překvapen, že všechny připravené akce se setkaly 
s opravdu velkým zájmem veřejnosti. Na radnici o sváteční neděli doslova 
nebylo k hnutí a vyprodané divadlo hovoří samo za sebe.

V listopadu jsme si vzpomínkovým setkáním v liberecké synagoze při‑
pomněli 80. výročí tzv. Křišťálové noci, která odstartovala systematické 
vyhlazování židovského národa nacisty. Při této příležitosti nechala Židov‑
ská obec Liberec na pěti místech v našem městě zapustit do dlažby dalších 
12 Kamenů zmizelých, které kolemjdoucím připomínají oběti holocaustu. 
Musím říct, že mě mrazí při pomyšlení na to, že i současní politici dokážou 
stavět své programy na nenávisti a vymezování se vůči druhým. Pevně 
doufám, že jsme se jako národ z naší historie poučili.

A nyní už z trochu jiného soudku. Pomalu ale jistě se blíží adventní 
čas a buďte si jisti, že i letos pro vás máme přichystaný bohatý Liberecký 
advent. Program plný předvánočního veselí odstartujeme v neděli 25. listo‑
padu slavnostním rozsvícením vánočního stromu na náměstí před radnicí. 
Tradiční adventní trhy pak na náměstí Dr. Edvarda Beneše zahájíme v pátek 
30. listopadu. I letos se můžete těšit na záplavu koncertů, vystoupení dětí 
z našich mateřských škol a také na několik rockových večerů. Podrobný 
program Libereckého adventu, z něhož jsem vám prozradil pouze zlomek, 
najdete na následujících stránkách.

Příště už na tomto místě budete číst řádky nového primátora. Nejen 
jemu, ale celému novému vedení města přeji hlavně bezproblémovou 
koaliční spolupráci, klidná zastupitelstva a hodně sil do následujících, jistě 
nelehkých čtyř let.

A vám všem, kteří jste poslední čtyři roky četli moje úvodníky, přeji 
především krásný adventní čas a pokojnou předvánoční náladu. Mějte se 
krásně! 

 Váš Tibor Batthyány

MODERNÍ MODLITEBNA stojí od 
roku 2000 na místě původní synago‑
gy, kterou před 80 lety vypálili nacis‑
té. Vzpomínkové setkání připravila 
Židovská obec Liberec ve spolupráci 
se statutárním městem Liberec, Libe‑
reckým krajem a Federací židovských 
obcí ČR.

Velvyslanec Státu Izrael J. E. Daniel 
Meron ve svém projevu mj. varoval 
před hrozbou antisemitismu, který 
se v naší společnosti znovu projevuje. 
„Důkazem je nedávný brutální útok 
na synagogu v Pittsburghu v Pensyl‑
vánii,“ konstatoval J. E. Daniel Meron 
s tím, že holocaust je rána, která se 
nikdy nezahojí.

Původní neorenesanční synago‑
ga byla v Liberci postavena v  roce 
1899 a  stávala severně od radnice 
a divadla. Její věž, vysoká 39 metrů, 
byla nejvýše sahající věží ve městě 
a stavba samotná byla jednou z jeho 
dominant. Bohužel ani ona o Křišťálo‑
vé noci neunikla antisemitské hysterii.

O Křišťálové noci, která získala 
svůj název podle střepů z rozbitých 
výloh židovských obchodů, bylo 
v  Německu, Rakousku a  českém 
pohraničí zavražděno 91 Židů, 
vypáleno 1 200 synagog a zničeno 
7 500 židovských obchodů. Vzniklé 
škody by při přepočtu na dnešní 
ceny dosáhly neuvěřitelných 45 
miliard eur. Majitelé navíc museli 
nepořádek uklidit a  ještě zaplatit 
za způsobené škody. Pojistné za 

zničený majetek zabavili nacisté. 
Tuto událost následovala další eko‑
nomická, politická a společenská 
perzekuce Židů, která vyvrcholila 
v konečné řešení židovské otázky. 
Proto je Křišťálová noc z 9. na 10. lis‑
topadu  1938 často uváděna jako 
počátek holocaustu.

Při příležitosti 80. výročí Křišťálové 
noci nechala Židovská obec Liberec 
na pěti místech v Liberci vsadit do 
dlažby dalších 12 Kamenů zmizelých, 
ve světě známých pod původním 
německým názvem Stolpersteine. 
Nové kamenné „pomníčky“ dávají 
vzpomenout na Waltera Schnürma‑
chera, Alfreda Krause, Tilu Lieberovou 
a rodiny Rosenbachových a Fischle‑
rových.

Tradice, která v  Liberci začala 
v roce 2016, má přimět kolemjdou‑
cí pomyslně zakopnout, zastavit se 
a zapřemýšlet nad minulostí. „Každý 
kámen je originál a na svém mosaz‑
ném povrchu jmenovitě připomíná 
konkrétního člověka, což je kontras‑
tem k bezejmennému průmyslovému 
vraždění v koncentračních táborech,“ 
komentoval předseda Židovské obce 
Liberec Michal Hron.

Kameny zmizelých se ukládají před 
dům, ve kterém nacisty zavraždění 
lidé naposledy bydleli nebo praco‑
vali. V současné době už lze v ulicích 
Liberce „klopýtnout“ o  37 těchto 
kamenných vzpomínek na oběti 
holocaustu. 

Odkaz Křišťálové noci
Vypálení židovských synagog a řízenou likvidaci židovských 
obchodů o tzv. Křišťálové noci z 9. na 10. listopadu 1938 si 
v pátek 9. listopadu připomněli účastníci setkání v liberecké 
synagoze. 
Jan Vrabec

 Uzavření magistrátu 
pro veřejnost

 
 SOBOTA 29. 12. 2018
 PONDĚLÍ 31. 12. 2018

Každý poslední pátek v měsíci je tzv. sanitární den,  
kdy jsou všechny objekty magistrátu pro veřejnost uzavřeny.
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ZASTUPITELÉ VZEŠLÍ z říjnových 
komunálních voleb zvolí nového 
primátora, jeho čtyři náměstky 
a  zbytek jedenáctičlenné rady 
města. V zasedacím sále historické 
radnice se sejdou v 15 hodin.

Jména radních a členů vedení 
budou oficiálně známa až po usta‑
vujícím zasedání. Podle předběž‑
ných informací by se měl primáto‑
rem Liberce stát Jaroslav Zámečník 
(SLK), statutárním náměstkem zod‑
povědným za rozvoj a investice Jiří 

Němeček (ANO), náměstkem pro 
ekonomiku Zbyněk Karban (ANO), 
náměstkem pro technickou správu 
města Jiří Šolc (SLK) a za resorty 
kultury, školství, sociálních věcí  
a cestovního ruchu Ivan Langr 
(SLK).

V radě, která bude mít 11 členů, 
dále zasednou Michal Hron a Lukáš 
Pohanka (oba SLK), Šárka Pracha‑
řová a  Marek Vávra (oba ANO) 
a  Petr Židek a  Petra Břeňová za 
ODS.  

ZE VŠECH lístků, jimiž bude stromek ozdoben, vylosuje vedení města při‑
bližně třicet šťastlivců, kterým město jejich přání na 
začátku nového roku splní.

 Nádvoří se stromkem bude volně přístupné od 
2. do 23. prosince v úřední době magistrátu, tedy 
v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin, 
v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 16.00 hodin, 
v  pátek od 8.00 do 14.00  hodin a  také 
o víkendech – v sobotu 8., 15. a 22. pro‑
since od 8.00 do 14.00 hodin, v neděli 
2., 9., 16. a 23. prosince od 12.00 do 
16.00 hodin. Lístečky na přání budou 
připraveny v košíku pod stromkem. 
V minulém roce se na stromku objevilo 
téměř 200 přáníček.  

AKTUÁLNĚ

POMNÍK JE tak nejen důstojnou 
vzpomínkou na posledního mužské‑
ho potomka hraběcího rodu a záro‑
veň čestného občana Liberce (1914), 
ale také oceněním umělecké práce 
vídeňského sochaře Scholze, jehož 
talent objevil a  také podporoval 
právě Franz Clam ‑Gallas. Ten byl ve 
své době široce uznávanou autoritou 
a obdivovaným mecenášem. Podpo‑
roval desítky spolků a institucí, které 
pracovaly zejména v sociální oblasti.

Umístění pomníku je naplněním 
společného úsilí města Liberec 
a  Nadačního fondu Clam ‑Gallas. 
Bustu odhalila pravnučka hraběte 
Christine Kelly spolu s náměstkem 
primátora Ivanem Langrem.

„Odhalení busty Franze Clam‑
‑Gallase považuji za naprosto mimo‑
řádný počin. Před 30 lety bychom na 
to nemohli ani pomyslet. Dneškem si 
konečně můžeme říci, že v naší his‑
torii musíme jedince posuzovat ne 
podle jejich příslušnosti k čemukoli, 
ale výlučně podle toho, co a jak činili 
pro rozvoj města. A Franz Clam ‑Gallas 
jako poslední mužský zástupce rodu 
C ‑G a také čestný občan města zde 
zanechal výhradně pozitivní stopy, 
jakkoli vznik ČSR v roce 1918 a násle‑
dující republikánské kroky nového 
režimu (zejména pozemková refor‑
ma) v něm asi nemohly vyvolat sou‑
ladné pocity,“ řekl náměstek primá‑
tora Ivan Langr. 

Na park dohlíží Franz Clam ‑Gallas
Busta hraběte Franze Clam ‑Gallase dominuje od poloviny 
října parku, který nese od loňského května jméno tohoto 
známého šlechtického rodu. Jedná se o odlitek díla 
významného sochaře Heinricha Karla Scholze.
Jan Král

Nové vedení města
Nové vedení statutárního města Liberec bude zvoleno na 
ustavujícím zasedání zastupitelstva v úterý 20. listopadu.
Pavel Chmelík

Strom přání opět na 
nádvoří radnice
Také v letošním předvánočním čase bude stát na nádvoří 
historické radnice dětmi oblíbený Strom přání, na který 
mohou potřinácté zavěsit kartičku se svým přáním nebo 
vzkazem Ježíškovi.
Redakce

„DNES NEPOSTAVÍME a nezane‑
cháme příštím generacím kamenný 
symbol, byť by možná vydržel déle, 
dnes vysadíme symbol živý, který na 
rozdíl od toho kamenného předsta‑
vuje život, a jak jsme se už ve škole 
učili, byl od nepaměti, je a bude stále 
symbolem národním. A tím je lípa. 
Strom krásný, mohutný, voňavý, doží‑
vající se dlouhého života. To je to, co 
přejeme nejen jí, ale samozřejmě čes‑
kému státu, naší krásné a obdivuhod‑
né vlasti,“ řekl při slavnostním aktu 
vysazení stromu předseda Spolku 
letců Liberec Václav Kořínek.

Slavnostní akt vysazení Lípy repub‑
liky zorganizoval, ve spolupráci se 
statutárním městem Liberec, spolek 
Letci Liberec plk. Františka Truhláře. 
Stalo se tak v sobotu 20. října ráno 
v parku na Štefánikově náměstí.

V letošním roce, a právě v říjnu, je 
to plných 100 let od okamžiku, kdy 
vznikl samostatný stát Čechů a Slo‑
váků, tedy Československá republi‑
ka. Nejvýznamnější dějinný okamžik 
dvou sobě nejbližších slovanských 
národů tak bude pro další generace 
připomínat právě na tomto místě 
symbolický národní strom.

„Se stejnou ctí a hrdostí si připo‑
mínají čeští a  dříve českoslovenští 
letci 100 let od vzniku organizace, 
která sdružovala všechny složky 
a odbornosti letectva jak civilního, 
tak vojenského, a to Svazu letců Čes‑
koslovenska, na jehož tradice a odkaz 
navazuje nově ustanovený Český 
svaz letectví. Jedním z jeho 13 při‑
družených spolků je také náš spolek 
Letci Liberec plk. Františka Truhláře,“ 
doplnil předseda Václav Kořínek. 

Letci vysadili Lípu republiky
Při příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky 
byla slavnostně v parku na Štefánikově náměstí vysazena 
Lípa republiky.
Jana Kodymová

Vysazení Lípy republiky byl přítomen i pplk. 
letec kosmonaut Oldřich Pelčák. Foto JK
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Akce je podpořena Fondem kultury a cestovního ruchu Statutárního města Liberec.
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Znáte ^Liberec?
 

Víte, kde se v Liberci nachází nejstarší 
školní budova?

Věděli byste, kde přišel Králův háj  
ke svému jménu?

Víte, ve kterém domě se narodil  
František Xaver Šalda?
 
Pokud ano, gratulujeme vám k  výborné zna-
losti historie našeho města.

Pokud ne, přijměte naše pozvání na procház-
ky městskými čtvrtěmi, díky kterým pozná-
te naše město jinak než z tramvaje cestou do 
práce nebo na nákup.
 
Tištěné mapy procházek po městských čtvrtích jsou 
zdarma k  dostání v  Městském informačním centru  
v Liberci. 

On  ‑line si je můžete stáhnout na turistickém webu  
www.visitliberec.eu

#discoverliberec 
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PTAČÍ ORLOJ připomíná ohrožené 
druhy zpěvných ptáků z oblasti jihový‑
chodní Asie, které se ocitají na pokraji 
vyhynutí. Každou celou hodinu se na 
štítu cukrárny otevřou dvířka, postupně 
se objeví šest pěvců a zazpívají svou 
ptačí melodii. 

Návštěvníci se mohou seznámit se 
zpěvem majny Rothschildovy, losku‑
táka velkého, sojkovce dvoubarvého, 
bulbula korunkatého, šámy bělořité 
a  krasky krátkoocasé jávské. Cílem 
orloje je nejenom zatraktivnit pobyt 
návštěvníkům zoo, ale především upo‑
zornit na problém vymírání těchto ne 
příliš známých ohrožených druhů. 

 K nápadu s orlojem se Zoo Liberec 
inspirovala v Kryštofově údolí, kde byl 
v roce 2008 vybudován orloj v býva‑
lém objektu trafostanice. Na vzniku 
ptačích hodin v liberecké zoo se podí‑
leli i samotní autoři stroje v Kryštofově 
údolí. Rozsáhlou projektovou doku‑
mentaci připravili mechatronici z Tech‑
nické univerzity v  Liberci, samotná 

mechanika pak vznikala v modelárně 
Milana Jelínka v Machníně u Chrastavy. 
Autorem dřevěných soch indonéských 
pěvců v nadživotní velikosti je známý 
český sochař Jan Švadlenka, který pro 
Zoo Liberec vytvořil již řadu dřevěných 
a kamenných plastik v rámci každoroční 
umělecké akce EtnoArt. 

