
 IV. 2014

ZPRAVODAJ
LIBERECKY`

Noviny pro občany města Liberce  Vychází v nákladu 50 000 kusů  ZDARMA—

PERLA  

BAROKNÍ PERLU má nově město 
Liberec. Morový (mariánský) sloup 
z  dílny Mistra Matyáše Bernarda 
Brauna je totiž kompletně zrestau-
rován.  STR. 11

Zaplněné náměstí Dr. Edvarda Beneše v neděli 25. listopadu zabouřilo ovacemi a všeobecnou euforií. Tisíce lidí si totiž nenechaly ujít napjatě očekávané rozsvícení čtrnáctimetrového 
vánočního stromu. Smrk stříbrný, který po deseti letech střídá smrk ztepilý, je nyní hlavní atrakcí nočního Liberce. Foto Jan Král

STAVBA BY měla mít dvě etapy 
a  podle nového harmonogramu si 
první automobily zkrátí cestu ze Sokol-
ské ulice na Tržní náměstí v roce 2022. 

Vedení města svolalo pracovní 
schůzku, kde se vyjasnily všechny 
potřebné kroky. Než se začne se 
samotnou stavbou, přijdou na řadu 
opravy inženýrských sítí. 

Nová Pastýřská bude kopírovat stá-
vající Pastýřskou ulici, která je v sou-
časnosti slepou ulicí a končí u policej-
ního ředitelství, kde vzniklo parkoviště. 
Podle plánů tady bude parkoviště 
zachováno a nová silnice bude podél 
něj pokračovat přímo na Tržní náměstí, 
kde se dále napojí na stávající komu-
nikaci před plaveckým bazénem. Na 

opačné straně u Sokolské ulice bude 
podle dopravních expertů nejvhod-
nější napojit novou silnici světelnou 
křižovatkou. Počítá se s cyklopruhy, 
bezpečnými přechody a záchytným 
parkovištěm pro automobily a auto-
busy. Uleví se nejvíce řidičům, kteří 
míří ze Sokolské ulice na Tržní náměstí 
a naopak. Pokrač. na str. 2

Nová Pastýřská ulehčí dopravě v centru
Nové vedení města tlačí vpřed plány na výstavbu silnice, která odvede dopravu 
z přetíženého centra Liberce a odlehčí Šaldovu náměstí. Takzvaná Nová Pastýřská se má stát 
novou důležitou dopravní tepnou.
Jan Král

ZDARMA—

 IV. 2014

ZPRAVODAJ
LIBERECKY`

Noviny pro občany města Liberce  Vychází v nákladu 50 000 kusů  

 XII. 2018



2 LIBERECKÝ ZPRAVODAJ prosinec 2018 AKTUÁLNĚ

Pravidelně každý měsíc mají zájemci o schůzku s libereckým primátorem 
Jaroslavem Zámečníkem možnost navštívit jej v kanceláři ve druhém 

patře historické budovy radnice.
Na návštěvu není potřeba si předem rezervovat termín.

Pro každého má primátor přichystáno zhruba čtvrt hodiny.
Aktuální termín je 15. ledna mezi 14. a 16. hodinou.

OTEVŘENÉ DVEŘE PRIMÁTORA

EDITORIAL
Vážení Liberečané,
poprvé se na vás obracím jako nový primátor. 

A hned na úvod chci poděkovat především vám 
všem, kteří jste v komunálních volbách dali obrov-
skou důvěru Starostům pro Liberecký kraj. Volební 
výsledek nám umožňoval pohodlně sestavit dvoubarevnou koalici, ale 
záměrně jsme chtěli postavit širší tým, abychom na klíčových rozhodnutích 
o budoucnosti Liberce hledali co nejširší shodu společně s kolegyněmi 
a kolegy z ANO a ODS.

Ustavující zastupitelstvo se konalo 20. listopadu a hned následující den 
se poprvé sešla nově zvolená jedenáctičlenná Rada města Liberec. Mimo 
jiné jsme se zabývali projektem rekonstrukce plaveckého bazénu, kam 
jsme se pak s kolegy radními vydali na prohlídku zázemí a technologií. 
Díky pohotově připravené radě města jsme na konci listopadu stihli ještě 
jedno pracovní setkání zastupitelstva, kde nás čekala nelehká témata jako 
územní plán, rozpočet města nebo spolupráce s teplárnou.

První týdny ukazují, že se nám podařilo dát dohromady tým, který chce 
pracovat pro vás a město. Tým, který se nehádá a nebude nerozvážně 
rozhazovat veřejné prostředky. Od začátku naší práce na radnici se chceme 
soustředit na priority z programového prohlášení: zlepšení dopravní si- 
tuace a parkování, opravy silnic i chodníků, dokončení územního plánu 
a samozřejmě zvýšení bezpečnosti v centru města. Moje první kroky 
po seznámení se všemi zaměstnanci úřadu proto vedly mezi strážníky 
městské policie.

Poslední listopadovou neděli mi udělalo ohromnou radost zaplněné 
náměstí před radnicí při slavnostním rozsvícení vánočního stromu. Rád 
jsem v kontaktu s lidmi a mohu vám slíbit, že příští čtyři roky se s vámi 
budu setkávat přímo v ulicích Liberce i jinde. Chci od vás slyšet, čím naše 
město žije a čím vám tým na radnici může zjednodušit nebo zpříjemnit 
každodenní život.

Přeji vám, abyste v dnešní uspěchané době našli chvíli času pro sebe 
a pro své blízké, abyste společně prožili slavnostní předvánoční atmosféru 
plnou očekávání a radostných setkání. Do roku 2019 vám chci popřát 
především pevné zdraví a hodně radosti a osobní spokojenosti. 

A Liberci přeji, aby se díky úsilí nás všech stal městem snů pro rodiny 
s dětmi, pro studenty, pro seniory, pro aktivní a kulturní lidi i sportovce 
všech věkových a výkonnostních skupin.  

Veselé Vánoce a šťastný rok 2019!
 Jaroslav Zámečník
 primátor města Liberec

BEHĚM ADVENTU je zajištěn nepřetr-
žitý dohled operátorů městského kame-
rového systému, v  prostoru trhů od 
radnice po Dunaj v době 9.00 až 22.00. 
Strážníci zároveň provádí namátkové 
kontroly a kontroly v areálu bývalých 
LVT, který je určen k parkování vozidel 
trhovců, zejména v nočních hodinách.

Dlouhodobým palčivým tématem  
v centru Liberce je bezpečnost ve Füg-
nerově ulici. Negativní faktory lokality 
jsou dobře známé. Terminálem MHD 
projde denně několik desítek tisíc lidí, 
s přilehlými obchodními centry je spo-
jená drobná kriminalita, lavičky určené 
k odpočinku bývají obsazeny sociálně 
nepřizpůsobivými občany, kteří přímo 
nepáchají trestnou činnost, ale obtěžují 
procházející. Hlídky městské policie se 
proto budou zaměřovat na dodržová-
ní veřejného pořádku, na dodržování 
obecných pravidel občanského soužití, 
na dodržování zákazu požívání alko-
holu a zákazu kouření a preventivně 
budou předcházet pouliční a majetkové 
trestné činnosti. Ladislav Krajčík uvedl, 

že obdobně jako při adventu plánuje ve 
Fügnerově přítomnost hlídky v expono-
vané době cca 10.00–22.00 s podpo-
rou zvýšeného dohledu kamerového 
systému.

V  loňském roce přibyly nově dvě 
kamery pod „křídly“ terminálu, kamera 
je také umístěna přímo v čekárně MHD, 
dvě výškové kamery pokrývají Fügnero-
vu ulici z různých úhlů a vše doplňuje 
mobilní kamera. Součástí opatření bude 
využití asistentů prevence kriminality.

V loňském roce tam řešila Městská 
policie Liberec na 400 majetkových 
přestupků, na pokutách uložila téměř 
250 000 Kč. V roce 2018 strážníci projed-
nali téměř 300 přestupků s uloženými 
pokutami 350 000 Kč.

Od poloviny prosince zajišťuje 
městská policie dvoučlennou hlídku 
strážníků u frekventovaného přechodu 
v Lipové ulici. Zejména v ranní špičce 
dochází k dlouhým prodlevám a tvoří 
se fronty vozidel. Strážníci by měli 
regulovat pohyb chodců, a tím umožnit 
plynulejší dopravu. 

Na Fügnerce budou 
strážníci sloužit denně
Primátor Jaroslav Zámečník vedl jednu z prvních pracovních 
cest na městskou policii. S jejím ředitelem Ladislavem 
Krajčíkem představili hlavní témata na aktuální období,  
dohled na veřejný pořádek během Libereckého adventu 
a opatření ve Fügnerově ulici.
Jana Kodymová

>> Nová Pastýřská…
Dokončení ze strany 1.

Uleví se nejvíce řidičům, kteří míří 
ze Sokolské ulice na Tržní náměstí 
a  naopak. Vyhnou se tak Šaldovu 
náměstí a ve špičce přetížené horní části 
Sokolské ulice, stejně tak křižovatce 
před knihovnou a poštou. Díky novému 
tahu se zklidní také Rumjancevova ulice. 

Odhadem přijde nový tah na 
šedesát milionů korun. Většinu bude 
hradit město ze svého rozpočtu. Rad-
nice však počítá s částečným využi-

tím dotačních zdrojů (cyklopruhy, 
parkoviště). Do nákladů se promítne 
také nezbytné odtěžení části skály 
a oprava podzemního vedení Jizer-
ského potoka.

„Takto složitá stavba bude trvat 
minimálně tři roky. Když nultou etapu 
zahájíme v příštím roce, tak následující 
dvě etapy provedeme v  letech 2020 
a 2021, abychom hotovou silnici mohli 
v roce 2022 otevřít,“ uvedl náměstek 
primátora pro technickou správu města 
a informační technologie Jiří Šolc. 
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DOMINANTU NÁMĚSTÍ, vánoční 
smrk stříbrný, zdobí 89 výtvorů dětí 
libereckých mateřských a základních 
škol. Doplňuje ho 10 srdcí se stříbr-
nou šerpou a tradiční ochranovská 
hvězda na špici smrku. Žlutá ochra-
novská hvězda je ústředním motivem 
Libereckého adventu a kromě stromu 
a prodejních stánků na vánoční tržnici 
zdobí i balkon historické radnice.

Liberečané si letos užívají dlouhý 
a pestrý advent. Tržnice otevřela své 
brány na náměstí Dr. E. Beneše v pátek 
30.  listopadu.  Trhy letos nabízejí 
40 prodejních stánků. Další,   hlavně 
ty s jednodenním sortimentem, jsou 
v ulici 5. května. Před radnicí je dětský 
kolotoč, nový mechanický betlém 
od  Josefa Fialy a  také fotokoutek.   

Velká část programu pamatuje tento-
krát na děti, které samotný adventní 
trh tolik neláká. 

Do vánočního programu se v rámci 
Libereckého adventu zapojí téměř 
tisíc libereckých dětí. Na  oplátku 
na malé návštěvníky čekají pohád-
ková představení, workshopy a další 
zábava. Trhy a  program poběží až 
do 23. prosince 2018.

Příjemným zpestřením letošní-
ho adventu budou menší vánoční 
stromky v květináčích před někte-
rými obchody v  centru města. 
Stromky zájemcům poskytne město 
a provozovatelé obchodů si je sami 
ozdobí a  lidé hodnotí, který z nich 
je nejhezčí. Hlasování končí 20. pro-
since. 

V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO roku pro-
bíhá každodenní výuka mladých 
cyklistů a více než 1 400 dětí v květnu 
a  červnu touží uspět u  závěrečné 
zkoušky a získat Průkaz cyklisty.

Během roku 2018 byla mezi 
městem Liberec a  Libereckým 
krajem uzavřena, stejně jako v před-
chozích letech, smlouva o poskyt-
nutí dotace na podporu dopravní 
výchovy ve výši 120 000 Kč. Na 

dopravním hřišti tak přibyly pracov-
ní listy zaměřené na dopravní výcho-
vu, reflexní prvky na oděv, dopravní 
pexesa, plánovací školní kalendáře. 
V prostorách učeben byly odborně 
vyčištěny čalouněné židle, při konání 
dopravní soutěže mladých cyklis-
tů byla finanční podpora využita 
pro vítěze oblastního a okresního 
kola – odnesli si sportovní batohy 
a lahve na kolo. 

PF^Liberec

Bohatý liberecký advent
Zaplněné náměstí Dr. Edvarda Beneše 25. listopadu 
zabouřilo ovacemi a všeobecnou euforií. Tisíce lidí 
si totiž nenechaly ujít napjatě očekávané rozsvícení 
čtrnáctimetrového vánočního stromu.
Jana Kodymová

Průkaz cyklisty formuje 
mladé řidiče
Do podpory dopravní výchovy se v Liberci na dětském 
dopravním hřišti zapojuje Krajský úřad Libereckého kraje 
prostřednictvím Městské policie Liberec a města Liberec.
Jana Kodymová

AKTUÁLNĚ

 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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ZÁZEMÍ ŠKOLY se nachází v nové 
multifunkční budově v blízkosti cen-
trálního parkoviště P1 a u konečné 
zastávky tramvaje MHD. Odtud se 
dostanete přímo na nově vybudo-
vanou lyžařskou plochu Maxiland, 
určenou pro výuku začátečníků 
a  dětí. Prostor je označován také 
jako dětské cvičiště, k dispozici jsou 
zde dva pojízdné pásy a kromě výuky 
zahrnuje i  různé zábavné atrakce, 
jako je například pohádkový slalom 
nebo pro odvážnější dětský skokan-
ský můstek. 

Výukou provádějí profesionální 
lyžařští instruktoři a  domluvit se 
s nimi lze česky, anglicky a německy. 
Pro pokročilé lyžaře a snowboardisty 
je možnost výuky s instruktorem i na 
ostatních sjezdových tratích. Školu 
mohou využít i dobří lyžaři, kteří si 
chtějí vypilovat techniku, a to formou 
privátní jízdy na 9 km sjezdovek 
všech obtížností. Škola tedy nabízí 

soukromé i skupinové lekce. Objed-
návku lze domluvit po telefonu, 
e-mailu nebo osobně v multifunkční 
budově.

 Pokud se rozhodnete vyrazit na 
lyže, ale nevíte co s dětmi, můžete je 
svěřit do péče instruktorů a z nejbliž-
ší stanice dolní Skalka v klidu vyrazit 
na hlavní sjezdovky. Chcete                -li přihlí-
žet výuce, občerstvit se a odpoči-
nout si, poblíž Maxilandu se nachází 
kiosek Skalka. Ještěd Ski School se 
tak zaměřuje nejen na profesiona-
litu výukových lekcí, ale i na kom-
fort, zajišťující pohodovou návštěvu 
plnou zábavy a bez starostí. 