„Celá práce na orloji trvala více než 
rok. Věříme, že tato nová atrakce propo‑
jená s ochranou přírody se stane dalším 
turistickým lákadlem nejen pro naši 
zoo, ale i pro liberecký region,“ dodává 
ředitel zoo David Nejedlo.  

Ptačí orloj v liberecké zoo
Liberecká zoo si pro návštěvníky připravila novou atrakci – 
Ptačí orloj. Ten je umístěný v nejstarším domku v areálu zoo, 
v cukrárně U čápa ve spodní části zoo. 
Barbara Tesařová
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DO PROJEKTU Férové školy v Liberci 
jsou zapojeny nejen liberecké základ‑
ní školy, ale také speciální školy zři‑
zované Libereckým krajem, církevní 
základní škola a další čtyři partneři. 
Jsou jimi Educa quality, z.s., Člověk 
v tísni, o.p.s., a dvě příspěvkové orga‑
nizace města – DDM Větrník a Komu‑
nitní středisko Kontakt Liberec.

Projekt, který je spolufinancován 
z  evropských fondů, je zaměřen 
na prevenci školní neúspěšnosti. Je 
zajištěno doučování žáků v domá‑
cím prostředí, kariérové poraden‑
ství na školách, zapojování dětí do 
volnočasových klubů a kroužků pro 
rozvoj gramotnosti v oblasti aktivní‑
ho občanství a osobnostního rozvoje, 
jsou realizovány pravidelné worksho‑
py pro rodiče žáků o důležitosti vzdě‑
lání.

Projekt také počítá s  několika 
základními aktivitami v oblasti koor‑
dinace pedagogické činnosti, kdy je 
pilotně ověřována pozice koordiná‑
tora inkluze ve škole a na magistrátu 
města pozice koordinátora inkluze 
pro obec a metodika asistentů peda‑
goga. Vše doplňuje osvěta směrem 
k veřejnosti. 

Aktivity projektu byly zahájeny 
v červenci 2017, s jejich ukončením 
a vyhodnocením se počítá v červnu 
2020.

Agentura pro sociální začleňování 
v rámci spolupráce se zaměstnanci 
projektu města připravuje odborně 
zaměřené workshopy pro peda‑
gogy. Aktuálním tématem, zvláště 
pro období nového školního roku, 
je vyhledávání žáků, kteří z různých 
důvodů potřebují podporu ve vzdě‑
lávání. 

Dne 9.  října 2018 proběhlo již 8. 
setkání koordinátorů inkluze, na 
kterém byl pedagogům představen 
ověřený metodický nástroj. Jedná se 
o soubor efektivních opatření preven‑
ce, podpory a pomoci žákům ve vzdě‑
lávání a pro následnou práci s jejich 

rodinami. Lektorka Zuzana Paulinová 
vysvětlila princip metody, kterou pro 
školy zpracovala a ověřila nezisková 
organizace Sírius, o. p. s. Systém pod‑
pory byl prověřen v praxi projektem 
podporujícím základní školy v Kladně. 
V rámci projektu vznikla při Zařízení 
sociální intervence Kladno (posky‑
tovatel sociálních služeb) podpůrná 
organizace Centrum pro rodinu Vega. 
Pedagogové, rodiče i odborná a laická 
veřejnost se v případě potřeby mohli 
obracet na kvalifikované poradce.

Pedagogy zaujala myšlenka 
elektronického formuláře „Měsíční 
karta žáka“ natolik, že někteří zva‑
žují vylepšení vlastního systému 
podpory žáků a  plánují zavedení 
metodiky a prezentovaných formu‑
lářů do praxe. Mezi učiteli zaznělo, 
že v Liberci je nedostatek sociálních 
služeb zaměřených na podporu 
ohrožených rodin s  dětmi. Uvítali 
by vznik pracoviště, které by se 
zaměřilo na zvyšování učitelských 
i rodičovských kompetencí a násled‑
nou pomoc rodinám poskytnutím 
primárně preventivní služby. Nej‑
větším přínosem takového zařízení 
by byl otevřený partnerský přístup 
založený na principu: rodina – škola – 
služby pro rodiny s dětmi. 

PROJEKTOVÁ SCHŮZKA v partner‑
ské škole OSG De Meergronden ve 
městě Almere se konala v týdnu od 
14. do 20. října a zahrnovala opravdu 
výjimečný program. 

Naši žáci a  učitelé společně 
s kamarády z Rumunska a Holand‑
ska vyzkoušeli celou řadu sportov‑
ních aktivit a turnajů v tělocvičně 
i na hřišti. Zahráli si lakros, frisbee, 
rugby a  fotbal, šplhali v  lanovém 
centru v  Kemphaanu, bruslili na 
rychlobruslařském stadionu v Dron‑
tenu, projeli se na šlapadlech po 
grachtech v Amsterdamu a vyřádili 
se v trampolínové aréně Jumping 

Jack. V  programu nechyběly ani 
různé workshopy na téma zdravé 
výživy a tradiční holandské kuchy‑
ně, při kterých děti vařily, počítaly 
kalorie a v mezinárodních skupin‑
kách natáčely krátká videa. V rámci 
sportovního programu jezdili žáci 
i učitelé do školy na kole, a splynuli 
tak dokonale s prostředím. 

Za krásného počasí utekl všem 
týden jako voda a nezbylo nám než 
se s  holandskými a  rumunskými 
kamarády rozloučit. Neloučili jsme se 
ale nadlouho. V dubnu příštího roku 
se na ně budeme těšit na projektové 
schůzce v naší škole.  

Koordinátoři inkluze dostali 
k dispozici ověřenou metodiku
Statutární město Liberec podporuje zavádění inkluze na 
libereckých základních školách realizací projektu Férové 
školy v Liberci. Projekt se zaměřuje na prevenci školní 
neúspěšnosti dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Klade si také za cíl připravit děti na život ve světě, který je 
proměnlivý a ve kterém se setkáváme s lidmi s odlišnou 
životní zkušeností a odlišnými dovednostmi.
Eva Nováková, Odbor školství a sociálních věcí MML, koordinátor 
inkluze pro obec 
Markéta Nešporová, konzultant inkluzivního vzdělávání Liberec, 
Odbor pro sociální začleňování (Agentura) Úřadu vlády ČR

PŘI TÉTO PŘÍLEŽITOSTI se uskuteční 
předávání světla v Linci, kde celá novo‑
dobá tradice začala. Slavnostní eku‑
menická bohoslužba letos proběhne 
v sobotu 15. prosince 2018 v linecké 
katedrále Neposkvrněného početí 
Panny Marie (Mariendom).

Betlémské světlo budeme s pomocí 
skautských kurýrů rozvážet vlaky po 
České republice v neděli 16. prosince.

Zveme vás do předvánoční 
Základní školy U  soudu, kde se za 
zvuku vánočních koled a v poklidné 
sváteční atmosféře můžete zastavit, 
společně s námi si zazpívat a odnést 
do svých domovů pravé Betlém‑
ské světlo. Budeme ho rozdávat 
v neděli 16. prosince 2018 od 17.00 
do 18. 00. 

  www.betlemskesvetlo.cz

Betlémské světlo
V letošním roce se chystá třicátá cesta skautů s Betlémským 
světlem. 
Zuzana Benešová, ZŠ U Soudu

Společně v Holandsku
Do Holandska za sportem a rozvojem mezinárodního 
přátelství se vydali žáci ZŠ Broumovská v rámci projektu 
Erasmus+ KA2 s názvem „Keep fit and be healthy“ 
Zuzana Jedličková

SVĚTEM LETÍ ZPRÁVA, ŽE MATEŘSKÁ ŠKOLA 
PASTELKA JE SKUTEČNĚ ZDRAVÁ

S radostí všem oznamujeme, že naše Mateřská škola Pas-

telka splnila velmi náročná stříbrná kritéria programu Sku-

tečně zdravá školka, a stává se tak příkladem dobré praxe 

pro ostatní školy, které chtějí 

zvyšovat kvalitu a udržitelnost 

školního stravování a vzdělávání 

dětí o jídle.

 J. Pospíšilová, ředitelka MŠ
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Co dělá vaše škola? Dozvíte se v katalogu činností
Už potřetí v řadě rezort školství a sociálních věcí vydal kompletní katalogy činnosti 53 mateřských a základních 
škol, které zřizuje statutární město Liberec. 
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu

STEJNĚ JAKO v  předchozích letech 
čtenáři v jediném elektronickém doku‑
mentu najdou atraktivní data z mnoha 
oblastí života všech libereckých škol; 
zcela nově pak ale zveřejňujeme i agre‑
gované údaje o  výsledcích výchovy 
a vzdělávání. Katalogy jsou k dispozici 
například na www.liberec.cz/langr.

Hlavní část katalogů tvoří evidence 
o pedagogickém sboru, vzdělávacím 
procesu, klimatu jednotlivých škol, 
nabídce mimoškolních či komunitních 
aktivit aj., které mohou čtenáři srovná‑

vat už meziročně s daty z předešlých 
let. Čtenářům ale odkrýváme i dosud 
neveřejná data o prospěchu žáků, o váž‑
nějších výchovných opatřeních nebo 
dalším studiu, která jsme do loňského 
roku pojímali jako interní pro potřeby 
úřadu a výboru pro vzdělávání. Postup‑
ně jsem ale došel k názoru, že rizika 
možného zkreslení a účelového výkladu 
jsou nižší než víra ve vyspělost čtenářů 
a potřebu maximální otevřenosti.

Jak také mimo jiné píšu v předmluvě 
obou katalogů, jde v  tomto případě 

v zásadě jen o řady čísel, jimiž stejně 
nelze jednotlivé školy objektivně pomě‑
řovat bez náležité znalosti kontextu. 
Přestože by se totiž mohla škola, která 
v dané evidenci sumárně vykazuje více 
sociálně negativních jevů, zdát čtená‑
řům rizikovější, opak může být pravdou. 
Její program primární prevence totiž 
může být natolik kvalitní, že dokáže tyto 
jevy snáze odhalovat a uspokojivě řešit. 
Protože je holým faktem, že rizikové 
jevy najdeme v každé škole, jen se liší 
přístupy v jejich detekci a narovnávání. 

Katalogy činnosti MŠ a ZŠ nejsou ani 
v nejmenším všeříkající. Poskytují jen 
základní orientaci v řadě aktivit a usnad‑
ňují svým koncentrátem v jednom místě 
zdlouhavé hledání některých atraktiv‑
ních dat. I  tady ale více než platí, že 
vlastní poznání prostředí školy vám dá 
zdaleka nejvíc, to nenahradí sebelepší 
statistika. Nebojte se vydat do škol, 
pomozte jim s jejich dalším formová‑
ním i  nápady. Protože dobrý ředitel 
i pedagogický sbor to ocení. Společně 
budeme kvalitnější! 

Zprávy z DDM Větrník
Tomáš Herder  www.ddmliberec.cz

 V  MINULÉM čísle Zpravodaje 
jsme přinesli zprávu o fantastickém 
úspěchu člena našeho kroužku ROB 
Tomáše Davida v jihokorejském Sok‑
čchu, kde se stal juniorským mistrem 
světa. Ve sbírání velkých úspěchů 
pokračovali naši robisté i na Poháru 
přátelství v  radioorientačním běhu 
v Písku, který byl zároveň mistrovstvím 
ČR na klasických tratích. V kategorii 
žáků do 12 let získal v pásmu 144 MHz 
Jakub Habel titul mistra republiky, 
v kategorii juniorů do 19 let v pásmu 
3,5 MHz obsadil Tomáš David 2. místo.

 PODZIMNÍ část soutěží Papírové 
ligy v říjnu přivítala naše modeláře 
v  Dubenci u  Dvora Králové, která 
byla zároveň i MČR v modelech malé 
dopravní techniky. Naši modeláři si 
odvezli medaile za 8 prvních míst, 3 
za druhá místa a 4 za místa třetí. Už 
se stává tradicí, že si přivezeme i titul 
MČR, a  tak to bylo i  nyní zásluhou 
modelu Filipa Svatoše v  kategorii 
starších žáků.

 DOVOLUJEME si vás pozvat 
na Vánoční jarmark regionálních 
tvůrců, který se bude konat v našem 
V ‑klubu na ulici 5. května 29.  lis‑
topadu od 13.00 do 17. 30. Kromě 
možného nákupu drobných výtvo‑
rů jako dárků pro své nejbližší se 
můžete těšit na dílničku pro děti, 
malování na obličej a vánoční neal‑
koholický punč. Akce je pro veřej‑
nost a vstupné se neplatí.

 STÁLE je možné přihlašování 
do našich kroužků, které nejsou 
naplněny. Máme volná místa 
i v atraktivních kroužcích, jako je 
3D tisk, který je zaplněn pouze do 
poloviny kapacity. Členové kroužku 
se nejen učí modelovat předměty 
k  tisku, ale i  ovládat 3D tiskárnu, 
a dokonce jednu tiskárnu staví pod 
odborným vedením. Zkuste využít 
příležitosti, protože příští školní rok 
už taková nabídka nemusí být. Naše 
energie může být nasměrována na 
jiné aktivity. 

DOPOLEDNE VYPLNIL projekto‑
vý den s dílnami, které měly dětem 
hravou formou přiblížit naši minulost, 
významné osobnosti nebo všední 
život našich předků. 

Oslavy vyvrcholily společným shro‑

mážděním na školní zahradě, kde byla 
vysazena památeční lípa a zakopán 
„poklad“, který mimo jiné ukrývá 
výtvarné a literární práce našich žáků. 
Ve slavnostní náladě si pak všichni 
zazpívali českou státní hymnu.   

PO SLAVNOSTNÍM zahájení v parku 
v  Jablonecké ulici byl slavnostně 
strom vsazen. Ke kořenům byla vlo‑
žena schránka s informacemi o škole 
a o firmě Zelená zahrada, která celou 
akci zorganizovala. Strom poté sym‑
bolicky zasypali zástupci Libereckého 
kraje a města Liberec, vedení školy 

i všichni žáci SPŠT. Po ředitelce školy 
se zasypání ujali pedagogové textilky 
včetně všech žáků. Nakonec byla lípa 
ozdobena trikolórou, jedním ze stát‑
ních symbolů České republiky.

Nechť zasazená lípa jako symbol 
české státnosti a svobodné společnos‑
ti nám přináší radost každý den.   

Poklad u kořenů
28. říjen se na ZŠ a MŠ logopedické nesl v duchu oslav stých 
narozenin naší republiky. 
Jakub Karásek 

Textilka patronem Stromu svobody
Střední průmyslová škola textilní v Liberci se 25. října stala 
patronem stromu vysazeného k výročí republiky. 
SPŠ textilní Liberec

ZAJÍMAVOSTÍ JISTĚ je, že v historii 
bývala lípa ztotožňována s ženskými 
božstvy, často s bohyní lásky. U Slova‑
nů, Keltů i Germánů prý bývala stro‑
mem osudu. Věřilo se, že když zahyne 
lípa vysazená na dvorci rodu, zanikne 
i celý rod. 

Lípa se může dožít až 1 000  let, 
proto věřme, že její koruna poskytne 

dalším generacím žáků vzpomínku na 
významnou událost.

Tento slavnostní akt byl završením 
projektového vyučování, kdy žáci 
v rámci výtvarné výchovy, praktických 
činností nebo výchovy k občanství 
zpracovávali sté výročí vzniku repub‑
liky, a vznikla tak tematická galerie, 
která zdobí chodby školy. 

Slavíme 100 let ČSR
U příležitosti výročí 100 let od vzniku Československé 
republiky byl po celé zemi vysazován národní strom – lípa 
srdčitá. Naše škola u takové události nesměla chybět, 
s nadšením se zapojila a v pátek dne 2. listopadu vysadili 
žáci společně s učiteli tzv. královnu medonosných rostlin.
Zdeňka Vítová
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SLAVNOSTNÍ DEN zahájilo město Libe‑
rec už dopoledne vysazením Stromu 
republiky, který bude symbolizovat 
založení státu a připomínat význam svo‑
body a demokracie. Na stejném místě 
v  parku Clam ‑Gallasů už dříve strom 
podobného významu stával.

 O to, aby lípa srdčitá časem pevně 
zapustila své kořeny, se postarala také 
Jaroslava Chotěnovská, pamětnice vysa‑
zení původního Stromu svobody v roce 
1946. Právě díky jejímu svědectví byla 
letos v květnu pod kořeny dříve pokáce‑
ného stromu objevena skleněná schrán‑
ka, kterou sem uložili tehdejší zástupci 
osvobozeného města. 

A stejně jako před 72 lety, tak i nyní 
v roce 2018 byla do kořenů lípy vložena 
speciální schránka se současným posel‑
stvím budoucím generacím, a sice Zprá‑
vou o stavu města v roce 2018, kterou 
sepsal náměstek Ivan Langr. Zprávu 
doprovodila také kopie původní obje‑
vené historické listiny a sada současných 

mincí. Stromu na závěr požehnal arcidě‑
kan Radek Jurnečka.

Budoucí čtenáři se tak mj. dozvědí, 
jak si na tom momentálně Liberec stojí 
s populací v porovnání s jinými velkými 

městy, s aktuálním stavem klimatu, sprá‑
vou města a jeho rozpočtovými mož‑
nostmi, průmyslem i nezaměstnaností, 
službami v oblasti vzdělávání, kultury, 
sportu, veřejné dopravy i svozu odpadů. 

Už se stalo tradicí, že město Liberec 
na největší státní svátek otevírá veřej‑
nosti historickou budovu radnice. Stejně 
tak tomu bylo i letos a lidé si mohli pro‑
hlédnout běžně nepřístupné reprezen‑
tativní prostory ve druhém patře. 

Vzpomínkový den pokračoval 
v odpoledních hodinách tradičním piet‑
ním aktem u pomníku T. G. M. v Masa‑
rykově ulici a zakončen byl koncertem 
v Divadle F. X. Šaldy.

Samostatný československý stát 
byl vyhlášen 28.  října  1918 po pádu 
Rakousko ‑Uherska. Historicky prvním 
prezidentem se stal v  listopadu 1918 
Tomáš Garrigue Masaryk, který byl po 
začátku 1. světové války strůjcem exi‑
lových aktivit směrovaných ke vzniku 
svobodné republiky. T. G. M., známý 
jako prezident Osvoboditel, byl hlavou 
ČSR až do roku 1935, kdy abdikoval ze 
zdravotních důvodů. Za své mimořádné 
zásluhy byl celkem sedmnáctkrát navr‑
žen na Nobelovu cenu míru. 

Strom republiky bude připomínat význam svobody a demokracie
Výročí vzniku republiky si Liberečané připomínali v neděli 28. října hned na několika místech.
Jan Král

Inzerujte lokálně 
a zdarma

www.lokalni-podnikatel.cz

O2_SMB_EV_Print_LIBERECKY_ZPRAVODAJ_190x135_14112018.indd   1 01.10.18   13:55

Inzerce
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V rámci zkvalitňování služeb roz‑
šířil Magistrát města Liberce mož‑
nost sjednávání smutečních obřadů 
a vyřizování záležitosti ve věci agendy 
hřbitovů ve vlastnictví města Liber‑
ce o nové pracoviště ve Věkově ulici  
v Ruprechticích.

Na  níže uvedených kontaktních 
místech tak mohou občané využít 
služeb spojených se smutečními 
obřady i s uzavírání nájemních smluv 
na hrobová místa. 

Správa hřbitovů
Od 24. října je možné sjednat smuteční obřad také 
na pracovišti v Ruprechticích. Přímo v budově správy 
ruprechtického hřbitova bude dvakrát týdně pracovnice 
odboru správy majetku města a ta potřebnou agendu vyřídí.

MĚSTO MÁ secesní krematorium 
zpátky ve svém vlastnictví od roku 
1992 a letos v červenci se prostřednic‑
tvím odboru správy veřejného majet‑
ku nově stalo jeho provozovatelem. 
„Budovu krematoria jsme převzali ve 
špatném technickém stavu, a proto 
jsme se ihned pustili do oprav, které 
provádíme za plného provozu. Letos 
už jsme do oprav investovali zhruba 
deset milionů korun a stejnou částku 
by mělo město uvolnit v roce 2019,“ 
uvedl primátor Tibor Batthyány.

Podle vedoucího odboru správy 
veřejného majetku Davida Novotné‑
ho byla letos provedena generální 
oprava chladicí a mrazicí technolo‑
gie a současně byla opravena střešní 
konstrukce nad administrativní částí 
budovy krematoria, včetně úpravy 
administrativních prostor slouží‑
cích veřejnosti a pracovníkům kre‑
matoria. „Aktuálně probíhá oprava 
malé obřadní síně, generální oprava 

komínů a elektrických rozvodů, vše 
za provozu. Na příští rok plánujeme 
generální opravu další části střechy, 
a to včetně vnitřních úprav přilehlých 
prostor a instalací. V plánu je i gene‑
rální oprava historického výtahu 
katafalku, který funguje již sto let,“ 
konstatoval David Novotný s tím, že 
na rok 2020 je v plánu regenerace 
ploch hřbitova.

„Nové vedení města by mělo do 
budoucna zvážit i přístavbu výtahu 
do místnosti pro pozůstalé, která je 
již projekčně připravena a vyšla by 
řádově na tři miliony korun. Sou‑
časný přístup do velké obřadní síně 
totiž komplikuje schodiště, které je 
obtížně zdolatelné pro osoby s ome‑
zenou možností pohybu,“ připomněl 
primátor Tibor Batthyány.

V  libereckém krematoriu v  sou‑
časné době probíhají pohřby zajišťo‑
vané nejen městem, ale i ostatními 
pohřebními službami působícími 

v okrese Liberec, což se v minulosti 
nedělo. Město provozuje nyní dvě 
sjednavatelské kanceláře v budově 
krematoria a v budově Liebiegovy vily 
v Jablonecké ulici.

„V  těchto kancelářích je možné 
snadno vyřídit i další agendy spojené 
se správou hřbitovů a dále zajištění 
například rozptylů na rozptylových 
loučkách. Ve snaze přiblížit služby 
v oblasti pohřebnictví veřejnosti je 
v pondělí a ve středu otevřena kan‑
celář na hřbitově v  Ruprechticích, 
kde bude možné rovněž komplexně 
zajistit veškerou agendu spojenou se 
hřbitovy ve vlastnictví města,“ přiblí‑

žil David Novotný.
Při příležitosti 100. výročí prvního 

žehu na území někdejší monarchie 
navštívil liberecké krematorium 
i uznávaný odborník v oblasti pohřeb‑
nictví z Ministerstva pro místní rozvoj 
Tomáš Kotrlý, který připomněl, o jak 
zásadní historickou událost šlo. 
„Pohřeb žehem byl před sto lety 
něčím podobným, jako je dnes kryo‑
nizace. Bylo to velmi diskutované 
téma, které mělo řadu odpůrců, např. 
ze strany šlechty, aristokracie, inte‑
lektuálních špiček Rakouska ‑Uherska 
a hlavně římskokatolické církve. Vždyť 
kněží nesměli asistovat při pohřbu 
žehem až do roku 1968. Takže to, co 
se v libereckém krematoriu před sto 
lety stalo, byla obrovská pokroková 
záležitost,“ uvedl Tomáš Kotrlý.

Více o  krematoriu a  pohřební 
službě naleznete na www.pohrebvli‑
berci.cz, kde je k dispozici i podrobná 
historie libereckého krematoria. 

Opravy krematoria vyšly město na 10 milionů
Ve středu 31. října tomu bylo přesně 100 let od historicky prvního žehu v libereckém krematoriu a vůbec prvního pohřbu 
tohoto typu na území dnešní České republiky. Město k výročí uspořádalo pro veřejnost komentované prohlídky krematoria 
a připravilo setkání s bilancí dosavadního působení města v nové roli provozovatele krematoria a pohřební služby.
Jan Vrabec

U Krematoria č. p. 460, 
460 01 Liberec-Perštýn

Krematorium
po–st  8.00 až 16.00 
út, čt, pá  8.00 až 14.00
Telefon: 485 243 459

Platbu je možno provést hotově či 
platební kartou. Možnost parkování 
před budovou libereckého krema‑
toria.

Věkova 249/22, 
460 14 Liberec-Ruprechtice
Hřbitov Ruprechtice
po a st  8.00 až 16.00 
Telefon: 770 157 755

Platbu je možno provést pouze 
hotově. Možnost parkování před 
hřbitovem.

Pohotovost 485 243 459

Jablonecká 41/27, 
460 05 Liberec-Kristiánov

Liebiegova vila
po–st  8.00 až 16.00 
út, čt, pá  8.00 až 14.00
Telefon: 485 243 457

Platbu je možno provést hotově či 
platební kartou. Možnost parkování 
přímo před Liebiegovou vilou není 
možná.
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Město Liberec rozšiřuje možnosti 
tlumočení do znakové řeči z  jedné 
hodiny týdně na plný rozsah úředních 
hodin magistrátu. V  říjnu 2018 se 
magistrát připojil k projektu „Bezbarié-
rová komunikace pro neslyšící“, kterou 
realizuje organizace Tichý svět, o.p.s.

V rámci projektu jsou od 24. října pro 
neslyšící k dispozici dva tablety, kterými 
se bude možno připojit na Tichou linku, 
kde je připravený tlumočník k překla‑
du hovoru do znakového jazyka nebo 
k jeho přepisu. Jeden tablet bude k dis‑
pozici na recepci budovy Uranu a jeden 
na infopultu Nového magistrátu. Služba 
je poskytována zdarma a  kdykoliv 
v rámci úředních hodin magistrátu. 

Pokud bude klient znát čas, kdy 
bude tlumočení potřebovat, může si 
daný čas na lince předem rezervovat, 
a nebude tak muset čekat, až na něj 
přijde řada. Na předem dojednanou 
schůzku může být tablet k dispozici i na 
Liebiegově vile či historické radnici. Pro 
rezervaci času či přesunu tabletu pište 
na info@magistrat.liberec.cz. 

BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE 
PRO NESLYŠÍCÍ

LIBEREC SE umístil pouze o 0,45 pro‑
centního bodu za Brnem, třetí místo 
patří Praze 6. Hodnotitelé především 
zkoumali přínos městských zpravodajů 
pro občany a pestrost názorů. Na druhé 
straně se zaměřili na nepřiměřenou pro‑
pagaci politiků a vedení radnic.

Liberecký zpravodaj má současnou 
podobu od roku 2011 a již v roce 2014 
byl v  hodnocení organizace Oživení 
mezi třemi největšími „skokany“ za 
období 2006–2014 jako městské perio‑ 
dikum s nejvýraznějším kvalitativním 
posunem. A v hodnocení v roce 2018 
došlo k dalšímu velkému zlepšení, které 
přineslo 2. místo.

Vůbec nejlepšího výsledku v letoš‑
ním hodnocení dosáhl Liberecký zpra‑
vodaj ve srovnání rozsahu různosti 
názorů (index IRON), kde byl jedno‑
značně nejlepší ze všech hodnocených 
periodik. „Čím vyšší je index IRON, tím 
je dané periodikum názorově pestřejší, 
lze v něm najít také jiné názory na místní 
politiku, což je přínosné pro veřejnou 
diskuzi a svobodnější tvorbu názorů na 
místní politické vedení radnice,“ uvádí 
Analýza městských zpravodajů 2018 
vypracovaná organizací Oživení.

V hlavním hodnocení (index BENEFIT) 
se Liberecký zpravodaj umístil na druhé 

příčce, kdy mu k absolutnímu vítězství 
chybělo pouhých 0,45 %. První Brno 
je s výsledkem 75,20 %, druhý Liberec 
s 74,75 % a třetí Praha 11 s 67,71 %. Tento 
index hodnotí přínosnost periodika 
pro občany z hlediska možnosti svo‑
bodného utváření názorů o poměrech 
v místní samosprávě a možnosti zapo‑
jení občanů do veřejné debaty a řešení 
veřejných záležitostí.

Redakční rada Zpravodaje složená ze 
zástupců politických klubů zastupitel‑
stva města (od r. 2014, nyní již minulého) 
potvrdila zájem o názorovou pestrost 

a orientaci na informace o budoucích 
událostech. Politické diskuzní části 
zastupitelů jsou vymezeny jedna až tři 
strany názorového fóra, kde dostávají 
prostor všechny strany zastupitelstva 
města. 

Ačkoliv je redakční rada složená 
z politiků, do obsahu v negativním slova 
smyslu nezasahují a akceptují nastave‑
nou vizi městských novin, za což jim 
patří dík. V jiných městech to totiž tak 
samozřejmé není.