Lyžařská škola na Ještědu
V aktuální zimní sezoně nabídne skiareál Ještěd mnoho novinek, mezi které se řadí i profesionální škola lyžování 
a snowboardingu Ještěd Ski School. 

ravodaj 95x136 12 12 2018.indd   2 12.12.2018   10:12:54
ková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá

NESEĎTE DOMA

Denně 8.00 – 15.00

Tel. 778 777 340

www.skijested.cz
skischool@skijested.cz



 LIBERECKÝ ZPRAVODAJ 5prosinec 2018NESEĎTE DOMA

DIVÁCI A  PŘ ÁTE LÉ divadla  
F. X. Šaldy se mohou těšit na diva-
delní ples, který se bude konat 
12.  ledna  2019 ve  20  hodin v  sále 
Lidových sadů. 

Nabitým programem návštěv-
níky plesu provedou herečky Mi- 
chaela Foitová a Jana Hejret Vojtková.  
O  program se postará Big‘O‘Band 
Marka Ottla, sólisté a tanečníci oper-
ního a baletního souboru. Všichni, 
kdo přijdou na ples, se mohou těšit 
na výjimečný večer!  

Divadlo F. X. Šaldy pořádá tradiční divadelní ples

VisitLiberec.eu
TIPY A POZVÁNKY NA AKCE V LIBERCI

SVÁTEČNÍ BOHOSLUŽBY

^Liberec
Nejaktuálnější zprávy 

z města a radnice
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VÁNOČNÍ TVOŘENÍ zahájila ředitelka 
Laďka Sehnoutková a pěvecký sbore-
ček Beruška. Tvořivé dílničky, které 
nabízely zdobení chvojky, perníčků, 
výrobu vánoční ozdoby a  svícínků, 
byly zpestřeny ochutnávkou zdravých 
pomazánek, na kterých si děti během 
roku pochutnávají. 

Nechybělo ani zdravé cukroví s dob-
růtkami, jež bylo pro naše šikovné 
maminky a jejich malé strávníky při-
praveno i s recepty.

Všem děkujeme za návštěvu a za 
pohodovou atmosféru. 

Kouzelné adventní odpoledne
Ve středu 28. listopadu strávili rodiče i prarodiče dětí MŠ 
Beruška v nově zrekonstruované školce na pátém ročníku 
„Kouzelného adventního odpoledne“.
MŠ Beruška

VŠE ZAČALO v tělocvičně koncertem 
dánské skupiny v  čele s  rapperem, 
který dokázal dostat děti „do varu“. 

Poté následovaly ve třídách vždy 
dva bloky přednášek na různá témata 
podle věku posluchačů: pro menší 
např. Jak si nenechat ublížit, Vztahy 
v kolektivu, Nebezpečí v kyberpro-
storu; pro starší Moderní je nekou-
řit, Život v závislosti, O nemoci AIDS 
a sexu. Lektoři primární prevence však 
pouze nepřednášeli, ale doplnili svá 
povídání ukázkami videí, fotografie-
mi, pokusy, kolektivními hrami a dal-
šími aktivitami. Svými zkušenostmi 
žáky dokonale zaujali a  dovedli je 
k  diskusím. Závěr akce patřil opět 
písničkám rockové kapely a taneč-
ním kreacím. Tentokrát se spontánně 
zapojily i ty děti, které se ještě ráno 
trochu zdráhaly tancovat.

Celý projekt se setkal s velice pozi-
tivním ohlasem jak žáků, tak učitelů, 
protože takový program ještě nikdo 

nenabídl. Děti ocenily, že lektoři 
s nimi hovořili otevřeně, z přednášek 
se dozvěděly mnoho o problémech 
současné doby, a navíc se vyřádily na 
koncertu. Zažily opravdu skvělý den 
a odcházely nadšené. 

Exit tour na ZŠ Švermova
V pátek 23. listopadu 2018 si žáci naší školy z 5. až 9. 
ročníku užili projektový den, v němž se zábavnou formou 
propojila hudba, tanec a angličtina s tématy Minimálního 
preventivního programu.
Alice Skalská

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ

Vánočními dílničkami děti a rodiče z Mateřské školy Pastelka přivítali první advent.
Bim, bam, bim, bam, zvony nám vyzvánějí, Vánoce přicházejí.
  Jana Pospíšilová, Mateřská Ekoškola Pastelka

Zvonky zvoní, nastává 
vánoční snění

STAV DOČASNÉHO chrupu v před-
školním věku významně ovlivňuje 
osud stálého chrupu ve věku školním. 
Studie dokazují významné snížení 
hygieny dutiny ústní u mládeže, což 
má neblahý dopad na následný trvalý 
chrup.

V období 18  let je vývoj chrupu 
prakticky ukončen, v parodontu se 
začínají objevovat známky počínají-
cího onemocnění. Prevence u mlá-
deže by měla obsahovat uvědomění 
si odpovědnosti za své zdraví a naučit 
děti efektivnímu čištění zubů.

O  orálním zdraví předškolních 
dětí rozhoduje účinnost primárně 

preventivních opatření, kterých se 
dětem dostává především v rodinách, 
v předškolních zařízeních a stomato-
logických ambulancích.

V rámci programu Zdravý zoubek 
dostanou děti informace o prevenci 
zubního kazu. Připravena je i detek-
ce zubního plaku pro dobrovolníky 
z  řad žáků ZŠ a dospělých. Škole-
ní provádějí odborně připravení 
studenti SZŠ a  VOŠ zdravotnické 
z Liberce. Program u dětí v MŠ je na 
20 minut, u žáků ZŠ na jednu vyučo-
vací hodinu.

Podrobné informace najdou zájem-
ci na www.zdravyzoubek.cz. 

Zdravý zoubek do škol a školek
Školy a školky v Libereckém kraji se mohou zapojit do 
programu Zdravý zoubek, který chce zlepšit hygienu ústní 
dutiny zvlášť u malých dětí. V roce 2018 běžel Zdravý zoubek 
již po čtrnácté a rozšířil se do dalších krajů.
Redakce
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Zprávy z DDM Větrník
Tomáš Herder  www.ddmliberec.cz

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ

 NAŠI MODELÁŘI ukončili soutěž-
ní sezonu v Neratovicích 16. a 17.  lis-
topadu za účasti modelářů z celé ČR. 
V  konkurenci 300 modelů se naše 
díla neztratila a kromě více než desít-
ky medailí jsme dovezli i  titul MČR 
v kategorii velké architektury (hrady, 
zámky atd.) mezi staršími žáky. Tímto 
titulem si Filip Svatoš definitivně 
potvrdil i titul absolutního mistra ČR 
pro rok 2018. Naši dominanci mezi 
staršími žáky potvrdil celkovým  
4. místem Lukáš Bůlfinek. V konkuren-
ci padesátky mladších žáků byla na 
celkově 10. místě naše Danica Pekáro-
vá. Stojí za zmínku také to, že do Liber-
ce jsme přivezli celkově dva absolutní 
tituly z možných čtyř zásluhou Voj-
těcha Volného v kategorii seniorů ze 
spolupracujícího klubu Licard.

 PRO DĚTI OD 3  LET máme 
v DDM Větrník aktivitu pod názvem 
Minimateřinka. Fungujeme pravidel-
ně každou středu od 8.30 do 12.00. 
V malém kolektivu mají děti šanci lépe 
přivyknout pobytu v neznámém pro-
středí bez rodičů ještě před vstupem 
do klasické MŠ. V rámci Minimateřin-
ky děti rozvíjí svoji fantazii a jemnou 
motoriku při výtvarných činnostech, 
věnujeme se zpěvu lidových písni-
ček za doprovodu různých hudeb-
ních nástrojů. Pro pohyb využíváme 
tělocvičnu vybavenou nejrůznějším 
náčiním pro děti (tunely, kruhy, tram-
políny, lavičky, míče, branky, odráže-
dla…). Několikrát do roka navštívíme 
divadelní představení. Ještě máme 
volná místa, a pokud byste své dítě 
chtěli přihlásit, informace najdete na 
našich webových stránkách.

 ZVÍDAVÝM DĚTEM, které mají 
zájem o elektroniku a na to navazující 
praktickou robotiku, jsou určeny dva 
kroužky. Elektronika pro začátečníky 
je pro děti, které chtějí kromě teorie 
poznat pravou „bastlířinu“ nad vytvá-
řením jednoduchých konstrukcí. 
Děti, které projdou prvním a druhým 
ročníkem tohoto kroužku, se mohou 
přihlásit do kroužku Elektronika 
a robotika pro pokročilé. Zde již vytvá-
řejí složitější konstrukce a  v  rámci 
robotiky pak i  jednoduché fungující 
CNC stroje. Už podle programové 
náplně to nejsou „odkládací“ krouž-
ky, ale na děti jsou kladeny mírné 
nároky na získávání i  teoretických 
vědomostí. Na druhou stranu si děti 
odnáší poznatky, ke kterým se jen tak 
nedostanou, a bonusem jsou fungující 
konstrukce. 

PO STAVEBNÍCH úpravách dosta-
la kuchyň nové moderní vybavení 
včetně vzduchotechniky a díky spe- 
ciálním úpravám se snížil hluk v jídel-
ně. Kompletní rekonstrukce se dočkalo 
také zázemí a přilehlé prostory. Čtyři 
měsíce trvající rekonstrukce vyšla 
radnici na bezmála 14 milionů korun. 
Město Liberec se takto snaží každý rok 
zrekonstruovat alespoň jednu školní 
kuchyň i s jídelnou.

Stravovací prostory ZŠ Švermova 
byly dosud ve stávající podobě, jak 

byly kdysi projektovány a postaveny. 
Hlavní změny proběhly v  zastaralé 
kuchyni, která se změnila dispozičně, 
byly provedeny rekonstrukce elek-
troinstalace, rozvodů vody, tepla, 
povrchů, došlo na výměnu oken, 
vzduchotechniky a gastra. 

Nové vybavení je i v odhlučněné 
jídelně. Pro rekonstrukci jídelny bylo 
vybráno nejpříhodnější období let-
ních prázdnin, aby stavební úpravy 
provoz školy i strávníky co nejméně 
zatížily. 

Tichá jídelna a moderní kuchyň
Nová školní kuchyň s jídelnou už slouží žákům na Základní 
škole Švermova.
Jan Král

LIBEREC.CZ/DEVADESATKA
ZIMNÍ VYDÁNÍ

MAGAZÍN ZÁKLADNÍCH ŠKOL
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NOVÍ LIBEREČTÍ zastupitelé si po 
složení zastupitelského slibu nej-
prve odsouhlasili, že město bude 
v dalším období řídit primátor se 
čtyřmi náměstky a že rada města 
bude mít jedenáct členů.

V tajné volbě si 28 z přítomných 
37 zastupitelů zvolilo jako primáto-
ra Jaroslava Zámečníka (Starostové 

pro Liberecký kraj). Jiného kandi-
dáta nikdo ze zastupitelů nenavrhl.

Statutárním náměstkem primá-
tora, náměstkem pro strategický 
rozvoj, dotace a majetkovou správu 
se stal Jiří Němeček (Ano 2011), kte-
rému dalo svůj hlas 35 zastupitelů. 
Náměstkem pro technickou správu 
města a  informační technologie 

byl zvolen Jiří Šolc (Starostové pro 
Liberecký kraj), který získal v tajné 
volbě 32 hlasů.

Náměstkem primátora pro eko-
nomiku se stal Zbyněk Karban (Ano 
2011), jemuž dalo hlas 34 zastupite-
lů. Náměstkem pro kulturu, školství, 
sociální věci a cestovní ruch byl 28 
hlasy zvolen dosavadní náměstek 

téhož resortu Ivan Langr (Starostové 
pro Liberecký kraj).

Poté přišla na řadu volba dalších 
členů rady, tedy neuvolněných rad-
ních. Těmi byli zvoleni za Starosty 
pro Liberecký kraj Lukáš Pohanka 
a Michal Hron, za hnutí ANO 2011 
Šárka Prachařová a Marek Vávra a za 
ODS Petr Židek a Petra Břeňová. 

Liberec povede v dalším období Jaroslav Zámečník
Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Liberec 20. listopadu bylo zvoleno nové vedení Liberce na příští roky.
Jan Král

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. 
primátor statutárního města Liberec 

E ‑mail: zamecnik.jaroslav@magistrat.liberec.cz 
 Volební strana: Starostové pro Liberecký kraj (SLK)

Ing. Jiří Němeček, CSc. 
statutární náměstek pro strategický rozvoj,  

dotace a majetkovou správu

 E ‑mail: nemecek.jiri@magistrat.liberec.cz 
 Volební strana: ANO 2011 (ANO)

Lukáš Pohanka 
člen rady města

 E ‑mail: pohanka.lukas@vratislavice.cz 
 Volební strana: Starostové pro Liberecký kraj (SLK)

RNDr. Michal Hron 
člen rady města

 E ‑mail: hron@starostoveproliberec.cz  
 Volební strana: Starostové pro Liberecký kraj (SLK)

Marek Vávra 
člen rady města

 E ‑mail: vavra.marek@zm.liberec.cz

 Volební strana: ANO 2011 (ANO)

Mgr. Šárka Prachařová 
členka rady města

 E ‑mail: aabyss@aabyss.cz  
 Volební strana: ANO 2011 (ANO)

Mgr. Petr Židek, MPA 
člen rady města

 E ‑mail: pier.zidek@gmail.com  
 Volební strana: Občanská demokratická strana (ODS)

Petra Břeňová 
členka rady města

 E ‑mail: petra.brenova@ods.cz  
 Volební strana: Občanská demokratická strana (ODS)

Ing. Zbyněk Karban 
náměstek pro ekonomiku  

 E ‑mail: karban.zbynek@magistrat.liberec.cz 
 Volební strana: ANO 2011 (ANO)

Mgr. Jiří Šolc 
náměstek pro technickou správu města  

a informační technologie

 E ‑mail: solc.jiri@magistrat.liberec.cz 
 Volební strana: Starostové pro Liberecký kraj (SLK)

PhDr. Mgr. Ivan Langr 
náměstek pro kulturu, školství, sociální věci  

a cestovní ruch 

 E ‑mail: langr.ivan@magistrat.liberec.cz 
 Volební strana: Starostové pro Liberecký kraj (SLK)

RADA MĚSTA

www.liberec.cz/zastupitelstvo

Z RADNICE
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CHYBĚJÍCÍM ČLÁNKEM by mohl být 
koordinátor dopravy, tedy specialista, 
který by měl ucelený přehled o jed-
notlivých projektech a  opatřeních. 
Zabýval by se nejen cyklodopravou, 
ale koncepčně i  individuální automo-
bilovou dopravou.

V oblasti cyklodopravy by například 
pohlídal, aby nové cyklostezky na sebe 
bezpečně a logicky navazovaly a zajis-
tily cyklistům i motoristům bezproblé-
mový a plynulý průjezd. Měl by také 
koordinovat stavební práce a uzavírky 
tak, aby dopad na provoz ve městě byl 
co nejmenší.

O  budoucnosti cyklodopravy 
v  Liberci jednali na radnici zástup-
ci magistrátu, odborníci z  dopravy 
a vedení města. Své připomínky před-
nesli zástupci cyklistů. O zkušenosti 
z německé Žitavy se podělil tamější 
radní Matthias Böhm. Jako zajímavost 
zmínil, že v Žitavě chtějí zavést cyklis-

tickou nákladní dopravu, což by čás-
tečně vyřešilo někdy složitou dopravní 
situaci v historickém centru města.