Analýza organizace Oživení byla 
důkladná. Týkala se 65 největších měst 

České republiky. Hodnotitelé museli 
zpracovat celkem 325 jednotlivých 
výtisků. Mezi největší negativa periodik 
městských samospráv patří zneužívá‑
ní zpravodajů k nekritické prezentaci 
vedení města a jejich politická propaga‑
ce – počet zmínek a fotografií primátora 
a radních, málo informací o budoucích 
rozhodnutích a minimální prostor pro 
kritiku a opozici. Na opačné straně žeb‑
říčku tak skončila města Břeclav nebo 
Litvínov.

V současné době je Liberecký zpra‑
vodaj o 24 až 28 plnobarevných stra‑
nách v nákladu 50 000 kusů ekonomicky 
téměř soběstačný. Redakce totiž posílila 
inzerci, která výrobu Zpravodaje z velké 
míry pokrývá.

Úspěch Libereckého zpravodaje při‑
chází po jiných oceněních pro liberec‑
kou radnici. Magistrát letos získal potře‑
tí v řadě cenu v soutěži Přívětivý úřad. 
Soutěž vyhlašuje Ministerstvo vnitra ČR 
a jejím cílem je zmapovat stav přívě‑
tivosti a otevřenosti obecních a měst‑
ských úřadů vůči občanům a  jejich 
potřebám. Letos bylo v celé republice 
hodnoceno více než 150 městských 
úřadů. Magistrát města Liberce získal 1. 
místo v České republice a také 1. místo 
v Libereckém kraji. 

Liberecký zpravodaj je druhý nejlepší v republice
Liberecký zpravodaj je podle hodnocení organizace Oživení druhé nejlepší radniční periodikum v České republice. Potvrdila 
to obsahová analýza radničních novin 65 českých měst, která probíhala zhruba půl roku.
Pavel Chmelík

Inzerce

JEŽÍŠEK V ZPŠ

Sledujte nás na  zpskoda

od 1. 11. do 21. 12. 2018 naděluje dárky dětem
narozeným v letech 2003 až 2018.
Zdravý SVAČINOVÝ BOX od českého výrobce
ZDRAVÉ LAHVE® obdržíte po předložení kartičky
pojištěnce dítěte.

www.zpskoda.cz
www.kartamehosrdce.cz

Z RADNICE
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LYŽAŘSKÁ SEZÓNA 2018/2019
AKČNÍ NABÍDKY NA SEZÓNNÍ SKIPAS

1. 11.– 30. 11. 4  999  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

JAK ZDEJŠÍ stavební úřad od roku 
2010 výslovně upozorňuje ve svých 
povoleních, stavebník i  zhotovitel 
stavby má povinnosti dané přímo 
stavebním zákonem, které stavební 
úřad nemůže svým rozhodnutím 
zrušit či měnit. Tudíž nejsou předmě‑
tem výroku povolení. Stavební úřad 
pak má pravomoc tyto povinnosti 
vymáhat, respektive jejich neplnění 
sankcionovat. Rovněž upozorňuje na 
povinnost mít pro stavbu pro bydle‑
ní zajištěného stavbyvedoucího (viz 
článek v květnovém Zpravodaji). 

Stavební zákon pro etapu realizace 
definuje tři základní subjekty: staveb‑
níka, zhotovitele a stavbyvedoucího, 
z  nichž každý má své povinnosti, 
a tedy i svou sankci za jejich porušení, 
přestože materiální podstata povin‑
nosti je mnohdy prakticky totožná. 
Stavět „na černo“ nesmí stavebník, ale 
ani zhotovitel pro stavebníka a stav‑

byvedoucí je povinen dohlédnout na 
to, aby se stavělo s povolením. Pokud 
ne, má stavbyvedoucí povinnost 
vyzvat k nápravě, a není             ‑li jeho výzva 
vyslyšena, je povinen to oznámit 
stavebnímu úřadu. Jinými slovy, my 

obvykle ukládáme za jednu černou 
stavbu tři pokuty. Rozdíl je pouze či 
zejména v  míře zavinění. V  běžné  
situaci je stavebník laik, který nemusí 
mít žádnou kvalifikaci. Zhotovitelem 
však musí být stavební podnikatel, 

který kvalifikaci prokazuje v rámci živ‑
nostenského oprávnění. O „maximál‑
ní“ kvalifikaci stavbyvedoucího jsme 
již psali. Uplatňujeme zásadu, že čím 
vyšší znalost, tím vyšší odpovědnost 
a logicky i vyšší sankce za nesprávný 
výsledek.

Nicméně jedním z nejčastějších 
přestupků stavebníků (se sankcí až 
200 tis. Kč) je nesplnění jejich vcelku 
formálních povinností – 1. oznámit 
termín fyzického zahájení povolené 
stavby, 2. současně oznámit název a IČ 
zhotovitele nebo u staveb svépomocí 
předložit prohlášení stavbyvedoucí‑
ho, že stavbu povede, 3. zajistit ozna‑
čení stavby štítkem STAVBA POVOLE‑
NA či informační tabulí s povinným 
obsahem u  vjezdu na staveniště  
a  4. zajistit dostupnost projektové 
dokumentace ověřené stavebním 
úřadem na staveništi. A je toho více 
(viz www.liberec.cz/osu). 

VI. Realizace povolovaných staveb
V dnešním dílu se budeme věnovat stále zakořeněné pověře, že obdržením stavebního povolení (souhlasu s ohlášením) 
je vše vyřízeno a stavebník může podle svého realizovat „svůj sen“ a stavební zákon je mu do kolaudace „ukradený“. 
Jaroslav Urban, vedoucí oddělení státního stavebního dozoru

STAVEBNÍ ÚŘAD INFORMUJE
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V 70. A 80. LETECH probíhala v Liber‑
ci výstavba nových sídlišť s převážně 
panelovou zástavbou a  s  tím byla 
spojena i  výsadba nových stromů. 
Např. na sídlišti Kunratická v Ruprech‑
ticích i v Pavlovicích bylo vysazeno 
mnoho nových topolových stromo‑
řadí. Topoly ve městech plní částečně 
úlohu větrolamů, jsou odolné mrazu 
a plní i okrasnou funkci. Jsou to však 
stromy krátkověké a případný prořez 
by jim jen více ublížil. 

Město nyní přistupuje k  obnově 
všech těchto přestárlých alejí, které 
přestávají plnit svoji funkci a naopak 
začínají být pro své okolí nebezpečné. 
Jedna z prvních topolových alejí se 
vykácela v Pavlovicích v  Jabloňové 
ulici, a to na etapy již v roce 2016–2017. 
Nyní se přistupuje k obměně topolo‑
vé aleje v Podzimní ulici ve Starých 
Pavlovicích, město se chystá vykácet 
11  topolů. Tyto stromy jsou též na 
hraně své životnosti. 

S dalším kácením se počítá podél 
pěší zóny na Aloisině výšině na síd‑
lišti Kunratická, kde bude v období 
vegetačního klidu (do 31.  3.  2019) 
pokáceno 14 topolů, které jsou pro‑
schlé a při silnějším větru by mohly 
ohrozit chodce i  budovy. Další tři 
topoly budou pokáceny pod mateř‑
skou školkou Korálek. 

Jelikož se jedná o vysoké, vzrostlé 
stromy, kácení bude prováděno odbor‑
níky pomocí plošiny i lezecké techniky.

S etapovitou obměnou topolového 
stromořadí se počítá i v Hlávkově ulici. 
Několik posledních dožívajících kusů 
je plánováno k odstranění i na nám. 
Českých bratří.

 V neposlední řadě se kácení bude 
týkat i topolového stromořadí v ulici 
Tolstého v Machníně, kde stromy také 
výrazně prosychají a na patách dřevin 
se nacházejí plodnice dřevokazných 
hub.

Na podzim příštího roku bude na 
původních pozemcích provedena 
náhradní výsadba novými, listnatými 
stromy.  

KOMPLEXNĚJŠÍ SYSTÉM 
oprav byl zaveden přibliž‑
ně před dvěma lety, kdy 
se kromě lokálních oprav 
dostávalo i  na větší akce 
v  rámci celé ulice nebo 
oblasti. Jednou z  větších 
akcí byla oprava stanovišť 
v Jabloňové, která doplni‑
la postupnou revitalizaci 
doprovodné aleje, dále se opravilo 
několik větších ploch v Olbrachtově 
ulici nebo téměř dvacet míst v oblasti 
sídliště Králova háje. 

Že se však nejedná jen o  tyto 
větší práce, ale i  o  lokální obnovy, 
dokazují opravy stanovišť v Okružní, 
Šimáčkově, Vítkovské nebo Jiříkově 
či Puškinově. Do konce roku by měly 
proběhnout opravy ještě u několika 
stanovišť Kateřinek, Starého Harcova 

nebo Starých Pavlovic. 
V uplynulém roce se do oprav kon‑

tejnerových stání vůbec poprvé zapo‑
jili také pracovníci Komunitních prací 
Liberec, o. p. s., kteří pomohli výrazně 
snížit finanční náročnost těchto oprav. 
Tyto opravy kontejnerových stano‑
višť pomáhají usnadňovat manipulaci 
s nádobami, zvyšují kapacitu jednotli‑
vých míst a v neposlední řadě zvyšují 
estetický dojem z daného místa.  

BOHUŽEL, STÁLE velké procento 
elektrospotřebičů je nesprávně odklá‑
dáno do nádob nebo k nádobám na 
směsný komunální odpad. Není den, 
aby se v některé ulici neobjevila stará 
televize, lednice nebo pračka. Všech‑
ny tyto elektrospotřebiče je možné 
kompletně rozebrat na jednotlivé 
součástky a ty předat k dalšímu zpra‑
cování a recyklaci. 

Elektrospotřebiče obsahují řadu cen‑
ných látek, jejichž získávání z přírodních 

zdrojů je velice nákladné a k životnímu 
prostředí velmi nešetrné. 

Žádáme všechny obyvatele města, 
aby nejen pro účel odevzdání velkých 
elektrospotřebičů využívali sběrný 
dvůr FCC Liberec. Předáním staré 
pračky nebo televize do sběrného 
dvora pomůžete nejen životnímu pro‑
středí, ale také městu Liberci v soutěži 
statutárních měst ve sběru vyslouži‑
lých elektrozařízení. Pojďte soutěžit 
s námi.  

N A P OZ E M K U p. č .  782/91  
v  k. ú. Doubí byla evidována velká 
erozní rýha, která se neustále zvět‑
šovala a  ohrožovala podemletím 
i soukromý majetek. Upozornil na ni 
majitel sousedního výrobního areálu 
v liberecké průmyslové zóně Jih. 

Původní odvodnění ze žlabovek 
bylo kompletně zničené a  proudí‑
cí voda splavovala různý materiál 
i zeminu do Plátenického potoka. Po 
dohodě s Povodím Labe bylo v celé 
délce poškozeného úseku odvodňo‑
vacího příkopu navrženo opevnění 

dna i břehů těžkým kamenným záho‑
zem z kamenů o minimální hmotnosti 
200 kg. 

Podle terénu bylo vytvarováno při‑
bližně lichoběžníkové koryto, které 
plynule navázalo na okolní terén. 
Tloušťka vrstvy kameniva je cca 1 m. 
Po čase se předpokládá postupné 
zanesení mezer mezi kameny a sta‑
bilizace úseku.

Práce byly zahájeny v polovině září 
letošního roku a dokončeny v průbě‑
hu října. Zhotovitel akci realizoval za 
154 537 Kč bez DPH.  

Obnova topolových alejí
Z bezpečnostních důvodů dochází ke kácení topolů na 
Aloisině výšině, v Podzimní, Tolstého a Hlávkově ulici.
Odbor ekologie a veřejného prostoru

Kontejnerová stání 
dostávají novou tvář
Město se zaměřuje na opravy kontejnerových stání, která 
postupně dosluhují nebo neplní své funkce a ztěžují 
manipulaci s nádobami pracovníkům svozové společnosti. 
Odbor ekologie a veřejného prostoru

Soutěž „Hejbni s elektrem“ 
pokračuje
Soutěž s názvem „Hejbni s elektrem“ má za cíl podpořit 
sběr a recyklaci velkých i malých elektrospotřebičů 
prostřednictvím sběrné sítě a sběrného dvora. 
Odbor ekologie a veřejného prostoru

Oprava odvodňovacího 
příkopu v Doubí
Odbor ekologie a veřejného prostoru v letošním roce 
přistoupil k zajištění svahu v Doubí. 
Odbor ekologie a veřejného prostoru

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Odbor ekologie a veřejného prostoru informuje obyvatele města, kteří 
využívají hnědé popelnice na bioodpad, že pravidelný svoz bude ukončen 
ke dni 30. 11. 2018. 
Žádáme všechny uživatele těchto nádob, aby si nádoby přes zimu uklidili 
a nevhazovali do nich žádný odpad. 
Svoz bioodpadu přes zimní období nebude probíhat. Nový cyklus pravidel‑
ných výsypů bude zahájen znovu od 1. 4. 2019. 

UKONČENÍ SVOZU BIOODPADU
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Nakupujte u nás a vyhrajte 
nový Ford Ka+
Nakupujte u nás a vyhrajte Nakupujte u nás a vyhrajte Nakupujte u nás a vyhrajte Nakupujte u nás a vyhrajte 

FRČÍTEN  FRČÍFRČÍFRČÍFRČÍFRČÍTEN  TEN  FRČÍTEN  FRČÍTEN  TEN  
Kdo nakupuje

Inzerce

DĚTI SE DOČKALY nových hřišť 
v ulicích Broumovská, Františkovská, 
Hvězdná, Aloisina výšina, Svojsíko‑
va, Budyšínská a Květnové revoluce. 
Pokud počasí bude přát i  nadále, 
budou dokončena ještě dětská 
hřiště v  Kmochově a  Hodkovické 
ulici. Na několika místech v  sou‑
časné době dochází i k výstavbě či 
renovaci pískovišť.

Na novém hřišti v ulici Květnové 
revoluce děti najdou dvouvěžovou 
sestavu, trojhoupačku, kladinu na 
pružinách, trojhrazdu, pružinové 
houpadlo  – čtyřlístek, motorku 
a pískoviště. Dále jsou instalovány 
fitness prvky, a to veslovací trenažér, 
orbitrek a surfovací zařízení. Přibyly 
i dvě nové lavičky a provozní řády. 
Za obnovu dětského hřiště město 
zaplatilo 675 tisíc korun.  

Nové dětské hřiště v ulici Květnové revoluce
Odbor ekologie a veřejného prostoru nechal v roce 2018 obnovit či vybudovat několik 
dětských hřišť a sportovišť. 
Odbor ekologie a veřejného prostoru

Náhodné setkání stálo u zrodu pro-
jektu Po psích stopách. V ZŠ Dobiášova 
pod patronátem ředitele Ivo Svatoše 
a ve spolupráci s nadačním fondem 
Mathilda proběhla finanční sbírka na 
výcvik psů pro zrakově postižené.

Setkání Andrey Klozové a Michaely 
Rosenbergové, dvou bývalých spolu‑
žaček, jedné nevidomé a druhé uči‑
telky školy Dobiášova, zavdalo podnět 
k odstartování tohoto projektu.

Nadační fond Mathilda odprezen‑
toval v  zastoupení Andrey Klozové 
s fenkou labradorského retrívra Elysiou 
a její sestry Adriany s canisterapeutic‑
kým psem Charlot bezplatné přednáš‑
ky pro 2. stupeň ZŠ. Došlo k zapojení  
1. stupně pomocí metody prožitkového 
učení. Žáci měli možnost si na vlast‑
ní kůži vyzkoušet, jak obtížné je být 
nevidomým a jak velkým pomocníkem 
může být vodicí pes, na jehož výcvik 
byla sbírka uspořádána. 

Žákům se podařilo vybrat částku 
19 220 Kč. Podobně vysoké jsou i nákla‑
dy na předvýchovu jednoho štěněte, 
a proto byl nedávno narozený pejsek, 
který se do převýchovy chystá, pojme‑
nován po ZŠ Dobiášova – Dobby. 

ZŠ DOBIÁŠOVA POMÁHÁ 
NEVIDOMÝM
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V OSMDESÁTI ČTYŘECH letech zemřel 
16.  října 2018 Luboš Příhoda, texti‑
lák, novinář, publicista, překladatel, 
básník a editor. Svou literární dráhu 
začínal jako překladatel němec‑
ké poezie, především svých přátel 
Hannse Cibulky a  Reinera Kunze. 
V šedesátých letech se stal novinářem. 

Po vpádu tzv. spřátelených vojsk 
se podílel v  Liberci na vydávání 
protiokupačního obdeníku Vpřed. 
O rok později musel noviny opustit. 
O těchto zlých časech napsal své dvě 
nejúspěšnější knihy: Potom přijely 
tanky a Nejdřív tanky, potom pen‑
dreky. V normalizaci se živil rukama. 

Pod cizími jmény psal rozhlasové 
hry a překládal poezii i prózu. Z této 
doby pochází jeho literárně nejkva‑
litnější dílo. Básnická sbírka Promluvy 

do zdi (vyšla až v roce 2004) sugestiv‑
ně zobrazuje duchovní bídu a bezmoc 
sedmdesátých a osmdesát let.

Po revoluci se stal členem řídící‑
ho výboru Syndikátu novinářů ČR 
a  předsedou jeho krajské poboč‑
ky. Byl jeden ze zakladatelů Kruhu 
autorů Liberecka, který vydal deset 
velkých literárních sborníků Kal‑
manach a  několik knih. Mimo jiné 
zcela výjimečnou publikaci německé 
autorky Isy Engelmann Židé v Liberci, 
kterou přeložil.

Sborník českých a  německých 
autorů s názvem Krajina našich slov 
2019, na kterém spolupracoval, již 
nedokončil.

 Poslední rozloučení s  Lubošem 
Příhodou se konalo v  libereckém 
krematoriu v pátek 26. října. 

Zemřel Jiří Vacek. První ředitel 
Městské policie Liberec, zastupi‑
tel, náměstek primátora v  letech 
1998–1999. Narodil se 13. srpna 1947 
v Jindřichově Hradci, v letech 1968–
1989 pak žil v  emigraci, především 
v Německu. Když se po sametové revo‑
luci vrátil, působil v bezpečnostních 
složkách a jako odborník na protidro‑
govou politiku. Do Liberce jej přivedl 
v roce 1993 tehdejší primátor Jiří Drda; 
Vacek se na tři roky stal vůbec prvním 
ředitelem Městské policie Liberec 
a zasloužil se o její významné perso‑
nální rozšíření, profesionalizaci vč. 
výcviku, výstroje a výzbroje i nezbyt‑
ného koncepčního ukotvení. Jestli 
někdo položil kvalitní základy naší 
městské policie, pak právě Jiří Vacek.

Do libereckého zastupitelstva byl 
zvolen už v roce 1994 jako nestraník 
na kandidátce ODS, dva roky zastával 
pozici radního. Jeho velká politická 
chvíle však nastala v  komunálních 
volbách v roce 1998, kdy libereckou 
KDU ‑ČSL, vůbec poprvé a naposledy 
jako samostatný subjekt (!), přivedl 
do zastupitelstva a pro sebe na rok 
získal post náměstka primátora pro 
bezpečnost a  sociálně patologické 
jevy. A samosebou také pozici velitele 
„své“ městské policie, kterou jinak 
běžně zastává primátor města. To 
se nikdy předtím ani potom nestalo. 
Volební úspěch byl nepochybně jeho 
dílem; přestože KDU ‑ČSL získala jen 
těsně přes 5 %, on sám si vysloužil přes 
4 tisíce preferenčních hlasů. Jsem si 
poměrně jist, že svým šarmem a širo‑
kým úsměvem dokázal uhranout 
zejména dámskou část voličstva. 

S Jiřím Vackem jsem se jako novinář 
v letech 1998–2007 potkal nesčetně‑
krát nejen při oficiálních příležitos‑
tech. Častokrát jsme spolu zašli i na 
kávu a přátelsky rozprávěli o politice, 
bezpečnostní situaci i  protidrogové 
problematice, v níž vždycky zastával 
tvrdou represivní pozici. V tom se nikdy 

nezměnil, zrcadlila se tam ostatně jeho 
osobní zkušenost, jíž se nijak netajil (od 
roku 1999 mj. vydával i časopis Závis‑
lost, o dva roky později pak za svou 
činnost získal Medaili Národní proti‑
drogové centrály). Byl vždycky velmi 
otevřený, což bylo pro novináře velmi 
vděčné, byť jsem na jeho žádost musel 
řadu informací jen vnímat, nikoli už 
publikovat. Jiří Vacek byl mužem rake‑
tových vzestupů i  stejně chvatných 
pádů, hvězdných příchodů i drama‑
tických odchodů. Možná proto jsem 
ho měl rád. Jeho – redaktore, tak co na 
to říkáte? – mi bude chybět.

Byl to on, kdo mi 11. září 2001 brzy 
dopoledne telefonoval o  teroristic‑
kém útoku na newyorská Dvojčata 
a  zastihnul mě  – zatím zcela bez 
informací  – na cestě z  Chrastavy, 
kde jsem tehdy bydlel, do Liberce. 
Jako bezpečnostní expert si dokázal 
barvitě představit, co takový útok 
může vyvolat. S Jiřím Vackem jsem 
naposledy hovořil někdy v roce 2015 
už jako náměstek primátora. Z jižních 
Čech, kam se z  Liberce přestěhoval 
jako už velmi nemocný, mě požádal 
o malou službu, která se týkala jeho 
rodinného domku v Harcově. Tehdy 
už byl imobilní a nemohl do Liberce 
sám přijet. Samozřejmě jsem vyho‑
věl. Následný telefonát s poděková‑
ním už byl poslední. Jiří Vacek zemřel 
10. října 2018 ve věku 71 let, poslední 
rozloučení se uskutečnilo 6. listopadu 
v Českých Budějovicích. 

LIBERECKÁ VEŘEJNOST Luboše 
Příhodu neznala tolik, jak by jej znát 
měla. Zato on znal ji. Liberecká veřej‑
nost už Luboše Příhodu nemá. Ztratila 
jej, aniž by poznala jeho význam. 
Luboš ji naopak neztratil a její význam 
poznal.

Já sám jsem se s Lubošem Příhodou 
seznámil v polistopadových dobách 
velké naděje. Uchopil tehdejší okresní 
komunistické noviny Vpřed a s velkým 
elánem z nich chtěl vytvořit normální 
noviny, jmenovaly se, myslím, Region. 
Předcházelo tomu 20 let normalizač‑
ního vyhnanství z  jeho novinářské 
a překladatelské profese do zapomně‑
ní. To normalizátorům nevyšlo. Region 
nakonec sice zanikl, ale Luboš Příhoda 
napsal knihy a ty nezanikly. 

Potkával jsem Luboše Příhodu na 
mnoha akcích pořádaných městem 
nebo jinými veřejnými institucemi 
a vždy jsem pociťoval, že ví, proč se 
těch akcí zúčastňuje, že ví, co zname‑
nají a jak jsou důležité. Nejsem si ale 
jist, zda město a další věděli a vědí, co 
pro ně znamenal on. A vědět bychom 
to opravdu měli. 

Poznal jsem Luboše Příhodu i  na 
půdě naší liberecké synagogy, kterou 
vedu. Přeložil pro nás nesmírně 

významnou knihu Isy Engelmann 
Židé v Liberci. Kniha je cenným zdrojem 
pracně získávaných informací o histo‑
rii libereckých Židů a jejich neblahém 
konci z ruky německé nacionální nená‑
visti. Je ale snad ještě víc cenná úsilím 
Němky Engelmann, Čecha Příhody 
a židovské komunity, ne si odpustit, 
nýbrž ukázat schopnost nechat nená‑
vist minulosti. 

Normalizátorům zapomnění 
Luboše Příhody nevyšlo. Jak se ale 
my popereme s  časem, kdy jej už 
nebudeme vídat, nebudeme s  ním 
a on s námi? Nezapomeneme na něj? 
Neměli bychom. Vzpomínáním blíz‑
kých, přátel, známých a také výpůjč‑
kami jeho knih a překladů. Luboš Pří‑
hoda nám po sobě zanechal víc, než 
musel. Zaslouží si stopu svého života 
v našich myslích i srdcích. Budiž čest 
jeho památce.  

Odešel básník, novinář  
a překladatel Luboš Příhoda
Jan Šebelka

Zemřel Jiří Vacek, ředitel městské 
policie i náměstek primátora
Ivan Langr, náměstek primátora

Luboš Příhoda
Michal Hron

ZAPALME SVÍČKU V NEDĚLI 9. PROSINCE V 16.30 HODIN
 KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA JABLONEC NAD NISOU

Koncert k uctění památky našich zesnulých dětí letos v Jablonci nad Nisou již 

pošesté pořádá spolek Dlouhá cesta. Vystoupí Dětský pěvecký sbor Vrabčata pod 

vedením sbormistra Pavla Žura. Svíčky budou k dispozici zdarma na místě. V 18.00 

mše sv. za všechny zesnulé děti. www.dlouhacesta.cz 

Luboš Příhoda 
Foto www.kruhautoruliberecka.cz

Jiří Vacek Foto www.irozhlas.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.

Josef Šedlbauer

Jan Korytář

Muselo to být. Nebo ne?
Po několika týdnech vyjednávání je pravděpodobné, že 
v Liberci vznikne vláda SLK, ANO a ODS.
Josef Šedlbauer, Změna pro Liberec

Ve volbách vyhrála regulace 
hazardu, Starostové skončili 
druzí, třetí je obnova amfiteátru
O tom, co a koho chtějí Liberečané, se rozhoduje vždy 
jednou za čtyři roky ve volbách. Letos byly spojené 
i s referendem. A to vlastně vůbec nedopadlo špatně, pokud 
srovnáme jeho výsledky s výsledky obecních voleb.
Jan Korytář, Změna pro Liberec

Vznikající koalice zatím nezveřejnila pro
gramové prohlášení (v době uzávěrky, pozn. 
red.), nelze tedy komentovat její záměry. Je 
možné jen popřát budoucímu vedení města 
hodně úspěchů. Sám budu pozorně sledovat 
především několik oblastí:

Jak bude dokončovaný územní plán vyva
žovat zájmy kvality života obyvatel dotče
ných lokalit, udržitelného rozvoje a velkých 
pozemkových vlastníků.

Jak se nové vedení města dokáže vypořá
dat s nedůvěryhodným stavebním úřadem.

Jestli bude ustaven městský architekt 
s reálnými pravomocemi.

Jak bude město řídit svoje firmy, zvláště 
dopravní podnik, který se teprve vzpama
tovává z dlouholetého vysávání soukromou 
firmou a jejími politiky.

Jak se vedení města postaví k hazardu.
Výsledky voleb poskytly komfortní pozici 

vítěznému SLK, při pohledu na povolební 
vyjednávání je ale zřejmé, že hlavním vítě
zem je ODS. Bez ohledu na to, že získala jen 
desetinu mandátů a že s ní, kromě SLK, nej
prve odmítly jít do koalice všechny ostatní 
zvolené strany. Starostové na účasti ODS ve 
vedení města trvali tak vehementně, že byli 
ochotní riskovat i koalici pouze SLK – ODS, 
která by měla v zastupitelstvu nejtěsnější 
většinu. Přitom se jim nabízela řada jiných 
možností, samotná dvojice SLK – ANO má 
spolehlivou většinu. Ale přes spojenectví 
SLK s ODS nejel vlak a ANO nakonec od 
svého nesouhlasu s ODS couvlo. Nejzajíma
vější a také důležitá otázka pro pochopení 
budoucího vedení města je:

Proč? Je snad mezi zastupiteli ODS něko
lik špičkových odborníků a Starostové usou

dili, že bez jejich pomoci 
to  nezvládnou?  Nebo 
jsou  to  natolik  cenné 
hlasy,  že  se  bez  nich 
koalice neobejde a není 
možné je nahradit? Při 
vší  úctě,  odpověď  na 
obě možnosti je záporná. Nechci spekulovat 
o skutečných důvodech tohoto nerozlučné
ho spojenectví, mám za to, že časem stejně 
vyjdou najevo. Považuji za vážnou chybu 
Starostů, že se do této situace dostali a ODS 
v Liberci opět přivedli k moci. Že jde o stále 
stejnou ODS nejlépe ukázala tato strana 
sama, když za ně povolební vyjednávání 
vedli pánové Kittner a Červinka.