Většina se na závěr jednání shodla 
právě na potřebě ustanovení koordiná-
tora. „Ten by měl na starost právě koor-
dinace všech typů dopravy v území, ať 
už cyklistické, individuální, automobilo-
vé a městské hromadné. Potřebujeme 
se vyvarovat toho, že se doprava kříží 
a navzájem blokuje na mnoha místech 
ve městě,“ řekl náměstek primátora pro 
technickou správu města a informační 
technologie Jiří Šolc.

Aktuálně město Liberec počítá 
s  výstavbou pěti úseků cyklostezek 
a  v  přípravě má i  několik cyklotras. 
Mezi ty rozestavěné úseky patří pro-
dloužení cyklostezky podél Nisy za čis-
tírnou odpadních vod. Jedná se o pro-
jekt zařazený do Integrovaného plánu 
rozvoje území Liberec – Jablonec nad 
Nisou (IPRÚ). Výstavbu tedy město 

financuje pomocí dotace z fondů EU. 
Na tento úsek má navazovat další část 
v  Obloukové ulici. Radnice pracuje 
i na projektu cyklostezky Barvířská – 
Hrázená. Do dvou etap je rozložena 
výstavba cyklostezky mezi Košickou 
ulicí a Poštovním náměstím, která vede 
rovněž po břehu Nisy.

Město Liberec má výhodu v  již 
vypracovaném a schváleném cyklo-
generelu, který obsahuje konkrétní 
návrhy na vedení cyklotras po Liber-
ci. Budoucnost cyklodopravy není 
lhostejná samotným cyklistům, kteří 
na magistrát předali devět desítek 
námětů na zlepšení podmínek pro 
pohyb cyklistů.

Budoucností cyklodopravy se město 
zabývá v rámci projektu Zdravé město, 
který přijal Liberec po svém vstupu 
do Národní sítě Zdravých měst České 
republiky v roce 2013. Cílem je pod-
pora aktivit přispívajících ke zvyšování 
kvality života obyvatel ve městě pro-
střednictvím podpory zdraví, zdra-
vého životního stylu, sociální oblasti 
a občanské společnosti. Součástí jsou 
i pravidelné kampaně Do práce na kole 
nebo Evropský týden mobility, jenž se 
snaží upozornit na neudržitelný růst 
automobilové dopravy ve městech. 

Rozvoji cyklodopravy má pomoci koordinátor
Nové cyklostezky v Liberci postupně vznikají, plánů na vybudování dalších je také dost, magistrát má rozpracované nové 
projekty, rozjel se systém sdílení kol, ale něco tomu stále chybí.
Jan Král

CO SE týče zrodu stavby jako for-
málního okamžiku vzniku stavby, 
je (byl) například diametrálně 
odlišný podle soukromého práva 
(a katastrálních předpisů) a podle 
stavebního zákona. I  laik pochopí, 
že základy, ležaté instalace, hrubé 
podlahy a  založené zdivo je už 
pořádná stavba (zejména v kontex-
tu takové kadibudky), ale v soukro-
mém právu se ještě nemusí jednat 
o samostatnou věc jako předmět 
vlastnického práva. 

Protože stavební zákon nedefi-
nuje přesně okamžik zrodu stavby, 
tedy „zahájení stavby“, je dáno 
stavebním úřadům tento bod zlomu 
u  konkrétní stavby určit. Obvyklé 
„zahájení realizace záměru“ staveb-
níkem formou předání staveniště 
zhotoviteli, který založí stavební 
deník a vybuduje zařízení staveniš-
tě a zahájí zemní práce (činnosti již 

fakturovatelné), není tím zahájením 
stavby, kterým je „konzumováno“ 
stavební povolení (zákon vyžaduje 
zahájení stavby do dvou let od právní 
moci stavebního povolení, jinak 
povolení propadá). Jelikož stavba 
vzniká stavební technologií a nikoliv 

kopáním hlíny, je stavba zahajová-
na prokazatelně zhotovením první 
stavební konstrukce určené ve sta-
vebním povolení, z  jejíž dispozice 
lze jednoznačně usoudit, že se jedná 
o součást povolované stavby. 

Naproti tomu okamžik zániku 

stavby je jednoznačně pouze 
okamžik, kdy stavba zanikne jako 
celek. Stavební zákon v tomto pří-
padě hovoří o odstranění stavby. 
Velmi často se pouze odstraňuje 
část stavby, třeba i  podstatná, 
a  „zbytek“ stavby již nemůže 
sloužit jako původní celek (pří-
klad montovaný dům, postavený 
na zděném suterénu, kdy se bourá 
pouze montovaná část). 

V  takovém případě se jedná 
o stavební úpravu se změnou uží-
vání stavby. V kopcovitém terénu 
Liberce je však i historicky běžné, 
že ze zbouraných budov zbydou 

části obvodových stěn, protože drží 
pozemek jako opěrná stěna, nebo 
podlahy na terénu jako zpevněné 
plochy, což musí (mělo) být řešeno 
v  rámci dokumentace demolice 
budovy. Další souvislosti na www.
liberec.cz/osu. 

VII. Zrod a zánik stavby
Mnoho mýtů panuje o dvou meznících existence stavby – o vzniku stavby a o zániku stavby. Tyto mýty pramení ze zvyku 
nedodržovat oznamovací povinnosti stavebníků a vlastníků staveb, který je pohříchu podporován formalismem úřadů 
a absencí soustavné kontroly povinností uložených přímo zákonem či jen podmínkami úředních rozhodnutí.
Jaroslav Urban, vedoucí oddělení státního stavebního dozoru

STAVEBNÍ ÚŘAD INFORMUJE
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„ JEDNÁNÍ S  PŘEDSTAVITELI 
Jablonce nad Nisou bylo logickým 
krokem, protože naše města mají 
několik společných zájmů jako 
dopravu, meziměstskou tramva-
jovou trať a samozřejmě projekty 
IPRÚ, na které nám tři operační 
programy uvolnily částku dosahu-
jící téměř 2 miliard korun. Dotač-
ní peníze využijeme například na 
rozvoj tramvajové trati mezi Liber-
cem a Jabloncem nebo na zvýše-
ní kapacit škol v  obou městech. 
S vedením Jablonce jsme se dohod-
li, že se budeme vídat minimálně 
čtyřikrát do roka. Potěšilo mě, že na 
obou stranách je vůle k užší spolu-
práci,“ konstatoval primátor Liberce 

Jaroslav Zámečník.
Hodně diskutova-

ným tématem byla plánova-
ná odstávka Bazénu Liberec kvůli 
rozsáhlé rekonstrukci, která začne 
nejdříve v roce 2020. Tři liberecké 

školní bazény pojmou kapacitu 
pouze poloviny dětí z  libereckých 
škol a město hledá možnosti, kam 
by mohla během dlouhodobé 
odstávky docházet zbývající polo-
vina. „Zjistili jsme, že plavecký 
bazén v Jablonci také není v ideál- 
ním technickém stavu a  rovněž 

bude v nejbližších letech 
potřebovat rekonstrukci. 
Došli jsme k závěru, že při 

koordinaci obou projektů bychom 
si mohli navzájem pomoci, přesto-
že jablonecký bazén samozřejmě 
disponuje výrazně menší kapacitou 
než ten liberecký,“ komentoval pri-
mátor.

V případě dopravního podniku 
řešily obě strany zajištění fungování 
dopravní obslužnosti po 1. 1. 2019, 
financování provozu tramvajové 
trati mezi Libercem a  Jabloncem 
a  přípravu na valnou hromadu 
DPMLJ, která bude mít nově 11 
členů místo dosavadních devíti. 
Město Jablonec bude mít tradičně 
zastoupení dvou členů. „Jsem rád, 

že obě města mají zájem nadále 
obnovovat a  rekonstruovat mezi-
městskou tramvajovou trať. 

Provoz meziměstské tramvajo-
vé trati vyjde na 100 milionů korun 
ročně, přičemž tržby z jízdného činí 
pouze cca 15 milionů korun. Obě 
města budou nadále vyrovnávat 
ztrátu, s čímž pomáhá i Liberecký kraj.

Představitelé Liberce pak infor-
movali jabloneckou stranu o plánu 
vybudovat kompostárnu a  hovo-
řilo se o možnostech sdílet kapa-
citu těchto zařízení společně, aby 
v  některých případech nemusely 
vznikat dvě samostatné stavby, ale 
jedna společná.

Obě strany se také shodly, že 
budou chtít společně řešit proble-
matiku Průmyslu 4.0, respektive 
čtvrté průmyslové revoluce, což je 
označení pro současný trend digita-
lizace a automatizace výroby s pro-
gnózou výrazných ztrát pracovních 
pozic v  následujících 15 letech. 
Liberce a Jablonce se toto téma týká 
obzvlášť, protože v obou městech se 
daří automobilovému a výrobnímu 
průmyslu. Liberec a  Jablonec by 
tak do budoucna měly koordinovat 
územní plán, stavět rozvojové inku-
bátory a rozvojové plochy a hledat 
pro ně využití. 

Vedení Liberce a Jablonce se dohodla na užší spolupráci
Vůbec první cesta uvolněných radních za hranice Liberce vedla ve čtvrtek 6. prosince do sousedního Jablonce nad Nisou. 
Představitelé obou měst v čele s primátory Jaroslavem Zámečníkem a Milanem Kroupou jednali o společných tématech jako 
IPRÚ nebo meziměstská doprava, ale také o plánované rekonstrukci libereckého bazénu.
Jan Vrabec

Z RADNICE

Tramvajová trať 
Liberec– Jablonec n. N.
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PŮVODNÍ PÍSKOVIŠTĚ byla většinou 
vybudována při stavbě sídlišť ze zbytků 
materiálů nevyužitých při výstavbě 
chodníků a zpevněných ploch v okolí 
panelových domů nebo v tzv. akci „Z“. 
Převážně se jednalo o betonové chod-
níkové obruby nebo betonové sloupky 
olemované betonovými dlaždicemi, 
popř. jen litým betonem. 

Tato pískoviště se postupem času 
s ohledem na vyvíjející se požadavky 
na bezpečnost dětí ve veřejném pro-
storu stala nevyhovujícími, a  proto 
byla v průběhu let doplňována o dře-
věné a posléze i plastové sedáky, které 
posloužily jako ochrana proti úrazům 
hlavy a  zároveň zlepšily uživatelský 
komfort pískoviště.

Některá pískoviště však musela být 
odstraněna. V tom městu poslední tři 
roky pomáhají i  odsouzení trestanci 
z vazební věznice v Liberci, kteří pro-
vedli bourací práce, drobné doplňující 

terénní úpravy, ořezy zeleně, kopání 
pařezů a zatravňovací práce. 

V současné době s ohledem na zajiš-
tění nejvyšší možné bezpečnosti dětí 
jsou betonové obruby pískovišť nově 
nahrazovány obrubami z recyklované 
pryže, která se vyznačuje dostatečnou 
pevností, ale zároveň si tento materiál 
uchovává určitou míru elasticity, která 
poskytne velmi dobrou ochranu dětí při 
pádu. Takto byla obnovena pískoviště 
na čtyřech místech (v ul. Hodkovická, 
Sametová, Budyšínská, Ruperchtická). 

Všude vznikla nová pískoviště o roz-
měrech 3 × 3 m, v Sametové ulici má 
odbor EP vzhledem k velké vzdálenosti 
herní plochy od jiných dětských hřišť 
v plánu pokračovat v úpravách a vybu-
dovat zde ucelené dětské hřiště s hou-
pačkami, prolézačkami a kolotočem. 
V  roce 2019 bude obnova pískovišť 
v Liberci pokračovat na dalších mís-
tech. 

Renovace starých dětských pískovišť
Odbor ekologie a veřejného prostoru provedl první etapu obnovy pískovišť na území města Liberec.
Odbor ekologie a veřejného prostoru

Zrestaurovaný sloup bude perlou barokní zahrady
Krásnou barokní perlou se může nově chlubit statutární město Liberec. Morový (mariánský) sloup z dílny Mistra 
Matyáše Bernarda Brauna je totiž už kompletně zrestaurován. Figurální památku z roku 1719 získalo město letos 
do svého majetku a investovalo do její renovace takřka 700 tisíc korun.
Ivan Langr, náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch

SLOUP JE skutečným skvostem tzv. 
barokní zahrady, která přiléhá ke 
kostelu Nalezení sv. Kříže na Malém 
náměstí. Z provedení hlavních plastik 
a jejich detailů – sv. Jana Nepomuc-
kého, sv. Floriána, sv. Šebestiána, sv. 
Rocha a Panny Marie – je totiž podle 
odborníků patrné, že jejich tvůrcem 
je sám Mistr Braun, menší plastiky 
andílků už pak nesou znaky pracov-
níků jeho řemeslné dílny. 

Restaurátor Radomil Šolc zbavil 
sloup šetrně svrchní letité krusty 
z exhalací z topenišť, chemicky zpev-
nil použitý pískovec, chybějící části 
plasticky doplnil umělým materiá-
lem, sladil barevné tóny a vše kon-
zervoval. Větší renovací prošla i socha 
sv. Šebestiána, rovněž i poškozené 
obličejové party Panny Marie, která 
stejně jako sv. Jan Nepomucký dosta-
la i novou svatozář. Obnoveny byly 
i nápisy po obvodu podstavce.

Nejvzácnější figurální památka 
v Liberci, objednaná našimi předky 
jako poděkování za záchranu před 
morovou ranou z roku 1680, ale není 

jediným skvostem barokní zahrady. 
Dalším významným kusem je kaple 
Božího hrobu z  roku 1722, která 
původně stála v  blízkosti arcidě-
kanského kostela sv. Antonína Veli-
kého a do zahrady byla přesunuta 
v roce 1865. Už v příštím roce bych 
rád objednal posudek jejího stavu 
(od pohledu je patrné, že je tristní) 
a v dalších letech po dohodě s farnos-
tí objekt nechal zrestaurovat. Posled-
ním exponátem je pak 14 zastavení 
křížové cesty. Barokní pískovcové 
kapličky byly původně umístěny 
na Keilově vrchu, v zahradě stojí od 
roku 1760. Malované obrazy jsou ale 
nepůvodní, až z poloviny 19. století. 
V případě barokní zahrady, která má 
potenciál stát se skutečně význam-
ným turistickým cílem i místem k roz-
jímání, platí naše dohoda s arcidě-
kanskou farností, že ji do budoucna 
převedeme do režimu otevřeného 
veřejného prostoru. Tomu se samo-
zřejmě musí podřídit i stav vegetace, 
nový cestní systém a také doplňkový 
mobiliář. 
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www.forumliberec.cz

Využijte skvělé nabídky našich 121 obchodů, 5 saun, 
6 kinosálů, dětského koutku, 12 restaurací a kaváren. 
Rovněž vám nabídneme pohodlné parkování v našem 
parkovacím domě s 850 místy ke stání. 

trojkombinaceSeverská 
LYŽOVÁNÍ NAKUPOVÁNÍ SAUNOVÁNÍ

Po skvělé lyžovačce přijďte nakupovat  
a relaxovat k nám do OC Forum.



 LIBERECKÝ ZPRAVODAJ 13prosinec 2018

V SOUČASNOSTI SE na území města 
nachází na sedm desítek nádob, které 
obsluhuje společnost Dimatex CS. 
Nové nádoby jsou umístěny v ulicích 
Březinova, Hanácká, U Potůčku, Jablo-
ňová, Puškinova, Gagarinova, Květno-
vé revoluce, Pazderkova, Hlávkova, 
Věkova a U Mlékárny. 

Nádoby slouží pro sběr čistého 
a suchého textilu, tj. veškerých oděvů 
a bytového textilu, který je zabalený 
v zavázaných pytlích nebo taškách. 
Do kontejnerů je možné vkládat také 
spárovanou a  nositelnou obuv. Do 
kontejneru naopak nepatří znečiště-
ný a mokrý textil, matrace, molitan, 
koberce, tašky, komunální odpad 
nebo elektrospotřebiče. 

Takto získaný textil se zaprvé recyk-
luje pro další využití v podobě čisti-
cích hadrů či geotextilií pro využití 
v automobilovém, strojírenském nebo 

stavebním průmyslu. Kvalitní textil 
a obuv jsou věnovány charitativním 
organizacím. 

ELEKTROZAŘÍZENÍ MENŠÍCH roz-
měrů se mnohdy dostávají do směs-
ného komunálního odpadu, větší spo-
třebiče pak končí u kontejnerů nebo 
na černých skládkách, kde podléhají 
další zkáze, zejména pak vandalismu. 

Je samozřejmé, že ne každý obyva-
tel města má možnost odvozu pračky, 
ledničky či televize do sběrného dvora. 
Nejen z  těchto důvodů byla na jaře 
spuštěna služba mobilního svozu vel-
kých elektrospotřebičů a její pokračo-
vání proběhlo i nyní na podzim. 

Zatímco na jaře občané tímto 
způsobem odevzdali jen 62 kusů 
elektrospotřebičů, na podzim už to 
bylo 189 kusů. Mezi odevzdanými 
zařízeními převažovaly především 

televize, monitory, lednice, mrazáky 
nebo pračky. Nyní se celá akce ještě 
podrobně vyhodnotí. 

Vzhledem k tomu, že se blíží vánoč-
ní svátky a  řada obyvatel si zajisté 
pořídí nějaký ten nový spotřebič, je na 
místě připomenout, že elektrozařízení 
podléhají zpětnému odběru. 

Odevzdat je však možné také pro-
střednictvím sběrného dvora nebo 
sběrné sítě červených kontejnerů. 
V žádném případě nesmí být odklá-
dány u kontejnerů. 

Správným postupem přispějete 
nejen ke zlepšení životního prostředí, 
ale zároveň pomůžete městu Liberec 
v soutěži měst ve sběru elektrospo-
třebičů, která nadále pokračuje. 

Více kontejnerů na textil
V ulicích města Liberce se objevilo dalších jedenáct kusů 
velkých bílých kontejnerů na sběr nepotřebného textilu 
a obuvi.
Odbor ekologie a veřejného prostoru

O podzimní svoz velkých 
elektrospotřebičů byl zájem
Pilotní projekt zaměřený na mobilní svoz velkých 
elektrospotřebičů byl spuštěn především proto, že stále 
velké procento elektrospotřebičů končí v odpadu.
Odbor ekologie a veřejného prostoru

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Svozové dny o vánočních svátcích
24.–28. 12.  běžný svozový den

31. 12.  běžný svozový den

30. 12.  koše

1. 1.  volno

2. 1.–5. 1. 
o den posunto (ve středu úterní 

svoz, ve čtvrtek středeční a pod.)

Provoz sběrného dvora Ampérova ul.
24.–26. 12.  zavřeno

27.–28. 12.  7.00–15.00

29. 12.  9.00–15.00

30. 12.  zavřeno

31. 12 7.00–15.00

1. 1.  zavřeno

Sběrné místo v ul. Dr. M. Horákové 24. 12.–1. 1. zavřeno

SVOZ ODPADU O SVÁTCÍCH 24. PROSINCE – 1. LEDNA

V rámci předcházení vzniku odpadů 
a vzhledem k vyšší míře produkce odpadů 
v průběhu vánočních svátků upozorňuje‑
me obyvatele, aby v rámci možností vyu‑
žívali nejlépe opakovaně použitelné balicí 
materiály pro vánoční dárky a v případě 
použití jednorázových papírových obalů 
aby co nejvíce zmenšili jejich objem. 

Zejména u velkých papírových krabic 
vzniká problém, kdy je celý obsah kon‑
tejneru blokován pouze několika velkými 

kusy a na ostatní odpad již není místo. 
Vánoční svátky jsou také ve znamení větší 
konzumace potravin i nápojů, proto nabá‑
dáme občany, aby kupovali pouze tolik 
potravin, kolik dokážou sami spotřebovat, 
a zbytečně je pak nevyhazovali. 

Nejenže tímto lze ušetřit nemalé 
finanční prostředky, ale také odpadá pro‑
blém s nepořádkem kolem přeplněných 
nádob na odpad. Děkujeme všem, kteří 
si váží svého životního prostředí. 

Inzerce
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Chcete podnikat v zemích
Evropské unie a nevíte, kde začít?

Máte zájem podnikat v zemích Evropské unie a nebo jen rozšířit okruh svých potencionálních klientů 
do zahraničí? Nevíte, co vše budete potřebovat a kde máte začít? Obraťte se na Jednotné kontaktní místo (JKM), 
které Vám poskytne nezbytné informace pro Váš zahraniční start.

JKM jsou zaměřena především na pomoc podnikatelům, kteří chtějí využít možnosti volného pohybu služeb 
či svobody usazování v rámci zemí Evropské unie, EHP a Švýcarska. Nejsou však určena pouze pro podnikatele 
české, ale jejich služeb mohou využít i podnikatelé ze zahraničí. Podrobnosti o fungování JKM je možné najít 
v rychlých odkazech na webových stránkách www.liberec.cz

Jednotné kontaktní místo v Liberci naleznete v budově Nového magistrátu (bývalá knihovna),
Frýdlantská 183/4, Liberec I – Staré Město, Liberec

Své případné dotazy můžete také zasílat na adresu:
jkm@magistrat.liberec.cz

Jednotné kontaktní
místo může být řešením!

Ing. Milena Havlová, tel. 485 244 848(849), e-mail: havlova.milena@magistrat.liberec.cz

KONZULTACE VAŠICH PRVNÍCH PODNIKATELSKÝCH KROKŮ

MAJITEL OBJEKT dlou-
hodobě využíval k byznysu 
s chudobou, aniž by do něj 
alespoň přiměřeně investo-
val, k degradaci ale samo-
zřejmě přispívalo i chování 
nájemníků.

Nejde přitom o  jediný 
podobný objekt na území města, další 
najdeme i jinde, např. ve Vojanově ulici 
na Františkově. I zde je technický stav 
více než diskutabilní, což bylo jedním 
z důvodů, proč město v září požádalo 
o vyhlášení tzv. bezdoplatkové zóny 
na zdejší dům č. p. 138. Smyslem bylo 
dosáhnout mj. vyklizení domu, jeho 
postupné asanace a snížení sociální 
zátěže oblasti. Město bylo a je v této 
věci připraveno pomáhat ať už cíleným 
sociálním poradenstvím, intenzivní 
terénní činností, tak v některých pří-
padech i nabídkou specifických režimů 
bydlení (Housing First, prostupné byd-
lení).

Z  případu Kolora 99 je ale jasně 

patrné, že jako obec jsme 
ve významně slabší pozici 
než majitelé podobných 
domů, jejichž hlavním 
cílem je – a nebojím se to 
říkat otevřeně – vydělat 
na státním sociálním sys-
tému. Velmi nízká státní 

podpora v  oblasti rozvoje veřejného 
bydlení (legislativní i finanční) pak tento 
nežádoucí stav intenzivně fixuje, pro-
tože dotčené obyvatele nelze v rámci 
nedostatečné bytové kapacity přesu-
nout do jiného bydlení či ubytování.

Jednou z možností je tedy podobné 
objekty postupně vykupovat ze sou-
kromých rukou a pokusit se je rekon-
struovat prostřednictvím dotačních 
projektů EU. Následné zpětné zabydle-
ní pak musí být klientsky postaveno na 
tzv. zdravém sociálním mixu, abychom 
dům nezatížili novým sociálním vylou-
čením. Vstupní záměr takové případné 
sociální a bytové politiky města bude 
připraven již v roce 2019. 

Kolora č. p. 99 a podobné 
domy. Co s nimi?
Soukromý obytný dům U Kolory č. p. 99 ve Vesci byl 
začátkem prosince prohlášen za nadále neobyvatelný kvůli 
statickému narušení a jeho zhruba 30 sociálně vyloučených 
obyvatel se najednou ocitlo na ulici.
Ivan Langr, náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci  
a cestovní ruch

ASISTENT PREVENCE kriminality 
neboli APK spadá obvykle pod měst-
skou policii. Jeho činnost se řídí meto-
dickými pokyny ministerstva vnitra. 
Svoje vlastní „ápéká“ má řada obcí 
v  celé ČR, zde v  regionu například 
také Nové město pod Smrkem nebo 
Smržovka. 

Ápékáčko bývá „nasazené“ do pro-
blémových míst, kde lze předpokládat 
zvýšenou míru výskytu sociálně pato-
logických jevů. Ápékáčko není a nemá 
být represivním nástrojem, má spíše 
působit preventivně, což se nejlépe 
dělá vhodnou komunikací a znalostí 
prostředí a  lidí. Může se zabývat pro 
policii bagatelními problémy, jako 
je hluk nebo vandalismus, a ulehčit 
jí tím práci. Zná dobře komunitu, ve 
které pracuje, na straně druhé by měl 
znát místní vyhlášky, umět uměřeně 
„postrašit“, ale i nabízet podporu dal-
ších specializovaných služeb. Sám ale 
přímo fyzicky zasahovat nemá, pokud 
ovšem není sám fyzicky ohrožen. Může 
pomoci, působit trochu jako staší bratr, 
trochu jako komunitní pracovník, 
může vést k odpovědnosti a respektu 
a být také příkladem. 

V Liberci se APK nyní zaměřují na 

širší centrum města, některé ulice ve 
Františkově a také na Vesec a Doubí. 
Pomáhají při kulturních akcích pořá-
daných ve městě. Jsou zkrátka součástí 
prevence kriminality. 

„Pro výkon této pozice jsou klíčové 
tři věci: zdravé nohy pro pěší pohyb 
v  terénu, schopnost odhadnutí si- 
tuace a dobrá komunikace a samozřej-
mě také základní respekt vůči práci 
a kolegům. Je třeba říci, že v Liberci se 
podařilo najít kvalitní uchazeče,“ uvádí 
metodik APK v Liberci Jiří Gajdoš. „Sám 
jsem k projektu byl nejdříve skeptic-
ký, protože jsem viděl riziko ve výběru 
lidí a v zadávání úkolů pro ně. Nyní ale 
řešíme jiné věci: jak asistentům nasta-
vit hranice práce a jak je více podpořit,“ 
uvádí mentor APK a místní manažer 
prevence kriminality Lukáš Poruba. 

Právě nalezení správných hranic je 
v současné fázi projektu klíčové. Asis- 
tenti se totiž setkávají jak se sociálně 
nezdravým chováním, tak s  tím, že 
lidé z ulice nebo sociálně vyloučených 
lokalit potřebují pomoc, kterou jim ale 
APK nemůže dát. Vidí mnoho špatného 
a nemohou pomoci, jednoduše nemají 
kompetence ani zákonnou způsobilost 
pro věci, které by rádi pomohli řešit. 
V takovém případě je nutné, aby úkol 
předali dál. „Práce nás baví, chceme být 
prospěšní, jenom nevíme, jak pomoci 
lidem s dluhy nebo s nalezením lepší-
ho bydlení,“ uvádí asistent prevence 
kriminality, jehož jméno ponecháváme 
v anonymitě. O dalším vývoji projektu 
budeme nadále informovat.  

Městem chodí ápéká
V Liberci se během roku 2018 objevili nové uniformované 
postavy. Kdo jsou a co dělají asistenti prevence kriminality?
Martin Chochola, Agentura pro sociální začleňování
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SITUACE S PERSONÁLEM není ideální 
v mnoha podnicích, dopravní podnik 
nevyjímaje. Příčinou v Liberci je přede-
vším dynamický růst průmyslových zón, 
kde podniky vyrostly za posledních osm 
let i pětinásobně a odčerpaly z regionu 
takřka veškeré pracovní síly. Průměr-
ný věk řidičů dopravního podniku se 
přitom pohybuje kolem padesáti let. 

Průběžný nábor podle informací 
z dopravního podniku stačí pokrýt jakž 
takž běžnou potřebu, deficit v jednot-
kách osob řeší dopravní podnik dlou-
hodobě – kurzy na řidiče, které běží 
nepřetržitě, však stačí pokrýt pouze 
přirozenou fluktuaci. „Mohli bychom 
na tom být ještě lépe, pokud by se 
podmínky na úřadu práce neměnily tak 
často, protože vzájemnou spolupráci 
máme dobrou. Pokud ale například 
rekvalifikaci může úřad hradit nově 
pouze uchazečům, kteří jsou v  jeho 
evidenci déle než půl roku, nepovažuji 
to za úplně šťastné,“ říká Marcela Mina-
říková, která má personální politiku 
dopravního podniku na starosti. 

NEKALÁ KONKURENCE
Dopravní podnik hledá úspory, 

optimalizoval počty administrativních 
pracovníků i dílenských dělníků, řidičů 
ale stále není dostatek. Situaci zhor-
šuje několik faktorů. Platově dopravní 
podnik výkonným výrobním podnikům 
konkurovat nemůže, stejně jako nemůže 
konkurovat některým přepravním spo-
lečnostem, které si dovolí kreativní 
personalistiku, přesčasy nad povolené 
limity či pracovní poměr řidiče rozdělí 
i do několika smluv, z nichž některé jsou 
pak často psány i na rodinné příslušníky. 
Práce řidiče se tak dělí na práci údržbá-
ře, hlídače či uklízeče. Taková praxe láká 
především uchazeče pod exekucemi či 
v insolvenci, pro které je to cesta, jak se 
vyhnout svým závazkům.