Pro ujasnění je třeba dodat, že nemlu
vím o současném celostátním vedení ODS 
a už vůbec ne o konzervativní politice. 
Mluvím o liberecké ODS, která městu dvě 
desetiletí vládla,  rozprodala ho a zadlu
žila. O liberecké ODS, která politiku jako 
střet hodnot vyměnila za klientelismus 
vzájemných služeb mezi některými pod
nikateli,  politiky  a  představiteli  státní 
správy. Přispěla tak svým dílem ke ztrátě 
důvěry  lidí  ve  fungující  demokracii. 
K zašlapání naděje, že standardní politické 
strany dokážou zajistit  férové zacházení 
s lidmi a s veřejnými penězi. Dluhy nako
nec zaplatíme a potřebný majetek může 
město zase získávat zpět. Ztracená víra 
v poctivou politickou soutěž a ochota se 
v ní angažovat ale vedla k oslabení imu
nity společnosti proti manipulacím,  lžím 
a nenávisti ve veřejném prostoru. Proto je 
ODS ve vedení Liberce v roce 2018 špatná 
zpráva. 

Nízká účast v referendu byla způsobe
na mnoha faktory. Jednak velmi krátkou 
informační kampaní, když velkou část času 
spotřeboval samotný sběr podpisů, ale také 
vyloženými naschvály ze strany pořádají
cího magistrátu nebo městského obvodu 
Vratislavice nad Nisou. Některé volební 
místnosti a místnosti pro referendum tak 
byly i několik kilometrů vzdálené od sebe, 
v některých okrscích se špatnou dostup
ností byla účast pouhé jednotky procent.

I tak ale referendum přineslo zajíma
vá čísla. Tak zajímavá, že se neobjevila 
ani v radničním zpravodaji, který přinesl 
obsáhlý článek o tom, jak byla organizace 
referenda náročná, ale samotné výsled
ky  jaksi přešel. Tak  ještě  jednou,  jak to 
dopadlo.

Paradoxem pak je např. to, že zatímco 
Změna prosazovala omezení hazardu, pro 
které hlasovalo 10 167 hlasujících, sama 
obdržela pouze 4 044 hlasů. Naopak Sta
rostové, kteří hazard v referendu omezit 
nechtěli a nabádali k hlasování NE, obdr
želi celkem 9 784 hlasů, v referendu však 
jejich  názor  na  neomezování  hazardu 
podpořilo jen 1 315 voličů.

Změna  pro  Liberec  tak  jako  strana, 
která získala třetí největší počet hlasů, 
a  jako iniciátor místního referenda bude 

všech  pět  otázek 
i  nadále  prosazovat. 
Jsme  jednoznač
ně  přesvědčeni,  že 
nebýt negativní anti
kampaně  a  umělých 
překážek  pro  hlaso
vání v referendu, počet hlasů pro by byl 
mnohem vyšší. Minimálně v otázce ome
zení hazardu tak věříme, že další strany 
budou výsledek referenda respektovat. 
Ostatní je otázkou dalších jednání. 

PRO JEDNOTLIVÉ OTÁZKY SE 
VYSLOVILO ZE VŠECH HLASUJÍCÍCH 

PRO TAKTO:

1. Omezení hazardu PRO: 85,6 %
2. Obnova lesního amfiteátru 

PRO: 74 %
3. Výkup hráze Veseckého rybníku
PRO: 65,8 %
4. MHD pro děti a seniory zdarma
PRO: 62,1 %
5. Výkup libereckého zámku
PRO: 57,4 %

A JAK VYPADAJÍ POČTY 
HLASUJÍCÍCH VE SROVNÁNÍ S POČTY 
HLASŮ PRO JEDNOTLIVÉ STRANY?*

10 167
hlasovalo pro regulaci hazardu, 

aby v Liberci bylo maximálně 7 
míst
9 784
hlasovalo pro Starosty pro Liberec
8 787
hlasovalo pro obnovu lesního 

amfiteátru
7 818
hlasovalo pro výkup hráze Vesec-

kého rybníku
7 381
hlasovalo pro MHD pro děti 

a seniory zdarma
6 818
hlasovalo pro výkup libereckého 

zámku do majetku města
6 511
hlasovalo pro ANO
4 044
hlasovalo pro Změnu
2 554
hlasovalo pro ODS
1 607
hlasovalo pro LOL

*Pro výpočet hlasů pro jednotlivé strany 
byl použit výpočet: součet všech hlasů/39.
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Nejaktuálnější zprávy 
z města a radnice
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Tisková oprava
V minulém vydání Libereckého zpravodaje byla technickou chybou u zvolených 
zastupitelů za ODS špatně označena volební strana, za niž kandidovali. Správně 
mělo být uvedeno ODS – Občanská demokratická strana. 

SDRUŽENÍ TULIPAN, Z. S., VE SPOLUPRÁCI
SE SPOLEČNOSTÍ AABYSS, S. R. O.

 

VÁS ZVOU MEZI SEBE
3 K pro praxi – Koncepčně a Komplexně ke Kompetencím pro praxi

REG.Č. CZ.03. 1. 48/0.0/0.0/16_046/0006928

Jste osoba zdravotně znevýhodněná nebo postižená? Je vám více 
jak 50 let a jste bez práce? Nebo máte nízké vzdělání a jste bez 
práce? Jste dlouhodobě nezaměstnaný? Jste osobou na rodičovské 
dovolené a nemáte se kam vrátit do práce?

JSME TU PRO VÁS A RÁDI VÁM V RÁMCI NAŠEHO 
PROJEKTU POMŮŽEME NAJÍT SI VHODNÉ

PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ!

Hlavním cílem projektu je adekvátně připravit osoby se 
zdravotním znevýhodněním, osoby s kumulací hendikepů a osoby 
vracející se na trh práce po mateřské dovolené.

S využitím individuální podpory, motivace, cíleně nastaveného 
vzdělávání, a dalších podpůrných nástrojů, které přispívají k sociální 
integraci cílových skupin.

Usnadníme Vám získat pracovní uplatnění ve Vašem regionu.

Každému připravíme individuální plán na míru,
dokážeme rozpoznat váš potenciál.

Vytvoříme vám osobní portfolio.
Máme k dispozici odborné pracovní poradce.

Nabízíme zajímavé kurzy a nácviky, které vás připraví na 
pohovor a na samotné pracovní uplatnění.

 počítačové kurzy jak pro začátečníky tak pokročilé
 orientace na trhu práce, legislativa v pracovně ‑právních vztazích,

 timemanagement, komunikační a prezentační dovednosti aj.

Nabízíme zajímavé rekvalifikační kurzy
 úklidové práce   údržba
 hospodyně   skladník/ce
 vazačské práce   účetnictví a daňová evidence
 personalista   obchodní zástupce
 specialista marketingu  manager
 makléř    aj. dle vašich předpokladů!

Dále jsme pro vás připravili řadu zajímavých terapeutických 
aktivit, které vás lépe připraví na trh práce, např.

 Arteterapie – rukodělné, umělecko terapeutické práce
 Pohádkoterapie ‑ čtení knih
 Terapeutické cvičení ‑ protažení celého těla, uvolnění

BUDEME VÁM HLEDAT PRÁCI PŘÍMO NA MÍRU!

OZP, 50+,dlouhodobě nezaměstnaní, nízká kvalifikace:
Marie Kašparová 777 677 903

Maminky a tatínci po MD/RD: Zuzana Runčíková 739 454 700

Kde nás najdete? Kostelní ulice 9/7, Liberec, vedle zdravotní školy.

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

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.

PŘIŠLO DO REDAKCE

LEŽ STŘÍDÁ LEŽ ANEB OSTUDA 
STRANY ZMĚNA PRO LIBEREC

Paní Marie Pavlová, zastupitelka 
města Liberec za stranu Změna pro 
Liberec, opět lživě informuje veřej‑
nost o společnosti Likto, s.r.o., a šíří 
poplašné zprávy (Liberecký zpravo‑
daj 10/2018). Chtěla bych to uvést na 
pravou míru.

Jak jsem uvedla v článku v červno‑
vém Zpravodaji, společnost Likto, s.r.o., 
je držitelem certifikace QMS a EMS. 
Tato certifikace firmu zavazuje odvá‑
dět služby ve vysoké kvalitě a zároveň 
dodržovat zásady ochrany životního 
prostředí. Certifikát se vždy po třech 
letech obnovuje. Všechny naše certi‑
fikáty, které máme uvedeny na webo‑
vých stránkách, byly poprvé vydány 
v r. 2004 a platily do roku 2016, kdy 
jsme byli recertifikováni dle nových 
norem, a tím byla prodloužena jejich 
platnost do 30. 6. 2019. V roce 2019 
firma bude dále žádat a  obhajovat 
další prodloužení certifikátů. 

Tvrzení paní Pavlové, že nemáme 
platný certifikát na termické odla‑
kování, opět dokazuje její neznalost 
v  této problematice, neboť žádný 
podobný certifikát neexistuje, a tudíž 
jej žádná společnost v ČR nemá. Naše 
společnost se řídí, tak jako všechny 
ostatní obchodní korporace, živno‑
stenským zákonem. Činnost termic‑
kého odlakování se řadí mezi činnosti 
volné dle § 25. Jedná se o předmět 
podnikání: Výroba, obchod a služby 
neuvedené v  příloze 1–3 živnost. 
zákona. Tento předmět podnikání 
máme uveden i v živnostenském listu 
stejně jako jiné společnosti s obdob‑
ným druhem podnikání. Obory 
činnosti náležící do živnosti volné 
jsou uvedeny v příloze č. 4 a  jedná 
se o Povrchové úpravy a svařování 
kovů a dalších materiálů.

Paní Pavlová, zastupitelka Liber‑
ce, má nedostatečné znalosti nejen 
v  oblasti zákonů, ale i  její přístup 

k problematice, kterou se dle svých 
slov „v  zájmu občanů“ zabývá, je 
povrchní, zřejmě vedena pouze 
snahou se zviditelnit. Když jednoho 
dne konečně navštívila naši firmu 
(respektive vnikla do areálu společ‑
nosti neoprávněně), potkala se zde 
s jednatelem společnosti, který jí chtěl 
technologii vysvětlit, to ale odmítla se 
slovy, že tomu vlastně vůbec nerozu‑
mí, a tudíž to vysvětlit nechce… A já 
se proto musím znovu zeptat: „Oprav‑
du, vážení občané, chcete takovou 
zastupitelku?“

 Ohledně stavebního úřadu: Spo‑
lečnost provozuje termické odlako‑
vání v souladu s kolaudačním rozhod‑
nutím z r. 2000. Zařízení je schváleno 
MŽP a provozy pravidelně kontroluje 
Hygienická stanice Liberec, ČIŽP 
a další dohledové orgány.

Já osobně jsem ve společnosti 
Likto, s.r.o., od r. 1996, většina našich 
zaměstnanců pracuje ve firmě více 
než 10  let a  troufnu si říci, že jsou 
u nás spokojeni. Chodí na pravidelné 
zákonem stanovené zdravotní pro‑
hlídky, a proto mohu s jistotou tvrdit, 
že nemají problémy s pálením v krku 
a ústech. V areálu jsou i dlouhodobí 
nájemci, ani u nich jsme nezazname‑
nali žádné zdravotní problémy nebo 
nějaké jejich stížnosti.

Závěrem, areál bývalá Kolora byl 
celý pořízen a zrekonstruován z vlast‑
ních zdrojů společnosti. Je udržován, 
posiluje trh práce a pomáhá české 
ekonomice. Takové firmy je třeba 
podporovat, a ne jim házet „klacky 
pod nohy“. 

Tak jako naše obchodní korpora‑
ce musí své zaměstnance proškolit 
v  pracovních povinnostech, tak je 
školí v určité etice. 

Straně Změna pro Liberec bych 
doporučila, aby si své zastupitele lépe 
vybírala, školila a možná i editovala 
jejich soukromé aktivity. 

Klára Holomková
prokurista firmy LIKTO
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DÍKY PROJEKTU mapa exekucí 
známe dobře čísla za roky 2016 
a 2017. Celkový počet exekucí v ČR 
dosahuje dnes 4,7 milionu. Řada lidí 
má multiexekuce, tedy více než jednu 
exekuci, obvykle 3–10.

V Liberci mělo v roce 2017 exekuci 
12,13  % obyvatel starších patnácti 
let, celkem 10 512 osob. Exekuce 
zde v  celkovém počtu dosahují 
čísla 57 909, což znamená, že velké 
množství Liberečanů s exekucí má 
více než jednu. V Liberci dále žije 39 
nezletilých s exekucí, na druhé straně 
jsou exekuovaní senioři, kterých je 
v Liberci 730.

A exekuce jsou vlastně jen špičkou 
ledovce, protože se jedná o stav, kdy 
vymáhání nesplácených závazků 
přebírá soudní vykonavatel  – exe‑
kutor. Kromě exekuovaných jsou 
zde předlužení lidé, kteří k exekuci 
teprve směřují. Může se zdát, že 
dluhy a  exekuce jsou záležitostí 

neznalosti a nehospodárnosti 
lidí. Při bližším pohledu zjišťu‑
jeme, že je zde rozvinutý trh 
s finančními produkty, záplava 
postupů a právnických kliček, 
nízké příjmy a zároveň rostoucí 
životní náklady občanů.

Často se nyní hovoří o  tzv. 
finanční gramotnosti. Expertka 
Agentury pro sociální začleňo‑
vání Barbara Halířová k tomu 
uvádí: „Finanční gramotnost 
je nálepka, která dnes vypoví‑
dá jen málo o složité finanční 
realitě, ve které žijeme. Finančně gra‑
motná osoba například nemusí mít 
zdroje na to, aby své závazky upla‑
tila, a přesto podepíše nevýhodnou 
smlouvu ve chvíli, kdy řeší peníze na 
další nájem nebo jiný nutný výdaj. 
Stejně tak do dluhů vede i unáhlené 
rozhodnutí pod tlakem krizové situa‑
ce, například po vážném úrazu.“ Vzdě‑
lávání by se tak mělo zaměřit nejen na 

počítání a finanční plánování, které 
jsou samozřejmě důležité, ale také na 
čtení krizových situací a rozhodování 
se v nich nebo na informování o mož‑
nostech bezplatného dluhového 
poradenství.

Na místní úrovni je potřeba rozklí‑
čovat příčiny předlužení a exekucí, 
ptát se, jakou roli zde hraje město, 
soukromé subjekty, neziskové orga‑

nizace a  veřejný sektor 
obecně. Jen pak bude 
možné nastavit kroky, které 
situaci v  dlouhodobém 
horizontu zlepší. Škola 
může dobře informovat 
žáky, město lépe spravovat 
a komunikovat dluhy s veřej‑
ností, organizace zlepšovat 
odbornou pomoc. To vše 
popisuje pracovní skupina 
pro dluhy, která se poprvé 
sešla v polovině října.

Ještě potřebujeme získat 
informace od dalších aktérů, které 
se skupiny zatím nezúčastní, jejichž 
role je ale nezastupitelná. Existuje 
například zájem samostatně rozebrat 
roli města jako komplexního subjek‑
tu v dluhové problematice, o čemž 
budeme jednat s  novým vedením 
města. O výsledcích skupiny budeme 
informovat v některém z dalších čísel 
Zpravodaje. 

CÍLEM JE vyjasnit si s nájemníky jejich 
povinnosti a pravidla pro zachování 
pořádku, abychom lépe předcházeli 
konfliktním a nežádoucím situacím, 
popř. je uměli rychle a efektivně řešit.

Nájemci i osoby, které jsou vpuš‑
těny do domů, tak například musejí 
bezpodmínečně dodržovat pravidla 
tzv. nočního klidu, bez jakýchkoli 
okolků hlásit přesné počty osob, 
které městský byt užívají, provádět 
za své drobné opravy a údržbu v bytě, 
ale na druhou stranu nesmějí bez 
souhlasu vlastníka (města) sahat ke 
stavebním úpravám, a to ani na své 
náklady. Souhlas vlastníka je nezbyt‑
ný třeba i  při instalaci jakýchkoli 
telekomunikačních antén na fasádu 
či balkony domu. Samozřejmostí je 
zamykání objektu, úklid společných 
prostor i řádné nakládání s domov‑
ním odpadem, také zákaz používat 
balkony a lodžie jako soukromé skla‑
diště. Chov domácích zvířat nesmí být 
výrazně na obtíž sousedům, v případě 
chovu psů jsou pak nájemníci povinni 

zástupcům úřadu prokázat úhradu 
stanoveného poplatku.

Specifickým ustanovením je zákaz 
jakéhokoli shromažďování předmětů 
a nábytku ve společných prostorách 
domů (vchody, průjezdy, schodiště, 
chodby, půdy). Jedním z důvodů – 
kromě zajištění průchodnosti 
a obecné čistoty – je i epidemiologic‑
ké hledisko. Liberec se totiž v posled‑
ních několika měsících potýká 
s nepříjemným přemnožením štěnic, 
které se mimo jiné šíří i skladováním 
(stěhováním) zamořeného nábytku 
či neodborným likvidačním zásahem.

Podle nového občanského záko‑
níku tak má vlastník (město) právo 
vstoupit do bytu po předchozím 
oznámení nájemci za účelem likvi‑
dace škůdců a hmyzu, v případech 
havárií pak za asistence policie i bez 
souhlasu nájemce. Společně s novým 
domovním řádem tedy bude v měst‑
ských objektech vyvěšeno i základní 
opatření proti šíření štěnic, jak jej 
uvádíme v tabulce. 

Finanční gramotnost předlužení nezmírní, systematická práce města ano
Dluhy a exekuce jsou zásadním blokem v ekonomickém a sociálním restartu nejen občanů produktivního věku. Město 
Liberec ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování provádí dluhovou analýzu a hledá řešení vedoucí ke zlepšení 
neblahé situace.
Martin Chochola, Odbor pro sociální začleňování (Agentura) ÚV ČR

Chování v městských bytech upraví domovní řád
Chování klientů v městských bytech a sousedské soužití bude nově upravovat domovní řád. Dokument rezortu školství 
a sociálních věcí se automaticky stane i nedílnou součástí nájemních smluv a jeho porušování může vést až k výpovědi 
z nájmu.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu

OPATŘENÍ PROTI ŠÍŘENÍ ŠTĚNIC
1. Likvidaci štěnic nikdy neprovádějte svépomocí s použitím přípravků 

běžně dostupných v prodejní síti! Neodborný zásah způsobuje další šíření 
štěnic do okolí! V případě hubení štěnic je vždy nutný zásah pracovníků 
oprávněných k výkonu speciální dezinsekce.
2. Nestěhujte nábytek, ostatní vybavení bytu, jako jsou obrazy, knihy, 

závěsy, zavazadla a osobní věci bez odborného ošetření. Odborné ošet
ření je vždy nutno opakovat. Zamořený nábytek, zejména čalouněný, 
doporučujeme likvidovat. Nábytek, který byl určen k likvidaci, nikdy 
neskladujte venku na volně přístupném prostranství před obytným objek
tem. Štěnice přežijí ve venkovním prostoru v použitém nábytku jakoukoli 
zimu.
3. Vždy postupujte dle pokynů oprávněných pracovníků či odborníků 

z Krajské hygienické stanice, kteří určí rozsah a opakování zásahu.
4. Prádlo, povlečení a oděvy doporučujeme vyprat při teplotě minimálně 

60 °C. Při ošetření materiálu, který nelze prát při vysoké teplotě, doporu
čujeme použít sušičku nebo mrazničku.
5. Malé předměty doporučujeme ponechat v mrazničce při teplotě  

–18 °C po dobu 4 dnů.
6. Důležitý je důkladný úklid prováděný v průběhu jednotlivých etap 

speciální dezinsekce dle pokynů oprávněných pracovníků.
7. Pokud jste zjistili výskyt štěnic v bytě, nenavštěvujte sousedy a příbuz

né, ani nepřijímejte návštěvy z důvodu možnosti šíření štěnic v oděvu či 
zavazadlech.

Zdroj: Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, odbor protiepidemický
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POZVÁNÍ DO Liberce přijal mladý 
choreograf a tanečník Richard Ševčík, 
mimo jiné držitel Thálie za interpre‑
taci role Spartaka v Divadle J. K. Tyla, 
který se rozhodl příběh o napravení 
zlého lakomce Vydřigroše přenést do 
tanečního příběhu. 

Hudbu k  Vánoční koledě složil 
vynikající pozounista, skladatel 
a herec divadla Minor Jan Matásek, 
svou tvorbou zaměřený na kompo‑
nování scénické hudby pro česká 
divadla, především pro domovské 
divadlo Minor. Hudbu k baletnímu 
představení v minulosti ještě nikdy 
neskládal, takže přijal s radostí tuto 
tvůrčí příležitost.

Premiéra se připravuje na 16. 
a 25. listopad 2018 a další reprízy se 
odehrají během prosince. Vánoční 
koleda tak krásně nahradí Louskáčka, 
s nímž se baletní soubor vloni po pěti 
úspěšných sezonách rozloučil. 

Vánoční koleda přinese na scénu 
Šaldova divadla napětí i dojetí pro‑
voněné kouzlem Vánoc a plné taju‑
plné atmosféry z období viktoriánské 
Anglie. 

JAK UŽ název napovídá, souvisí děj 
této inscenace s trampingem. A není 
to náhoda. Vždyť právě v  těchto 
dnech slavíme, společně s výročím 
vzniku republiky, 100 let trampingu 
v Čechách. Navíc v říjnu se během 
jedné víkendové noci posouvá čas 
o hodinu nazpět. A právě během této 
tajuplné „hodiny navíc“ vrcholí nová 
inscenace podle původní hry Víta 
Peřiny (v NDL např. Budulínek, Komáři 
se ženili a další) a v režii plzeňského 
loutkáře Tomáše Dvořáka (Alibaba 
a čtyřicet loupežníků, Labutí jezírko). 

Jejími hlavními hrdiny jsou sou‑
rozenci Maruška a Honzík, kteří se 
s otcem, bývalým trampem, vydávají 
do trampské osady ukryté hlubo‑
ko v lesích. Zde se právě koná sraz 
trampů, řečený potlach. Nikdo z nich 
netuší, že právě tuto noc, ve chvíli, kdy 
dojde k onomu kouzelnému posunu 
času, prožijí společně jedno velké 

a úžasné noční dobrodružství. Diváci 
se mohou těšit na krásné loutky, 
nemálo humoru a na živou hudbu, 
která provází celé představení.

Inscenace, určená dětem od 6 let, 
je zároveň příspěvkem k  aktuálně 

probíhající debatě o tom, zda posou‑
vání času zrušit, nebo zachovat. Širší 
veřejnost bude mít možnost tuto 
novinku zhlédnout v sobotu 24. lis‑
topadu v 15.00 hodin při rodinném 
odpoledni. 

KULTURA 

CELKOVÁ INTERPRETAČNÍ nároč‑
nost, díky níž tato skvělá díla jen zříd‑
kakdy na jevištích vídáme, jsou pro 
libereckou operu skutečně „hozenou 
rukavicí“. 

První z oper vychází námětově 
z proslulé Dantovy Božské kome‑
die, druhá z Puškinovy stejnojmen‑
né divadelní hry. Ke společnému 

uvedení těchto oper v  jeden večer 
(tak jak tomu bylo i při moskevské 
premiéře roku 1906) dojde v  ČR 
vůbec poprvé. Premiéry nastudo‑
vání dirigenta a šéfa opery Martina 
Doubravského a  režisérky Lindy 
Keprtové proběhnou v budově Šal‑
dova divadla v pátek 14. a v neděli 
16. 12. 

Poprvé na libereckém jevišti
 „Francesca da Rimini“ a „Lakomý rytíř“ jsou názvy 
jednoaktových oper Sergeje Rachmaninova, které 
v současnosti studuje operní soubor Šaldova divadla. 
 Jiří B. Sturz

Výpravný 
taneční příběh 
Vánoční koleda
Originální baletní titul 
inspirovaný povídkou 
anglického spisovatele 
Charlese Dickense nabídne 
divákům již v polovině 
listopadu baletní soubor. 
Divadlo F. X. Šaldy

Úspěšná premiéra Naivního divadla
V sobotu 13. října uvedlo Naivní divadlo Liberec s velkým úspěchem první novinku této 
sezony, loutkovou komedii O hodině navíc aneb Potlach v hustníku. O tom, že se divákům 
představení líbilo, svědčí nejen vyprodaný sál, ale také četné pozitivní ohlasy ze strany dětí 
i dospělých.
Jana Pittnerová, Naivní divadlo Liberec

Foto: Josef Ptáček

Alexey Yurakov a Maria Gornalova
 Foto Lukáš Trojan Do Liberce se chystají tři tisícovky 

tanečníků a  tanečnic na otevřené 
taneční mistrovství světa WADF World 
Dance Championship 2018, které se 
bude konat v libereckém Centru Baby-
lon 18.–24. listopadu.

Sály, hotel i zábavnou část centra 
naplní v  listopadu tanec, hudba 
a  úžasná atmosféra. WADF World 
Dance Championship 2018 se bude 
v Liberci konat již po šesté pod vlajkami 
WADF, ovšem po desáté pod značkou 
Latinofestival.

Otevřené taneční mistrovství světa 
v různých tanečních formách i věkových 
kategoriích je barevnou přehlídkou 
toho nejlepšího z více než 180 tanečních 
škol z 19 zemí světa. 

TANEČNÍ MISTROVSTVÍ SVĚTA  
V LIBERCI
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HISTORIE LIBERECKÝCH textilních 
magnátů, rodiny Liebiegů, se začala 
psát po příchodu bratrů Johanna a   
Franze do Liberce (1818), když si na 
dnešním Benešově náměstí otevřeli 
krámek, kde prodávali převážně látky 
a  zboží nakoupené při cestách po 
českých zemích nebo například z trhů 
v  Lipsku. Díky zkušenostem z  cest 
a znalosti textilní výroby založil souke‑
nickou dílnu v dnešní Moskevské ulici. 
Ta však brzy přestala vyhovovat narůs‑
tající poptávce po zboží, proto bratři 
postupně přestavěli Clam ‑Gallasovu 
manufakturu v Josefinině údolí v roz‑
sáhlý tovární komplex.

Pomocí moderních výrobních postu‑
pů vybudovali závod, který neměl 
v  Evropě obdoby. Již v  šedesátých 
letech 19. století továrna vyvážela do 
celého světa, například do Německa, 
Španělska, Turecka, Severní Ameri‑
ky, Brazílie apod. Johann Liebieg byl 
oceněn několika řády, nejvytouženější 
však bylo získání titulu baron. Tento 
úspěšný, avšak mnohdy svými nevybí‑
ravými metodami kontroverzní továrník 
zemřel v roce 1870 ve Smiřicích.

Řízení továrny přešlo na syny Theo‑
dora a Heinricha, známého jako zakla‑
datele obrazové sbírky, která je dnes 
v držení Oblastní galerie. Do historie 
Liberce se díky tovární výrobě a roz‑
voji architektury zapsal také Theodor 
mladší, který přivezl do Čech první 
automobil, nechal si postavit tzv. Lie‑
biegovu vilu a byl znám též jako prezi‑
dent spolku Reichenberger Messe, čímž 
se stal součástí významné éry průmys‑
lového výstavnictví v Liberci, a rovněž 
nechal pro své zaměstnance postavit 
tzv. Liebiegovo městečko nebo sídliš‑
tě Domovina. Theodor Liebieg mladší 
byl však také sympatizant henleinovců 
a  hitlerovců, stejně jako syn Johann 
Wolfgang Liebieg. V roce 1945 proto 
došlo ke znárodnění podniku na zákla‑
dě Benešových dekretů.

Liebiegové zanechali v  Liberci 
nesmazatelnou stopu jak v  oblasti 
textilního podnikání, tak v rámci archi‑
tektury. Více se o rodině a architekto‑
nických památkách můžete dozvědět 
v rámci průvodcovského okruhu „Po 
stopách Liebiegů“ – více na www.visit‑
liberec.eu. 

Liebiegové v Liberci
Letos je tomu 200 let od doby, kdy do Liberce přišel 
z Broumova Johann Carl Ignaz Liebieg, jemuž se podařilo 
stát se jedním z nejúspěšnějších podnikatelů v textilním 
průmyslu v celé habsburské monarchii. Ve městě založil 
továrnu na sukna, která získala věhlas nejen v tehdejším 
Rakousku, ale v celém světě.
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu

VisitLiberec.eu

22. 11. 2018  | 19.00
Oblastní galerie Liberec 

Masarykova 723/14, Liberec

kchun.czkchun.cz

Děkujeme za laskavou podporu:

Vstupné dobrovolné.

Martin Prokeš – tenor
Marek Šulc – baryton

Rudolf Živec – videoart
Atila Vörös – kresby

recitace: 
R. D. Mgr. Radek Jurnečka, 

arciděkan Římskokatolické farnosti, arciděkanství Liberec

PurgatioPurgatio
Zažijte lázně… skrze neobyčejný 

zážitek tmy, kresby světlem 
na stěny, doprovázený zpěvem 

a čtením nejen Dantových textů 
z Božské komedie...