BENEFITY ROSTOU
„Naše struktura mzdy je průhledná, 

co je na pásce, odchází i na účet. Zane-
dbatelná není ani nabídka benefitů, 
mnohé z nich pro příští rok navyšujeme, 
mnohé zavádíme nově. Příspěvek na 
životní pojištění je nově ve výši 750 Kč 
měsíčně, navyšujeme měsíční stabi-
lizační příspěvek na 500 Kč při délce 
trvání pracovního poměru 1–3 roky, na 
700 Kč pro délku 3–5 let a na 1 000 Kč 

pro délku nad 5 let, zvyšujeme nábo-
rový příspěvek z 30 000 Kč na 45 000 Kč 
i odměnu za doporučení zaměstnance 
z 5 000 Kč na 10 000 Kč. Nově pak zvy-
šujeme měsíční bonus za odpracovaný 

fond pracovní doby z 500 na 750 Kč. 
Kromě toho svým zaměstnancům 
dopravní podnik samozřejmě posky-
tuje stravenky, zvýhodněné jízdné pro 
celou rodinu, příspěvek na rekreaci dětí, 
hradíme také devět desetin pojištění 
odpovědnosti i řidičské a profesní prů-
kazy, zdarma jsou pro zaměstnance 
k dispozici vstupenky na fotbal, hokej 
či do divadla. Konkurovat Plzni či Praze 
samozřejmě nemůžeme, ale rozhodně 
nepatříme k těm nejslabším. Pomoh-
lo by nám vlastní ubytování, nicméně 
dosavadní snahy o jeho zajištění k úspě-
chu nevedly, a byť se nevzdáváme, bez 
pomoci města se v tomto případě neo-
bejdeme,“ říká Marcela Minaříková.

JISTOTA BUDOUCNOSTI
Přes značnou konkurenci lépe place-

né výroby i dopravní podnik má svou 
přitažlivost. „Jezdím si sem odpočinout 
od Prahy,“ říká Martin Frank, nadšenec, 
který kmenově patří pražskému doprav-

nímu podniku, přesto ho můžete často 
potkat jako řidiče právě v libereckých 
tramvajích. Jako Martin i mnozí další 
oceňují na práci řidiče dopravního pod-
niku často neviditelné benefity. Největší 

městská firma není závislá na ekonomic-
kých cyklech, jezdit se bude stále. 

Mzda je sice nižší než v automotive, 
ale zcela transparentní, co na pásce, 
to na účtu. A režim i organizace směn 
v dopravním podniku poskytuje přece 
jen více volnosti než striktní směnnost 
a pracovní režim výrobních podniků. 
„Tím spíše, že dopravní úsek vytvořil 
systém plánování směn, díky kterému 
můžeme plánovat s ohledem na indi-
viduální požadavky. Musíme se při-
způsobit. Jestli chce někdo jezdit jen 
v úterý a ve středu, umožníme mu to. 
Očekáváme, že taková možnost přivede 
do našich řad řidiče, kteří by chtěli pra-
covat třeba jen na částečný úvazek,“ říká 
k tomu Marcela Minaříková. 

Faktem je, že stabilní budoucnost 
v dopravním podniku může být zají-
mavým argumentem zvláště v době, 
kdy některé větší výrobní podniky již 
začínají omezovat stavy především 
agenturních zaměstnanců.

CIZINCI NEJSOU ŘEŠENÍM
Dopravní podnik má situaci na 

trhu práce ztíženou tím, že pro něj 
nejsou řešením zahraniční zaměst-
nanci, nebo alespoň ne významným. 
Zatímco do výrobního procesu lze 
zahraniční zaměstnance i bez zna-
losti českého jazyka zařadit poměrně 
snadno, protože výrobní a techno-
logické postupy lze přeložit a najít 
mistra či vedoucího se znalostí české-
ho i cizího jazyka je jistě jednodušší 
než najít takto vybavených dvacet 
dělníků, řidiči musejí být schopni 
komunikovat s cestujícími a dispe-
činkem plynně i pod tlakem. 

Cestu angažmá zahraničních řidičů 
podle Marcely Minaříkové vyzkoušely 
bez větších úspěchů dopravní podniky 
v Plzni a Brně. Investice očekávání nena-
plnily, v Plzni například zbyl po několika 
měsících snahy jediný zahraniční řidič. 

JEZDIT SE BUDE
Dopravní podnik je připraven i  za 

podmínek zdaleka ne ideálních dostát 
svým závazkům. „Je to věc naší hrdos-
ti, omezovat dopravu nebudeme ani 
na konci ledna, až skončí BusLine. 
S našimi řidiči jsme na tu situaci připra-
veni, město bez dopravy nenecháme 
ani za cenu vyšších přesčasů či s tím, 
že za volant sedneme i my z kanceláří 
a  vedení, kteří se zpravidla svezeme 
jednou za čas, spíš pro radost,“ říká 
dopravní ředitel Oskar Zappe. „A samo-
zřejmě věříme, že potřebné řidiče přive-
de jednak naše nová náborová kampaň, 
kterou spouštíme v tisku, v dopravních 
prostředcích, na městských plochách 
i  na sociálních sítích, a  také jednání, 
která probíhají s řidiči společnosti Bus-
LIne. Část z oněch sedmatřiceti, kteří 
pro Liberec jezdili, již potvrdila, že by 
v  této práci chtěli pokračovat i  jako 
naši zaměstnanci,“ doplňuje Marcela 
Minaříková. 

Kurzy pro řidiče tramvají a autobusů 
běží nepřetržitě, jejich kapacita je při-
pravena zvládnout i nové zaměstnan-
ce. Až je potkáte, buďte na ně hodní 
a  vyjděte jim vstříc  – mají na svých 
bedrech odpovědnost, která není pro 
každého. Zastavit šestnáctitunovou 
tramvaj v  padesátikilometrové rych-
losti, když jí do cesty nečekaně vstoupí 
chodec se sluchátky na uších, totiž nelze 
jen tak snadno.  

 Dopravní podnik čelí nedostatku řidičů benefity i náborem
Ve složité situaci se ocitl Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou. Avizovaný konec smlouvy se společností 
BusLine, která se na zajištění přepravních služeb podílela, se blíží a řidičů stále není dostatek. Doprava v Liberci se však 
omezovat nebude, dopravní podnik spouští masivní náborovou kampaň a navyšuje zaměstnanecké benefity.
Martina Poršová, tisková mluvčí DPMLJ, a. s.

Ilustrační foto
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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.

SPD A POZEMKOVÝ SPEKULANT  
VE VÝBORECH

Vedení města zvedlo počet výborů 
zastupitelstva na dvojnásobek. Přesou-
vá se do nich část práce dosavadních 
komisí rady města a teprve uvidíme, jak 
se tento model osvědčí. Na jednu stranu 
bude větší prostor na projednání materiá- 
lů a do zastupitelstva by se měly dostat 
v podobě, ke které nebude tolik připomí-
nek. Na druhou stranu je složení výborů 
převážně politické, zatímco komise byly 
převážně odborným poradním orgánem. 

Starostové si do výborů dokonce pro-
sadili i zástupce politických stran, které 
se do zastupitelstva nedostaly. Takže ve 
výborech máme třeba i členy Okamuro-
vy SPD. Za své nominace si každý nese 
odpovědnost sám, jedno jméno bychom 
ale neměli přejít. ODS do výboru pro 
územní plánování dosadila mj. Jaroslava 
Mejstříka, developera a pozemkového 
spekulanta, příbuzného se spolumajite-
lem stavební firmy Syner. 

Můžeme samozřejmě předpokládat, že 
nezištně věnuje svoje zkušenosti rozvoji 
města. V každém případě jde o do očí 

bijící střet zájmů. Něco podobného si 
naposledy dovolila před osmi lety ČSSD, 
když do výboru poslala jiného pozemko-
vého spekulanta Lukáše Plechatého. Po 
krátké době ho ale pod veřejným tlakem 
stáhla. Jak se teď zachová ODS, bude 
dobrým indikátorem, jak moc si jsou jistí 
v kramflecích. Když ne oni, měli by se 
o nápravu postarat Starostové jako vůdčí 
strana této koalice.

JIŘÍ KITTNER V SVS ZŮSTANE;  
MĚSTSKÝ ARCHITEKT NEBUDE;  

STAVEBNÍ ÚŘAD NAVŽDY
Před prvním zasedáním zastupitelstva 

koalice zveřejnila programové prohlášení. 
Slibů je v něm hodně. S řadou programo-
vých bodů souhlasíme a jsme připraveni 
na nich s koalicí spolupracovat. U jiných je 
namístě obezřetnost. Zajímavé je i to, co 
v programovém prohlášení chybí. Na tyto 
scházející body programu jsme se ptali 
nového primátora J. Zámečníka. Co jsme 
se dozvěděli? Vybral jsem tři odpovědi, 
svým způsobem symbolické.

Jiří Kittner stále předsedá dozorčí 
radě Severočeské vodárenské společnos-

ti a primátor na tom nechce nic měnit. 
Funkční období mu prý končí za dva 
roky a do té doby koalice o někom jiném 
ani neuvažuje. V dozorčí radě SVS jsou 
obvykle primátoři a starostové měst, 
takže jejich výměna po volbách bývá 
téměř automatická. Liberec jako největší 
akcionář SVS má neformální, ale respek-
tované právo nominovat svého zástupce 
do dozorčí rady a také ho případně vymě-
nit. Proč J. Kittner do SVS nepatří? Za 
jeho působení máme jednu z nejvyšších 
cen vodného a stočného v ČR. Z dese-
tikorun na každém kubíku se nakonec 
slévají a odtékají stamiliony. Hájení J. 
Kittnera ze strany Starostů je fakt, byť 
těžko pochopitelný.

Městský architekt, který by měl reálné 
pravomoci v územním a stavebním řízení 
a byl odpovědný za urbanistický rozvoj 
města, v Liberci nebude. Prý už máme 
odbor hlavního architekta. To je ale jen 
krycí jméno pro úřednickou pozici. Někdo 
jiný než současný vedoucí tohoto odboru 
ji může vykonávat lépe, ale městský 
architekt, jakého Liberec potřebuje, se 
z něj stát nemůže. Ztracená příležitost.

A měnit se nebude 
podle všeho nic ani 
na stavebním úřadu, 
který je v Liberci pro-
slulý svou vstřícností 
k velkým developerům 
a naopak přísností na 
všechny ostatní. Jde o přenesenou státní 
správu, takže J. Zámečník jen přehodil 
odpovědnost na tajemníka. Pravděpo-
dobnost, že něco udělá ten současný, je 
mizivá. 

CESTA DO MINULOSTI
Většina uvedených příkladů má spo-

lečný jmenovatel. Zhodnocování pozem-
ků územním plánem a více či méně volné 
ruce pro vybrané developery. To bude 
jádro liberecké politiky v příštích letech. 
Sešly se k tomu všechny faktory – schva-
lování územního plánu, stav přípravy vel-
kých soukromých i veřejných stavebních 
projektů a návrat vlivu některých podni-
katelských skupin na politiku města. Od 
vedení města se jistě dočkáme mnoha 
pěkných slov a snad i užitečných projektů, 
v tom podstatném ale veřejný zájem od 
začátku prohrává. 

1SCHVÁLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Nový územní plán je připravován už 
deset let a stále není hotov. Co víc, jeho 
příprava je dosud spojena s opakovaným 
odmítáním hromadných námitek podpo-
řených stovkami občanů. Alespoň tyto 
námitky by nová koalice neměla převál-
covat jen silou svých hlasů. Naopak, měla 
by ukázat, že je schopna a ochotna hledat 
společná řešení výhodná pro radnici i pro 
občany. Nabízíme v tomto pomocnou 
ruku. Navrhujeme, aby se problematic-
ká místa ponechala ve stávající podobě 
a návrhy na změny se řešily až v rámci 
pravidelných aktualizací územního plánu 

po dosažení širší dohody s místními. 
Ochránili bychom cenná území a ještě 
bychom umožnili brzké a hladké schválení 
územního plánu.

2 VÍCE PENĚZ NA VEŘEJNOU ZELEŇ
V posledních letech se péče o veřej-

ný prostor sice zlepšila, ale pořád je vidět 
rozdíl mezi Libercem a tím, jak vypadá 
veřejná zeleň ve Vratislavicích. Tento 
rozdíl nesmažeme, když do veřejné zeleně 
nezačneme dávat mnohem více peněz než 
dnes. Zatímco Vratislavice ročně vyna-
kládají na údržbu a rozvoj zelených ploch 
a hřišť více než patnáct milionů, v Liberci 
je to okolo čtyřiceti až padesáti milionů. 

Abychom dosáhli stejných podmínek jako 
ve Vratislavicích, potřebovali bychom 
zvýšit tuto částku nejméně na sto milionů 
každý rok. To se nepodaří, pokud všechny 
peníze utopíme v megalomanské opravě 
bazénu nebo v jiných velkých projektech.

3 LEPŠÍ ŠKOLY
Během několika let se opět dosta-

neme do situace, kdy liberecké školy 
budou naplněné až po okraj. Možnost 
volby školy se zase stane jen iluzí, pro-
tože kapacity budou sotva na spádových 
školách. Aby rodiče neměli jen volbu mezi 
spádovou školou a útěkem do soukromých 
škol, připravíme podnět na vznik inovativ-

ních a reformních tříd 
přímo na spádových 
školách. Jde o cestu, 
jak zvýšit dostupnost 
moderních směrů ve 
vzdělávání pro naše 
děti.

V neposlední řadě budeme dohlížet 
i na to, jestli se zlepší fungování samotné 
radnice. Máme hodně co dohánět. Nové 
vedení města si ale nyní zaslouží svých 
sto dní, aby ukázalo, co umí. My s LOL! 
budeme práci koalice sledovat a jako pečli-
vá opozice hlídat, upozorňovat na případné 
problémy a nabízet řešení. 

Převládající dojem z nové koalice? Návrat do dob vlády ODS
Josef Šedlbauer, Změna pro Liberec

Priority LOL! na období 2018–2022
Nová vládnoucí koalice SLK, ANO a ODS své priority představila v programovém prohlášení, takže víme, co v nich je i co 
v nich není. Několik výzev zůstalo nepovšimnuto, na nás z LOL! nyní bude, aby důležitá témata nezapadla. Chceme se proto 
soustředit na přípravu návrhů v několika oblastech, které jsou pro nás nejdůležitější.
Jaromír Baxa, Liberec otevřený lidem

Josef Šedlbauer

Jaromír Baxa
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Kolem územního plánu bude zřejmě dusno
Kde bude v následujícím období horká půda a kde můžeme očekávat největší problémy a střety zájmů jednotlivých skupin? 
Stačí se podívat na obsazení výborů a ti, kteří trochu sledují politiku, vědí. Ano, bude to oblast územního plánu.
Zuzana Kocumová, Liberec otevřený lidem

Krajská nemocnice Liberec je naše priorita
Poslední zasedání zastupitelstva města mě přivedlo k napsání tohoto krátkého zamyšlení. Den předtím jsme totiž s kolegy 
zjistili, že smlouva mezi statutárním městem Liberec a Krajskou nemocnicí Liberec, schválená již v červnu 2018, nebyla 
předchozím vedením do konce volebního období podepsána a příspěvek mimo základní kapitál na pořízení nových 
zdravotnických přístrojů ve výši 5 311 194 Kč nebyl poskytnut.
Petra Břeňová, Občanská demokratická strana

I kdybychom odhlédli od minulosti, kde 
právě kolem této otázky už bylo hodně 
vášní i odvolávání z funcí, tak lidé, kteří 
se schází právě ve výboru pro územní 
plánování a dopravu, budí minimálně 
obezřetnost.

Abych nemluvila jen anonymně, tak pár 
příkladů. 

První skupinou jsou ti, kteří v dobách, 
kdy sami byli ve funkcích (do kterých se 
většinou dostali díky někomu, kdo je tam 
vytáhl), prosazovali nezákonné postupy při 
přípravě územního plánu. Jsou jimi bývalý 
primátor Tibor Batthyány, který agendu 

územního plánu dlouho nikam neposouval 
a následně celý další proces ohrozil tím, 
že nechal územní plán přepracovat bez 
schválení zastupitelstvem.

Dalším je Jiří Rutkovský, který měl 
územní plán na starost dokonce více než 
3,5 roku. Během té doby zase málem 
prosadil schválení vypořádání připomínek 
veřejnosti na utajeném jednání zastupitel-
stva… s vyloučením veřejnosti. Což by bylo 
překročením zákona. 

Můžeme snad očekávat, navíc při velmi 
agresivním vystupování obou jmenovaných, 
že jdou do výboru proto, aby prosazovali 

zájmy veřejnosti? Kterou se kdykoliv, kdy to 
bylo jen trochu možné (a dokonce i když to 
ze zákona možné nebylo), snažili vyloučit?

Dalším zvláštním a obezřetnost budícím 
jménem je Jaroslav Mejstřík. Do výboru 
je jmenovaný klubem ODS, a když si toto 
jméno zadáte do vyhledávače, vyskočí na 
vás skutečně velmi zajímavé kauzy. Nejvíce 
jich je, světe div se, právě z oblasti obcho-
dování s pozemky. Tím ale kauzy spojené 
s jeho jménem nekončí. Velmi aktuálně 
se řeší i napojení jeho firem na zakázky 
v dopravním podniku, které nyní prověřuje 
policie. 

Tato jména jsme 
chtěli dát hlasovat oddě-
leně. Je podstatou poli-
tiky řešit různé pohledy 
na problémy a hledat 
široce přijatelná řešení. 
Ale nemyslíme si, že může posunout věci 
kupředu hledání kompromisů s osobami, 
které opakovaně ukázaly, že jim funkce 
slouží hlavně k osobním ambicím a pro-
spěchu. Bohužel pro uvedené kandidáty 
hlasovala naprostá většina koalice, a tak 
i tito lidé budou rozhodovat o tom, jak bude 
Liberec v budoucnosti vypadat. 

Naštěstí jsme to na listopadovém zase-
dání napravili a schválili smlouvu znovu.

Město by se mělo starat o kvalitní zdra-
votnictví pro obyvatele Liberce. Krajská 
nemocnice je akciovou společností, kde 
Liberec vlastní 15 % akcií, a z toho vyplý-
vá i povinnost se starat. Dobrá dohoda 
o našem podílu na výstavbě nového pavi-
lonu mezi Libercem, Libereckým krajem 
a Turnovem zajistí peníze a teď už je na 
nás, abychom maximálně pomohli. Změna 
územního plánu je nutností pro výstavbu 
parkovacího domu, dopravní obslužnost, 

stavební povolení a další je v rukách nás  
– samosprávy – i státní správy, tak je třeba 
jednat rychle.

Dalším momentem je náš příspěvek na 
investice. Letos se podařila dohoda akcio-
nářů, a tak jsme přispěli přes 5 milionů Kč, 
Turnov přes 3 miliony a Liberecký kraj 25 
milionů Kč. Jde o peníze na cílený nákup 
investic. Město konečně musí začít vést 
dialog s Libereckým krajem i Turnovem 
o další pomoci v investiční oblasti. Osobně 
to budu v radě města prosazovat a věřím, 
že cestu najdeme.

Dalším úkolem města je vytvářet pod-
mínky pro nové lékaře i sestry. Zde mám 
na mysli byty, školky a další zlepšení 
infrastruktury pro personál nemocnice, 
ale také pro praktické lékaře. Liberec musí 
být atraktivní nejen vzhledem, ale i zdra-
votní péčí pro občany. Doktora a sestru 
nakonec potřebujeme všichni, když ne teď, 
tak v budoucnu určitě. Cílem ODS je také 
zřízení stipendijního programu na Střední 
zdravotnické škole a VOŠ v Liberci a na 
fakultě zdravotnických studií TUL s cílem 
přilákání nových a udržení stávajících pra-

covníků Krajské nemoc-
nice Liberec. 

Naše koalice má 
téma kvalitního zdra-
votnictví jako jednu 
z hlavních priorit. Věřím, 
že v tom se snad shodneme i s opozicí.

Za celé sdružení ODS Liberec vám přeji 
krásné svátky vánoční a do nového roku 
hlavně zdraví, spokojenost a pohodu. 
Pokud byste měli přeci jen nějaký pro-
blém, neváhejte se obrátit na naše zastu-
pitele. 

FÓRUM 

Zuzana Kocumová

Petra Břeňová

Požadavky pro zájemce:

• vysokoškolské vzdělání (magisterské nebo bakalářské);

• praxe v získávání dotací, příprava a realizace strategických či rozvoj.  

projektů, zkušenost s podáváním dotačních žádostí, znalost EU fondů;

• dobrá orientace ve strategickém plánování a  v  rozpočtech územních  

samosprávných celků.

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, personální oddělení,
náměstí Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, PSČ 460 59
tel. 485 243  761, 485  243  768–9

Statutární město Liberec
vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,

výběrové řízení,
které je podmínkou pro vznik pracovního poměru úředníka zařazeného do funkce

VEDOUCÍ ODBORU STRATEGICKÉHO ROZVOJE A DOTACÍ
Magistrátu města Liberec

Více na úřední desce – www.liberec.cz

Požadavky pro zájemce:

• vysokoškolské vzdělání ekonomického směru;
• zkušenosti z vedoucí pozice při vedení týmu;
• orientace v ekonomickém prostředí výkonu samosprávy;
• dobré komunikační a vyjednávací schopnosti, aktivní přístup;
• schopnost rozhodovat se samostatně a přijímat odpovědnost;
• odolnost vůči stresu a schopnost práce v měnícím se prostředí.

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, personální oddělení,
náměstí Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, PSČ 460 59
tel. 485 243 761, 485 243 768–9

Statutární město Liberec
vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,

výběrové řízení,
které je podmínkou pro vznik pracovního poměru úředníka zařazeného do funkce

VEDOUCÍ ODBORU EKONOMIKY
Magistrátu města Liberec

Více na úřední desce – www.liberec.cz
Uchazeči se mohou hlásit nejpozději do 3. ledna 2019 Uchazeči se mohou hlásit nejpozději do 2. ledna 2019
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Vážení čtenáři, texty uveřejněné v zastupitelské rubrice Fórum najdete také na internetových stránkách 
www.liberec.cz/zastupitelstvo.

Programové prohlášení trojkoalice Starostové, ANO a ODS 
Město Liberec má nové vedení, na kterém se dohodla trojkoalice vytvořená zastupiteli zvolenými za Starosty, ANO  
a ODS. Trojkoalice svoje záměry a plány uveřejnila ještě před ustavujícím zasedáním zastupitelstva v šestistránkovém 
programovém prohlášení. Prohlášení má 11 kapitol a celkem 81 konkrétních opatření pro období 2018–2022. 
Jaroslav Záměčník, Starostové pro Liberecký kraj

Programové prohlášení koalice jsme 
připravovali několik týdnů a bude ve 
volebním období 2018–2022 základním 
scénářem naší práce. Každý rok pro vás 
připravíme zprávu o plnění společného 
programového prohlášení, vyslechneme 
vaše připomínky, připomínky opozič-
ních zastupitelů, členů výborů a komisí, 
zástupců neziskového sektoru i podnika-
telských subjektů. Naším cílem je otevřený 
a odpovědně hospodařící Liberec.

Programové prohlášení se dotýká 
všech oblastí života ve městě. Řeší správu 
města, hospodaření města, rozvoj města, 
dopravu ve městě, čistotu veřejných pro-
stranství, bezpečnost ve městě, kulturu 
a cestovní ruch, školství, sport i sociální 
problematiku.

Z celkových 81 bodů chci uvést ty, které 
jsou dle našeho názoru pro město zásadní.

 Zajistíme průhlednější hospoda-
ření města.

 Zlepšíme stav silnic, chodníků a 
zvýšíme stav parkovacích míst ve městě, 
na sídlištích a v okolí zoo.

 Zajistíme čistotu a pravidelnou 
údržbu ve městě.

 Zastavíme trend zvyšování počtu 
úředníků na radnici, zavedeme vyšší 
míru elektronické komunikace a u řízení 
městských firem se budeme inspirovat 
v Německu, kde řídí firmu manažeři.

 Plán hospodaření města posta-
víme na víceletém investičním plánu a 
rozpočtovém výhledu, zapojíme veřejnost 
do rozhodování o vybraných investičních 
akcích.

 Zásadní pro rozvoj města je 
schválení územního plánu, na kterém se 
pracuje dlouhých 10 let. Dále připravíme 
strategický plán města, zařídíme pozici 

asistenta pro pomoc investorům při sta-
vebním řízení.

 Dopravní problémy města budou 
řešeny výstavbou nových komunikací, 
které odkloní dopravu ze Šaldova náměs-
tí, a s Libereckým krajem vyřešíme druhé 
silniční napojení průmyslové zóny.

 Prioritou je péče o veřejný prostor 
a zeleň, kde je důležité okolí přehrady, 
Veseckého rybníka, ale hlavně péče  
o drobné parky v celém městě. Vytvoří-
me koncepční plán péče o zeleň a jasná 
pravidla pro tvorbu veřejného prostoru.

 Posílíme bezpečnost ve městě 
větším zapojením městské policie, 
budeme dále bojovat proti „šmejdům“ a 
zmodernizujeme vybavení dobrovolných 
hasičů.

 Nedílnou součástí kvalitního 
života ve městě je kultura a sport. Zde 
je zásadní podpora Divadla F. X. Šaldy 

a zoo. Čeká nás 
rekonstrukce bazénu 
a chceme více podpo-
rovat sportovní akce. 

 V rámci pod-
pory vzdělání a škol-
ství budeme moder-
nizovat objekty mateřských a základních 
škol a dokončení jejich napojení na 
vysokorychlostní internet. Budeme spolu-
pracovat se středními školami a zejména  
s Technickou univerzitou v Liberci.

Toho, co Liberec potřebuje, je opravdu 
hodně. Hlavní cestou ke zlepšení života 
ve městě je funkční vedení radnice, 
které spolupracuje, hledá kompromisy, 
a hlavně je schopné dotáhnout věci do 
konce. Další konkrétní body najdete 
v programovém prohlášení koaličních 
partnerů na webových stránkách města 
www.liberec.cz. 

Jaroslav Zámečník

HLAVNÍM BODEM rozvoje kultury je 
příprava kandidatury Liberce na Evrop-
ské město kultury 2028, která by měla 
být podána někdy v letech 2021/ 2022 
(výzva ještě není definována). 

Koncept by měl být založen na dvou 
pilířích – na evropském rozměru a na 
participaci občanů v kulturním životě. 
Z dalších projektů lze zmínit postup-
ně chystanou generální rekonstrukci 
zázemí Divadla F. X. Šaldy, revitalizaci 
Zoo Liberec i barokní zahrady u Kos-
tela Nalezení sv. Kříže. Významným 
tématem je i  řešení vzájemného 
spolufinancování velkých příspěvko-
vých organizací s Libereckým krajem, 
v němž se v minulém volebním období 
nepodařilo nalézt shodu. V oblasti ces-
tovního ruchu je pak naším zájmem 
třeba dále kultivovat pozici města jako 

vyhledávané filmové lokace a také ho 
pevně zakotvit v přeshraničním pro-
jektu Via Sacra.

Vzdělávání patří k dalším priori-
tám města. Budeme nadále navyšovat 
provozní příspěvky pro MŠ i ZŠ, které 
naše školy potřebují pro modernizaci 
a zkvalitnění výuky. Souběžně chceme 
pokračovat i v odměňování pedagogů 
z  rozpočtu města. Dalšími hlavními 
směry, na něž se chceme ve vzdělá-
vání zaměřovat, jsou podpora poly-
techniky, přírodovědy i podnikavosti, 
další sdílení kariérového poradenství, 
ale i účelné společné vzdělávání dětí 
z  tzv. druhého konce, tedy cílená 
podpora dětí nadaných a mimořádně 
nadaných. 

Naše školy se samozřejmě neobe-
jdou ani bez další modernizace své 

infrastruktury  – jen v  letošním roce 
jsme dokončili kompletní rekonstrukci 
MŠ Beruška a zahájili podobně rozsáhlý 
projekt na ZŠ náměstí Míru. V příštím 
roce budeme pokračovat ještě v gigan-
tičtějším záměru, jímž je modernizace 
obou budov centrální ZŠ 5.  května. 
Školám zároveň míníme umožnit 
stejné podmínky v oblasti interneto-
vých služeb; chceme je proto postup-
ně připojit na metropolitní optickou 
síť, která splňuje nejvyšší nároky. Tak 
budou všechny školy mít stejnou star-
tovní pozici.

Osobně bych také rád prolomil 
to zatím dlouholeté oťukávání mezi 
městem a  Technickou univerzitou 
v Liberci (TUL) v konkrétnější a inten-
zivnější spolupráci. Ten stav by se dal 
zatím charakterizovat tak, že Liberec 

je městem s univerzitou. Cílem je však 
dosáhnout kvalitativní změny, aby 
se Liberec stal univerzitním městem. 
Cítíte ten rozdíl? 

V sociální oblasti chceme rozvíjet 
již fungující projekty Housing First či 
prostupné bydlení a důsledné řešení 
sociálního vyloučení, kde se například 
otevírá možnost postupného vykou-
pení zatížených objektů. Hlavními 
investičními akcemi pak je dobudová-
ní azylového domu pro ženy a rodiny 
s dětmi už na jaře příštího roku, stejně 
jako komunitního centra v bývalém 
Liebiegově paláci. V Komunitním stře-
disku Kontakt by také měl začít působit 
tzv. seniorský poradce či ombudsman, 
abychom posílili prevenci nejrůzněj-
ších rizikových jevů i  všeobecnou 
informovanost této cílové skupiny. 

Kam míříme v rezortu kultury, školství a sociálních věcí?
Řadu zajímavých plánů chystáme už v příštím roce v rezortu kultury, školství, sociálních věcí a cestovního ruchu. 
První změnou, nikoli jen formální, je přejmenování gesce s důrazem na význam kultury na prvním místě. Důvod 
je jednoduchý. Kulturu vnímám jako obecný fenomén, který má schopnost pozitivně formovat každého jedince 
a pronikat žádoucím způsobem do všech oblastí života. 

Ivan Langr, náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch
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ZÁPACH PŘICHÁZÍ  
VŽDY PO SETMĚNÍ

(Reakce na vyjádření prokuristky spol. 
Likto v minulém vydání Zpravodaje).

Bydlím v Hůlkově 397, Liberec 23. 
Nemám žádné certifikáty ani povole-
ní, ale cítím chemický puch z údolí od 
bývalé Kolory. Proč si paní Holomková 
myslí, že jsme podepisovali petici? Pro-
tože jsme neměli co dělat? 

Nevyznám se v různých povoleních 
QMC EMS a jiných MS. Nevím, kdo je 
vydává a jaký je problém je získat, ale 
je zvláštní, že zápach přichází vždy po 
setmění mimo běžnou pracovní dobu. 
Neodbytný chemický zápach. Nemohu 
se ubránit dojmu, že paní Holomko-
vá tam v té době není, jinak by takto 
nemohla psát. 