Pod záštitou Ing. Květy Vinklátové, radní Libereckého kraje 
pro resorty kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Děkujeme za lask

ar
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMEČKU

Akce1

7

Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010, Nad Školou 1675, Liberec 30. 
Vstupenky v prodeji v síti www.evstupenka.cz. Změny programu vyhrazeny. 
Kompletní program na webu. www.vratislavice101010.cz

AKCE
listopad

JANEK LEDECKÝ
Koncert

16
EDDIE STOILOW
Koncert

29
DOMÁCÍ@ŠTĚSTÍ.HNED
Divadlo

30
POETIKA & LIPO
Koncert

11
ŘEDITELSKÁ LOŽE
Divadlo
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PROGRAM CENTRÁLNÍHO KLUBU SENIORŮ
Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1, e-mail: klub@ksk.liberec.cz
tel.: 485 244 992 www.ksk-liberec.cz/seniori
Účastníci akcí souhlasí s pořízením zvukového a obrazového záznamu, 
který může být využit Komunitním střediskem Kontakt Liberec, p. o. 
pro účely prezentace akcí či aktivit přímo souvisejících.

PÁTEK

16. 11.
12.15 hod.

sál - suterén

Otevřená hodina jógy
v rámci projektu  

Seniorem s radostí

PONDĚLÍ

19. 11.
15.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Jaroslav Hašek 
Beseda s Alenou Šukovou

ÚTERÝ

20. 11.
14.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Hudební odpoledne  
s harmonikou

STŘEDA

21. 11.
15.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Letem světem - Afrika  
Naučný přírodopisný seriál

ČTVRTEK

22. 11.
09.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Vánoční tvoření 
se Zuzanou Hubeňákovou

PONDĚLÍ

26. 11.
15.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Nutričně bohatá strava 
přednáška s Ing. Irenou Šedivou 

STŘEDA

28. 11.
15.00 hod.

Bílá klubovna,  
5. patro

Zdravotní přednáška 
z oboru oftalmologie

NEDĚLE

02. 12.
13.30 hod.
Obřadní síň  

liberecké radnice

Adventní koncert pro seniory  
ve spolupráci s libereckými ZUŠ

PÁTEK

07. 12.
11.30 hod.

nám. Dr. E. Beneše Adventní dýňová polévka

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

SENIORŮM / BENEFICE

Přeprava 
pro seniory 
a zdravotně 
znevýhodněné

Objednání:

 773 773 778
pondělí – pátek

8:00 – 17:00 hod.

www.ksk-liberec.cz

V  CENTRU KAŠPAR máme zkuše‑
nost, že mít práci je stav, který nemusí 
trvat věčně. Lidé, kteří hledají práci, 
se jednou ocitnou v situaci „mám“. 
Část těch, kteří jsou nyní zaměstna‑
ní, budou možná za pár let v situaci 
„nemám“. A koloběh se opakuje. Ať už 
je ekonomická krize, nebo růst.

O práci přicházíme buď nedobro‑
volně z rozhodnutí nadřízeného, nebo 
práci z různých důvodů musíme sami 
změnit (stěhování, návrat po rodičov‑
ské, po úrazu aj.). Důvody změny práce 
mohou být také existenční. Mnoho 
lidí, například žen samoživitelek, je 
z důvodu špatně placeného stávají‑
cího zaměstnání na hranici chudoby. 
A tento jev se logicky dotýká celých 
rodin s dětmi.

Benefice se koná v  sobotu 
24.  11.  2018 od 15  hodin v  prosto‑
rách Galerie Lázně, „na bazéně“. Na 
své si přijdou obdivovatelé zajíma‑
vých kabelek a tašek, milovníci látek 
a materiálů a všichni, kdo chtějí v před‑ 
adventním čase načerpat pozitivní 

energii. Vstup je zdarma. Na výběr 
bude 500 parádních kousků nejrůz‑
nějších velikostí, barev a tvarů od lidí 
z celé ČR. Soutěže o zajímavé ceny.

Tašková kampaň dává najevo, že 
zmíněný koloběh „mám“/„nemám“ 
nás jako lidi nemusí zbytečně rozdě‑
lovat. Je poměrně snadné a dostupné 
vyjádřit podporu těm, kdo jsou nyní 
ve fázi „hledám“.

„Pro letošní ročník vlastnoručně 
uháčkovala tašku také zpěvačka Lucie 
Bílá. To je pro nás důležitý signál a také 
závazek. Když bude solidarita a vzá‑
jemnost fungovat, příště někdo ušitím 
či zakoupením tašky podpoří zase 
vás. Solidarita dává naší práci smysl,“ 
vysvětlila Ivana Sulovská, předsedky‑
ně Centra Kašpar.

Centrum Kašpar od roku 2004 
pomáhá lidem v  různých životních 
situacích najít své místo na trhu práce. 
Zaměstnání, ve kterém se potkají 
očekávání člověka s  očekáváními 
zaměstnavatele, je zdrojem životní 
spokojenosti. 

Originální tašky a solidarita
Benefice Kašparovo taškaření je pořádána proto, že chceme 
pomáhat. Není to ale jediný důvod. Kampaň upevňuje 
hodnotu solidarity na pracovním trhu, o které se v době 
ekonomického růstu mnoho nepíše.
Petra Hottmarová, Centrum Kašpar
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Informace k agendě ztrát a nálezů vám poskytne Veronika Hiršalová (tel.: 485 244 948). 
Seznam naleznete také na internetových stránkách: www.liberec.cz/ztraty nalezy. 

SEZNAM VĚCÍ NALEZENÝCH OD 1. 10. DO 31. 10. 2018
271/18 doklady – Marek Letenský 31. 10. 2018

270/18 pouzdro, hřeben – Slavoj Draštík 31. 10. 2018

269/18 peněženka – Monika Pelcová 31. 10. 2018

268/18 peněženka – Petr Šolc 30. 10. 2018

266/18 průkaz – Pavel Kramář 30. 10. 2018

265/18 nálezy ČD: šála, 2x spací pytel, bunda, mobilní telefon 29. 10. 2018

264/18
nálezy DPMLJ: batoh, peněženka  – Jaroslav Bělohlávek, mobilní telefon,  

průkaz – Dominik Bayer, klíče – Lucie Kašpárková, brýle (sluneční)
25. 10. 2018

263/18 dokumenty – Markéta Tothová 23. 10. 2018

262/18 průkaz – Oliver Herold 23. 10. 2018

260/18 klíče 19. 10. 2018

259/18 nálezy DPMLJ: 2x mikina, ponožky, USB kabel 18. 10. 2018

258/18 peněženka – Radek Hudec 18. 10. 2018

255/18

nálezy DPMLJ: batoh, karta – Petr Kubec, čepice, peněženka – Tereza Brandová, 

mobilní telefon, peněženka – David Bětík, náramek, průkaz – Jiří Kotek, kostka, 

bunda, sportovní taška, šála

12. 10. 2018

254/18 průkaz – Patricia Monteiro 11. 10. 2018

252/18 finační hotovost 10. 10. 2018

249/18
nálezy ČD: mobilní telefon, přilba, kniha, kabát, peněženka – Květa Péterová/

Květa Grajcarová
9. 10. 2018

248/18
nálezy DPMLJ: peněženka – Dominik Beneš, peněženka – Tereza Balčáková, boty, 

bunda, mobilní telefon, brýle
9. 10. 2018

247/18 finanční hotovost 8. 10. 2018

246/18 klíč 6. 10. 2018
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Distribuci Libereckého zpravoda‑
je do  každé rodiny v  Liberci zajišťuje 
od 1. ledna 2002 Česká pošta, s. p. Pokud 
Zpravodaj neobdržíte do své schránky, 
obracejte se, prosíme, přímo na Českou 
poštu, tel.: 954 246 016. Do vyčerpání 
zásob je Zpravodaj k dispozici v recepci 
hlavní budovy radnice, Nového magistrá‑
tu a v městském informačním centru.
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VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC

WWW.LIBEREC.CZ/ZASTUPITELSTVO

VE FRENŠTÁTU pod Radhoštěm byl 
první říjnovou neděli ukončen čtyř‑
dílný seriál letního mistrovství České 
republiky žáků a žaček ve skocích na 
lyžích. Nejprve se skákalo v Lomnici 
nad Popelkou, poté v  Harrachově, 
třetí závod proběhl v Rožnově pod 
Radhoštěm a finále ve Frenštátu pod 
Radhoštěm. Z těchto čtyř závodů se 
do výsledného pořadí počítaly vždy 
tři nejlepší výsledky. 

Letos se jednalo o velmi napínavý 
souboj v  kategorii žaček 11–12  let, 
jelikož všechna děvčata předváděla 
vyrovnané skoky a po každém závodě 

se pořadí měnilo. Nakonec titul mistry‑
ně České republiky putuje do Liberce. 
V kategorii žačky 11–12 let o pouhých 
0,8 bodu vyhrála s celkovým počtem 
569,7 bodu Natálie Nejedlová z  SK 
Ještěd před druhou Danielou Pešto‑
vou z JKL Desná s celkovým počtem 
568,9 bodu a třetí Evou Hollmannovou 
z LSK Lomnice nad Popelkou s celko‑
vým počtem 555 bodů. 

V  kategorii žáci 11–12let se na 
stupně vítězů postavil další mladý 
skokan z SK Ještěd Jakub Šusta. Jakub 
celkově obsadil 3. místo, a stal se tak 
druhým vicemistrem ČR.  

LIBERECKÝ REPREZENTANT zkom‑
pletoval svoji sbírku medailí z největ‑
ších podniků, protože doma už má 
bronz z paralympiády v Riu i mistrov‑
ství Evropy v loňském roce. 

Jeho cesta na slovinském šampio‑
nátu přitom nezačala zcela ideálně, 
když v úvodním zápase tříčlenné sku‑
piny prohrál se Slovákem Jánem Ria‑
pošem 2:3. O postup do finále změřil 

Jiří Suchánek síly s para‑
lympijským vítězem 
z Ria a obhájcem titulu 
Francouzem Fabienem 
Lamiraultem.

„Bronz je určitě skvělý, 
ale jsem samozřejmě 
trochu zklamaný, že 
jsem nešel dál. Semifinále bylo vlastně 
stejně obsazené jako v Riu. Tam jsem 

na Lamiraulta opravdu 
neměl. Tady jo. Finále 
bylo opravdu blízko. I tak 
jsem samozřejmě šťastný 
za bronz, myslím, že jsem 
ostudu neudělal. Medai‑
le z  MS v  mé skupině 
postižení byla naposledy 

v roce 1998,“ hodnotil své vystoupení 
v Lašku. 

STŘÍBRNÉ DRUŽSTVO běželo 
v sestavě: Kuba Peterka (Lokomotiva 
Liberec), Míša Novotná (Turnov), Filip 
Mairich (Jablonec n. N.), Bára Lama‑
čová (Nový Bor), Bára Štemberová 
(Jablonec n. N.), Erik Heczko (Slavia 
Liberec), Lea Martanová (Slavia Libe‑
rec) a Matěj Tkáč (Jablonec n. N.). 

Sestava v  kategorii pětičlenných 
týmů doběhla třetí: Slávek Janoušek 
(N. Bor), Bára Lipenská (Chrastava), 
Oliver Habán (Slavia Liberec), Martin 
Dejnožka (Jablonec n. N.) a Marie Šestá‑
ková (Slavia Liberec). Ještědskou oblast 
reprezentovaly děti ve věku 9 až 14 let. 

Medailový úspěch je velkým 

povzbuzením týmu na příští rok. 
Poslední týden v červnu v roce 2019 se 
v Liberci uskuteční Hry IX. letní olym‑
piády dětí a mládeže. Orientační běh 
bude jedním z 18 sportů, ve kterých 
budou děti soutěžit. Liberecký kraj 
bude obhajovat vítězství mezi všemi 
kraji v tomto sportu. 

Mladí skokané na lyžích sbírali medaile
Titul mistryně České republiky zamířil do Liberce. Nejlepší žákovskou skokankou na lyžích 
je Natálie Nejedlová.
Oldřich Nejedlo, SK Ještěd

Jiří Suchánek přivezl z MS bronz
Tři čeští reprezentanti startovali v polovině října na mistrovství světa hendikepovaných ve 
slovinském Lašku. Všichni se ze základních skupin probojovali do play off, jeden pak dosáhl 
na medaili. Zatímco Ivan Karabec a Daniel Horut skončili v osmifinále, Jiří Suchánek se ve 
dvouhře probojoval až do semifinále a získal pro Českou republiku bronzovou medaili.
www.ping ‑pong.cz

Stříbro pro žáky v orientačním běhu
V říjnu se v jižních Čechách u Bavorova konalo MČR oblastních výběrů žáků v orientačním 
běhu. Ještědskou oblast reprezentovala čtyři osmičlenná družstva a osm pětičlenných týmů. 
Velkým úspěchem je druhé místo A týmu Ještědské oblasti.
Marie Podrábská, trenérka žáků Ještědské oblasti

Nebojte se, žádných padesát kilo-
metrů, ale jen pár stovek metrů od 
startu do cíle budou muset zdolat 
nejmenší běžkaři na slavné Jizerské 
50. Její program totiž již po dvacáté 
páté odstartují dětské závody.

Jejich součástí můžete být i  vy, 
stačí se včas přihlásit, nabalit svačinu, 
běžky a teplé oblečení. Pokud byste se 
po závodě chtěli pochlubit svou účastí 
dalším kamarádům, rodičům či babič‑
ce s dědou, není problém. Pro tyhle 
účely každému závodníkovi dáme v cíli 
na krk pamětní medaili a elektronický 
diplom ke stažení.

Dětské závody Mini Jizerské jsou na 
programu v pátek 8. února od 10.00 
a jsou rozděleny podle věku do pěti 
kategorií od benjamínků po starší 
žáky. V každé kategorii se dočkají tři 
nejlepší chlapci a dívky slavnostního 
vyhlášení a  věcných cen přímo na 
bedřichovském stadionu.

Online registrace na dětské závody 
stojí 150 Kč do konce roku. Po Novém 
roce se cena zvyšuje na 200 Kč. 
On ‑line registrace končí 27. 1. 2019.

Součástí dětských závodů je Pohár 
primátora pro liberecké školy. Škola 
s největším počtem zaregistrovaných 
žáků vyhraje poukaz na 10 000 Kč na 
sportovní vybavení. V případě hro‑
madné objednávky napište na e ‑mail 
info@sportid.cz. 

JIZERSKOU 50 ZAHÁJÍ DĚTSKÉ 
ZÁVODY