Likto nás nezachraňuje na trhu 
práce, Likto nás otravuje zplodinami. 

A popravdě řečeno, i mně je celkem 
jedno, jaký technologický proces pou-
žívá. Mně bude stačit, když nebudou 
vypouštět zplodiny do ovzduší. 

V poslední době se z Doubí stává 
odpadiště Liberce  – nezaměstnaní, 
problematická výroba, ale město by 
nemělo zapomenout, že zde bydlí 
v panelových domech děti a ty zde, 
většinou, chodí do školy. Nenechte se 
oblbnout nic neříkajícími články. 

Pokud bude zájem, mohu vždy při 
zápachu zavolat na policii ve Vesci, tak 
aby se mohla přesvědčit. Když v Prole-
tářské pálili v kamnech čoudící a neval-
ně vonící odpadky, policie se vyjádřila 
v tom smyslu, že s tím nic nemůže dělat. 

Nikdo po Liktu nechce, aby skonči-
lo, jen aby zamezilo šíření chemického 
smradu. Nechci nikomu házet „klacky 
pod nohy“, ale domnívám se, že na čis-

totu ovzduší máme nárok. Je zvláštní, 
že v této souvislosti nic nekoná odbor 
životního prostředí. 

  Karel Horník, Liberec 23

KRÁSNĚ SE NÁM TADY ŽIJE
Jako velký milovník čisté přírody 

a  zdravého životního stylu musím 
pochválit především odpadovou poli-
tiku v  naší krásné čtvrti Vratislavice 
libereckého obvodu č. 30. Sport, eko-
logie a ekomika jsou tak či tak spjaty 
s naším krásným městem na česko-
-polsko -německém území.

Děkuji tedy, že je naše obec tak čistá, 
jak navenek, tak v srdcích všech občanů. 
Do nového roku 2019 se všichni velmi 
těšíme na nového pana primátora. 

Doufáme, že s novým vedením přijde 
i čerstvý vítr a doufáme, že s  panem 
Jaroslavem Zámečníkem budeme 

šťastnější. Rádi uvítáme našeho nového 
primátora s jeho týmem a budeme se 
těšit na období plné radosti a vzájemné 
úcty. A jak klasik uvádí: „Když se jedna 
osoba rozhodne svůj život tak radikálně 
změnit, musí se rozhodnout i všichni 
ostatní – obstát společenským pravi-
dlům nebo chránit lidský život, majetek 
a informace.“ 

Velmi také děkujeme za dosavadní 
práci pana Batthyányho, ostatních rad-
ních a jejich spolupracovníků. 

 Lenka Parsons

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

Vždy flexibilně, aktivně a ochotně 
Společnost Comdata má své jméno nejen ve světě, ale také přímo v Libereckém kraji. Tato mezinárodní společnost má 
své pobočky v šestnácti zemích světa a zaměstnává přes 40 000 zaměstnanců. Liberecká pobočka sídlí na Soukenném 
náměstí. Toto místo je velmi lukrativní díky své dopravní dostupnosti.
Komerční prezentace

Comdata se pyšní přívlastkem nej-
většího externího call centra v České 
republice. Spolupracuje s  velkými 
společnostmi, kterým poskytuje 
různé druhy služeb. Mezi největší 
partnery můžeme řadit společnost O2, 
Vodafone, PPL, Homecredit, Allianz 
a mnoho dalších. Liberecká poboč-
ka pečuje o klienty společností O2, 
AXA, Colonnade a PPL. Zaměstnanci 
většinou aktivně oslovují zákazníky 
daných společností s nabídkou výhod-
nější služby. Všichni zaměstnanci jsou 
odborně proškoleni, aby byli schopni 
zákazníkům co nejvíce vyhovět a vyjít 
jim vstříc.

Velkou výhodou této společnosti 
je její flexibilita. V dnešní době stále 
není v okolních firmách taková míra 
flexibility jako právě tady. Zaměstnan-
cům je jejich úvazek tvořen na míru 
dle jejich potřeb. Mohou zde pracovat 
brigádně nebo na různé úvazky. Pra-
cuje zde také spousta zaměstnanců 
na zkrácené úvazky nebo využívají 
dělených směn. Díky těmto výhodám 
se mohou bezstarostně věnovat svým 
dětem, koníčkům a mají více možnos-
tí, jak nakládat se svým časem. HR 
specialistka Lenka Domínová uvádí: 

„Oslovujeme široké cílové skupiny. 
Rádi spolupracujeme například se 
skupinou maminek s dětmi. Maminky 
jsou velmi loajálním zaměstnancem, 
vždy si váží zkrácených úvazků a umí 
velmi dobře plánovat svůj čas.“ Com-
data zaměstnává i  mnoho seniorů 
a studentů, zkrátka osoby jakéhokoliv 
věku zde mají dveře otevřené. Tým lidí 
výborně spolupracuje a funguje na 
bázi rodinného a přátelského prostře-
dí a pravidelně se stýká i mimo pracov-
ní dobu, uvedla jedna ze supervizorek 
Ilona Veselá.

O individuální přístup v této spo-

lečnosti skutečně není nouze. Matěj 
Fiala, koordinátor směn, tvrdí: „Lidem 
vycházíme se směnami vstříc v co nej-
vyšší míře. Vždy víte včasně dopředu 
rozpis směn na následující měsíc 
a máte prostor pro případné úpravy.“

V  celé společnosti vládne dobrá 
atmosféra. Je zde sehraný kolektiv 
lidí, jejichž práce dosahuje výborných 
výsledků. Místní firemní kulturou není 
jen pouhá kvalitní péče o zákazníky 
s efektivními výsledky, ale také nad-
standardní péče o zaměstnance. Libe-
recká pobočka nabízí svým zaměst-
nancům velké množství benefitů, 

mezi které patří mimo jiné i masáže 
na pracovišti a  občerstvení. Lenka 
Domínová, HR specialistka, vysvětluje: 
„Nejoblíbenějším benefitem je nejspíš 
telefonní tarif za 89 Kč, který obsahuje 
neomezené volání a SMS, navíc také 
10 GB internetu. Dále také masáže 
přímo na pracovišti. Je to skvělá forma 
relaxace i odměny. Těší nás, když jsou 
naši zaměstnanci spokojeni a chodí 
do práce rádi.“

Liberecká pobočka nově spolu-
pracuje s  mezinárodní pojišťovnou 
Colonnade, která nabízí pro své klien- 
ty velmi zajímavé produkty. O  celý 
projekt se stará supervizorka Vladi-
slava Uhlíková, která dodává: „Tato 
pojišťovna zajišťuje klienty na úrazy 
a  pobyty v  nemocnici. Mimo jiné 
zprostředkovává pojištění domácích 
mazlíčků. Nabízí pojištění zlomenin 
a poranění, které je pro klienty velmi 
cenově dostupné. Navíc mohou získat 
jako extra bonus pojištění peněženky 
a klíčů.“ Celý její tým výborně spolu-
pracuje a produktům, které nabízejí, 
výborně rozumí, uvádí členka týmu 
Collonade Petra Janečková.

Všichni zaměstnanci se řídí heslem 
„flexibilně, aktivně a ochotně“.

DOPISY / INZERCE 
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VŽDY DUŠEVNĚ svěží, 
vždy připraven se zna-
lostí diskutovat a otevřen 
podpořit věci pro rozvoj 
demokratické společnosti 
naprosto klíčové. I když je 
mnozí lidé dnes bohužel už 
ani nevnímají, nebo dokon-
ce vnímat nechtějí. Bojovník za ideály 
humanismu a čestný občan statutární-
ho města Liberec oslavil své významné 
životní jubileum 25. listopadu.

Myslím, že v Janu Šolcovi se prolínají 
zejména tři polohy: pedagog, občan-
ský aktivista a politik. Jeho moudrost, 
životní zkušenost i filozofický nadhled 
v kterékoli z nich znásobují jím vyřčená 
slova a nutí vás se nad nimi automa-
ticky zamýšlet. A to se vždycky vyplatí. 
Ať chcete, nebo nechcete, ať jste s nimi 

v  souladu, nebo máte 
potřebu polemizovat. 
Je mnoho lidí, kteří 
dokážou krasořečnit, ale 
jejich slova jen nezauja-
tě plynou prostorem. Ne 
tak u Jana Šolce.

Z pohledu délky jeho 
zatímní životní poutě znám Jana Šolce 
vlastně jen velmi krátce. Přesto si trou-
fám říct, že se vzájemně považujeme 
za přátele. S pokorou k němu přistu-
puji jako ke svému mentorovi a rádci. 
A  jsem si jist, že podobně blízký, ba 
i bližší vztah k němu mají stovky dalších 
(nejen) Liberečanů. Jan Šolc pro ně totiž 
představuje jistotu slušnosti, čestnosti 
i už jen zřídka vídaného džentlmenství. 
Milý Honzo, ještě jednou všechno nej-
lepší k narozeninám! 

NOVÁ MĚSTSKÁ galerie 
tak návštěvníkům předsta-
vuje řemeslo, které prosla-
vilo Liberecký kraj po celém 
světě.

V  prostorách Malé 
výstavní síně bude až do 
3. února 2019 k vidění ochut-
návka všech výtvarných 
oborů sklářské školy: rytí skla, malování 
skla, broušení skla, design světelných 
objektů a  sklo v  architektuře. Podle 
kurátorky výstavy Jitky Mrázkové se 
mezi laickou veřejností stále málo ví, že 
sklářské školství má v České republice 
dlouhou historii a z hlediska sklářské 
výroby i výtvarné kultury má zásadní 
význam pro celý svět.

Sk lářská škola 
v   K a m e n i c k é m 
Šenově má tradici 
sahající až do polo-
viny devatenáctého 
století a  postupem 
času vychovala celou 
řadu významných 
sklářů, kteří repre-

zentují české sklo u nás i v zahraničí. 
Malá výstavní síň sídlí na náměstí Dr. 
E. Beneše 2/10 a  pro návštěvníky je 
otevřena každý den mimo pondělí. 
Základní vstupné činí 20 korun, snížené 
polovinu (senioři nad 60 let, děti od 6 
do 15 let, zdravotně postižení) a školní 
skupiny mají vstup zdarma. Volný vstup 
je možné využít také každý čtvrtek. 

Jan Šolc osmdesátiletý
Jan Šolc osmdesátiletý? Pokud se s ním potkáte a dáte do 
řeči, těžko tomu můžete věřit. 
Ivan Langr, náměstek primátora

Výstava se blyští sklem
Slavnostní vernisáží odstartovala na konci listopadu 
historicky třetí výstava v Malé výstavní síni naproti radnici. 
Expozice „Sklo a světlo“ prezentuje práce studentů Střední 
uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově. 
Jan Vrabec

DÁRCEM KRVE se může stát v podsta-
tě každý zdravý člověk od 18 do 65 let. 
V Liberci se o dárce stará transfuzní 
oddělení liberecké nemocnice.

Na konci listopadu byly v obřadní 
síni liberecké radnice slavnostně pře-
dány další stříbrné a zlaté medaile bez-
příspěvkovým dárcům krve. Z rukou 
primátorova náměstka Jiřího Šolce 
a ředitele Úřadu Oblastního spolku čer-
veného kříže Liberec Karla Studeného 
převzalo 40 dárců stříbrnou medaili 
za dvacet odběrů a zlatou medaili za 
40 odběrů získalo 24 dárců.

Gratulaci přítomní přijali také od pri-
mářky Transfuzního oddělení Krajské 
nemocnice Liberec Renaty Procház-
kové. Poděkování za jejich obětavost 
a nezištnou pomoc všem, kteří ji potře-
bují, má trvalý charakter. Vždyť darovat 
krev znamená darovat život.

Princip bezpříspěvkového dárcov-
ství vychází z požadavku maximální 
dosažitelné bezpečnosti transfuze. 
Sérii vyšetření a důsledné dodržování 
stanovených lhůt a postupů zacháze-
ní s krví a jejími deriváty tak doplňuje 
základní předpoklad, že dárce není 
k odběru motivován jinak než touhou 
pomoci druhým. Proto jsou ocenění 

Červeným křížem určena 
těm, kteří darují krev dlou-
hodobě.

Mezi oceněnými dárci na 
radnici byla také Kateřina 
Dneboská. Na slavnostní 
předání dorazila s rodinou. 
I když si na podobné akce 
moc nepotrpí, byla dojatá. 
Bylo zřejmé, že převzetí 
stříbrné medaile profesora 
Jánského bylo nepochyb-
ným potvrzením, že roz-
hodnutí, které učinila před 
lety, darovat krev, bylo to 
nejlepší možné.

„Když jsem se narodila, museli lékaři 
mojí mámě dávat transfuzi krve. Měla 
vzácnější krevní skupinu, nulku mínus. 
Sama pak ale darovat krev nemohla. 
Chtěla, ale ze zdravotních důvodů 
nemohla. Takže takto já nyní splácím 
dluh,“ vysvětluje Katka.

Od roku 2004 tak pravidelně daruje 
nevzácnější tekutinu světa. Přestáv-
ku si udělala jen v těhotenství. Ženy 
mohou darovat krev až třikrát ročně, 
muži čtyřikrát ročně. „Já chodím dva-
krát do roka. Skupinu mám 0+,“ dodává 
Katka.

Kromě ocenění Českého červené-
ho kříže za uskutečněné odběry se 
dárcům dostává drobných benefitů. 
Katka s  rodinou využívá pravidelně 
bezplatný vstup do liberecké zoo. 
Dále jsou například k dispozici vstupy 
do muzea, sleva na MHD a podobně. 
Zaměstnanci mají nárok na celodenní 
placené volno a každý si může v ročním 
vyúčtování odečíst z daňového zákla-
du 3 000 Kč za odběr.

Jedním odběrem může dárce 
zachránit až čtyři lidské životy. Přitom 
jde „jen“ o 450 ml krve…

Podařilo se Kateřině 
přesvědčit někoho v okolí, 
aby také daroval krev? „Vím 
o třech lidech. A vyzkoušel 
to i můj přítel, ale nedělá mu 
to úplně dobře. Já osobně 
chodím na odběry, když je 
chladnější počasí, to snáším 
asi nejlépe.“ Krev bude Kate-
řina darovat dál, „co to zdra-
votní stav dovolí“.

Celá procedura i s prohlíd-
kou trvá hodinu až dvě. Vlast-
ní odběr trvá 5, maximálně 
10 minut.

V  České republice chybí 
zhruba 100 000 dárců krve. Přitom 
každý z nás potřebuje za svůj život prů-
měrně 5krát krevní transfuzi a 14krát 
lék vyrobený z krve. Na komplikova-
nější operaci je potřeba i 10 jednotek 
krve po 300 ml. Kvůli stále složitějším 
operacím spotřeba krve neustále roste. 
Počet dobrovolných dárců naopak 
dlouhodobě klesá a čím dál více lidí 
svoji krev raději prodává farmaceutic-
kým firmám. Lidská krev je navíc jedna 
z mála věcí, kterou neumíme vyrobit 
uměle. Staňte se dobrovolným dárcem 
krve. 

Daruju krev, splácím tak dluh za mámu
Předávání medailí a plaket bezpříspěvkovým dárcům krve patří mezi dobré tradice pravidelně se odehrávající v obřadní síni 
liberecké radnice. Zatím poslední slavnostní předání stříbrných a zlatých medailí se uskutečnilo na konci listopadu.
Pavel Chmelík
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HASIČI RADÍ OBČANŮM

Protože každoročně dochází 
k mnoha případům propadnutí ledem, 
s  mnohdy fatálními následky, zopa-
kujme si základní preventivní zásady, 
kterými bychom se měli řídit, pokud 
se budeme přeci jenom pohybovat po 
zamrzlé ledové ploše. 

NA CO MYSLET 
A CO DODRŽOVAT

v  Nikdy nevstupujte na led 
o tloušťce menší než 16 cm a v mís-
tech, kde není možnost případné 
pomoci při propadnutí! 
v  Při přecházení zamrzlé vodní 
plochy  dbejte co nejvyšší opatrnos-
ti – možnost prasknutí ledu je vysoká 
zejména u ploch s přírodním přítokem 
a odtokem, v místech vyústění kanaliza-
ce i tam, kde je led znečištěn, např. jsou 
do ledu zamrzlé předměty (kameny, 
větve apod.).
v Nikdy nevstupujte na ledovou 
plochu, pokud je patrné její poruše‑
ní nebo je propadlá z důvodu kolísání 
hladiny (hrozí nebezpečí propadu mezi 
vrstvy ledu). 
v Po ledové ploše se nikdy nepo‑
hybujeme ve skupinách, může dojít 
k lokálnímu přetížení ledu a k jeho náh-
lému prasknutí.
v  Při pohybu po zamrzlé vodní 
ploše dodržujte vzájemnou vzdále‑
nost cca 5 m. 
v Zatížení ledu je vhodné rozložit 
na co největší plochu za využití jedno-

duchých pomůcek (lyže, sněžnice, sáně, 
dětské boby, prkna, desky apod.).
v Vybavte se osobními záchran‑
nými pomůckami, například tzv. Ice 
Picks (ledové bodce). Jedná se o krátké 
kovové hroty s  rukojetí, které dnes 
již běžně můžeme zakoupit (lze též 
snadno vyrobit svépomocí např. ze 
starých šroubováků). Tato pomůcka 
nám umožní takzvané samovyproštění.
v Při plánované činnosti na zamrzlé 
vodní ploše použijte vhodné obleče-
ní. Nejlépe oblečení z umělých vláken 
(tzv. funkční prádlo, polyester, polyamid 
apod.) – při propadnutí do vody nedo-

chází k extrémnímu nasáknutí oděvu. 
v Pokud přeci jenom dojde k pro-
padnutí, snažte se zachovat klid. Na 
sebezáchranu máte pouze několik 
minut. V případě, že okraj ledu je dosta-
tečně silný, snažte se dostat co největší 
plochu vrchní části těla na led a poté se 
tzv. válením sudů odkulit dostatečně 
daleko od místa propadu. Ke břehu se 
vracejte vždy stejnou cestou (když vás 
led unesl tam, unese vás i zpět). Pokud 
se led dále láme, snažte se tzv. prolámat 
co nejkratší cestou ke břehu nebo místu 
s dostatečnou tloušťkou ledu k samo-
vyproštění nebo přiblížení zachránce. 

v  Při samotné záchraně osob 
z  ledové vody – vždy nejdříve uvě‑
domte složky IZS nejlépe na lince 
112 (jednotné evropské číslo tísňového 
volání), případně 150 (HZS), 155 (Zdra-
votnická záchranná služba), 158 (PČR). 
K okraji propadlého ledu se přibližujte 
s maximálním ohledem na svoji vlastní 
bezpečnost a  s  využitím co největší 
plochy (plazením, s použitím žebříků, 
desek, klád). Při záchraně buďte vždy 
jištěni ze břehu (např. upoutáním na 
laně). Pokud není možno zachránce 
zajistit nebo je přiblížení k zachraňo-
vanému příliš nebezpečné, vyčkejte 
příjezdu záchranných složek a pokuste 
se zachraňovanému předat prostře-
dek, který zabezpečí jeho setrvání na 
hladině. Po vytažení tonoucího z vody 
zajistěte základní životní funkce, pří-
padně zahajte resuscitaci. Přemístěte 
ho do tepla, zbavte jej mokrého oděvu 
a zabalte do suchého. Vyčkejte příjezdu 
záchranných složek.

Pohyb po zamrzlé hladině vyžaduje 
respekt a dodržování alespoň základ-
ních pravidel bezpečnosti. Pokud tato 
pravidla budeme dodržovat, užijeme 
si krásné chvíle bez toho, aby se z nás 
stali nedobrovolní otužilci a z ostat-
ních zachránci. Mějte neustále na 
paměti, že záchrana na ledu je nato-
lik specifická činnost, že zde více než 
kde jinde platí: i díky malé chybě se 
velmi rychle ze zachránce může stát 
zachraňovaný! 

Přírodní ledové plochy - zábava, ale i nebezpečí
Zima a mrazivé počasí každoročně láká mnoho lidí na zamrzlé vodní plochy. Bruslaře, lyžaře, ale i například rodiny s dětmi 
(někdy i s kočárky) lákají ke sportu nebo jen tak k procházce. Často se však zapomíná na rizika, která led na vodních 
plochách představuje. 
Jan Gardoň, referent oddělení krizového řízení 

OD NOVÉHO ROKU
PRO VÁS VE VYSÍLÁNÍ:

  NOVÝ PROGRAM

  NOVÉ POŘADY

  ATRAKTIVNÍ HOSTÉ

  ZAJÍMAVÉ VÝHRY

RÁDIO VAŠEHO KRAJE
liberec.rozhlas.cz
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Reklama, která 
v Liberci funguje

50 000
výtisků každý měsíc
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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.

NEDĚLE

23. 12.
13.30 hod.
obřadní síň  

liberecké radnice

Adventní koncert Věry Poláchové 
(místenky k dispozici v CKS od 17. 12.)

PONDĚLÍ

31. 12.
09.30 hod.

hráz liberecké 
přehrady

Tradiční silvestrovská procházka

ÚTERÝ

08. 01.
09.15 hod.

Terminál MHD, 
autobus č. 24

Výlet s klubem „Šlapeto“
směr Jeřmanická, Broumovská

ÚTERÝ

08. 01.
14.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Hudební odpoledne s harmonikou

STŘEDA

09. 01.
15.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Letem světem - Arktida  
naučný přírodopisný seriál

ČTVRTEK

10. 01.
10.00 - 12.00 hod.
Home Credit Arena

Tréninkové dopoledne 
v Kuželně

(permanetky v prodeji v CKS)

ČTVRTEK

10. 01.
13.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Herní odpoledne

PONDĚLÍ

14. 01.
13.00 hod.

Home Credit Arena
Trénink bowlingu 

(permanetky v prodeji v CKS)

PONDĚLÍ

14. 01.
15.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Beseda s Alenou Šukovou 

Klub šikovných rukou - každé 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.
Pravidelné otevřené hodiny jógy - každý pátek (více info v CKS)
Zájemci o bezplatné vzdělávací kurzy počítačů a tabletů (pro začátečníky 
i pokročilé) a trénování paměti se mohou přihlásit v CKS.

SENIORŮM / SOCIÁLNÍ SLUŽBY

PŘI AUKCI se podařilo vydražit 
plných 75 % všech předmětů, tedy 
148 předmětů. Díky licitátoru Pavlu 
Vurstovi na aukci panovala příjem-
ná a uvolněná atmosféra. Účastníci 
aukce se často neváhali o svá vybra-
ná díla poprat. Nejen díky tomu se 
umělci darovaná díla podařilo vydra-
žit za 525 tisíc korun. 

Celkový výtěžek včetně doprode-
je již přesáhl částku 600 tisíc korun 
a  stále roste. I  nadále můžete při-
spět i vy tím, že pořídíte sobě nebo 
blízkým hezký a  netradiční dárek. 
Stačí se podívat do naší sekce Aukce, 
v  odkazu Prodej (www.katalog.
euronisa.cz/prodej). Zde jsou k mání 
všechna díla z letošní i loňské aukce, 
která nenašla svého majitele. Objed-
nat dílo můžete i telefonicky na čísle 
604 473 478 či e-mailu: nadace@
euronisa.cz.

Jedna akce skončila, další pokra-
čuje. Nadace EURONISA spustí zimní 
část sbírky „Pozvedněte slabé!“. 

Tato sbírka byla poprvé zahájena 
v roce 2003 a od té doby vynesla více 
než 6,6 milionů korun. Vždy se ve 
městech Libereckého kraje a Šluknov-
ského výběžku vybíralo na předem 
určené projekty konkrétních nezisko-
vých organizací. Co se v konkrétním 
městě vybralo, to tam také bylo poté 
rozděleno. Tak je tomu i letos. 

Po dokončení letní části sbírky bylo 
zatím v  Liberci vybráno 28 628 Kč. 

V zimní části vyrazí 17.–21. 12. do OC 
Fórum studenti SPŠ strojní a elektro-
technické a budou prodávat magnet- 
ky za 30 Kč. Výtěžek podpoří Revu 
(na osobní asistenci lidem trpícím 
Alzheimerovou nemocí a  osaměle 
žijícím seniorům) a Centrum Lira (na 
terapeutické aktivity určené rodinám 
s dětmi trpícími autismem).

Dále můžete přispět pomocí dár-
covské SMS tím, že na telefonní číslo 
87 777 zašlete SMS zprávu ve tvaru 
DMS EURONISA 30, DMS EURONISA 
60 nebo DMS EURONISA 90, čímž do 
sbírky přispějete podle vámi zvolené 
SMS 29 Kč, dvojnásobek nebo troj-
násobek.

Křesťanská Nadace EURONI-
SA vznikla v  roce 1995 z  podnětu 
libereckého sboru Jednoty bratrské. 
Od svého založení rozdělila potřeb-
ným přes 34,5 milionů korun a pod-
pořila z nich 1612 projektů 318 orga-
nizací. Finanční prostředky nadace 
získává nejen z výnosů nadačního 
jmění, ale i z darů firem a jednotlivců 
či z benefičních akcí. Další aktivitou 
je veřejná sbírka „Pozvedněte slabé!“, 
jejímž patronem je herec Jiří Lábus. 
Na podporu potřebným v loňském 
roce nadace rozdělila mezi 21 orga-
nizací přesně 1 532 146 Kč, přičemž 
největší sumu převzal Maják, o.p.s., 
realizující preventivní programy na 
školách a spravující tři nízkoprahové 
kluby v regionu. 

Pozvedněte slabé
22. benefiční aukce umění Nadace Euronisa je již minulostí, 
blíží se zimní část sbírky Pozvedněte slabé.
Jana Jánová
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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. 11. DO 30. 11. 2018
302/18 klíč od vozidla 29. 11. 2018

300/18 dětské hodinky 28. 11. 2018

299/18 jízdní kolo 27. 11. 2018

298/18 karta Jana Zobalová 27. 11. 2018

297/18 mobilní telefon 27. 11. 2018

296/18 nálezy ČD: sluchátka, batoh s oblečením, bunda + batoh s oblečením 27. 11. 2018

295/18 peněženka – Jan Přibyl 26. 11. 2018

294/18 ovladač na vrata/bránu 23. 11. 2018

293/18
nálezy DPMLJ: 2x mobilní telefon, peněženka – Ondřej Prachár, taška s věcmi na 

plavání, karta – Ihor Chekh
22. 11. 2018

292/18 finanční hotovost 20. 11. 2018

291/18 karta řidiče 19. 11. 2018

290/18 karta – Petra Slupecká 19. 11. 2018

289/18 mobilní telefon 19. 11. 2018

288/18
nálezy DPMLJ: nákrčník, vak – sportovní oblečení, vak – plavecké věci, průkaz 

– Jana Pecháčková, svítilna, čepice, batoh – plavky, hokejka, dioptrické brýle
16. 11. 2018

286/18 prsten 14. 11. 2018

285/18 čepice 14. 11. 2018

283/18 mobilní telefon 12. 11. 2018

282/18
nálezy DPMLJ: fotoaparát, brýle, dětská čepice, karta – Hana Kosová, karta – Sára 

Vančurová, mikina, deštník, mobilní telefon
9. 11. 2018

281/18 jízdní kolo 8. 11. 2018

280/18 klíče 8. 11. 2018

277/18 mobilní telefon 5. 11. 2018

276/18 koloběžka 5. 11. 2018

275/18 karta – Matěj Dvořák 2. 11. 2018

274/18
nálezy DPMLJ: brýle, inzulinové pero, fotoaparát, 2x peněženka, kabelka, svetr

peněženka – Daniel Kocur 
2. 11. 2018

VÁNOČNÍ BRUSLENÍ  
V HOME CREDIT ARENĚ

Na Štědrý den od 13 do 15  hodin 
budete mít jedinečnou příležitost 
zabruslit si na tygřím ledě přímo na 
ploše Home Credit Areny. Takže než 
se pustíte do večeře, vyrazte s celou 
rodinou na brusle. Vstup je pro všechny 
zdarma. 

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ KAŽDÝ DEN
Veřejné bruslení ve Svijanské aréně 

je v plném proudu už od září a  jinak 
tomu nebude ani mezi svátky. To se na 
vás bude tým Sport Parku Liberec těšit 
každý den od 25. 12. až do 1. 1. 2019 vždy 
od 15 do 17 hodin. 

Kromě svátečních dnů bude k dispo-
zici i půjčovna bruslí v přilehlé prodejně 
JB Sport, kde si můžete nechat brusle 
i nabrousit.

HALA MÍČOVÝCH SPORTŮ  
JE TAKÉ OTEVŘENÁ

Pokud před zimními sporty dáváte 
přednost halovým, můžete zavítat do 
Haly míčových sportů ve Sport Parku 
Liberec i mezi svátky. Zamluvte si kurt 
nebo celé hřiště a uspořádejte turnaj 

pro přátele či herní odpoledne pro 
rodinu. 

Zahrát si můžete třeba badmin-
ton, tenis, ricochet, stolní tenis, futsal 
nebo florbal. Rezervaci vyřídíte online 
z  pohodlí svého domova na stránce 
rezervace.sportparkliberec.cz. 

 Otevírací doba Haly míčových 
sportů v období Vánoc:

24. 12.  zavřeno
25. 12.  14–23 hod.
26. až 28. 12. 6–23 hod.
29. a 30. 12. 6–22 hod.
31. 12.  6–17 hod.
1. 1. 2019 14–22 hod.

Navíc na sportovištích ve Sport Parku 
Liberec teď můžete uplatnit i ActivePass 
a Multisport kartu. Obě dvě také můžete 
využít i  na veřejné bruslení. Home 
Credit Arena a Sport Park Liberec se na 
vás už těší! 

Aktivní Vánoce ve Sport Parku Liberec
Přijďte si na Štědrý den užít bruslení přímo na ledu Home Credit Areny nebo si mezi svátky zabruslete ve Svijanské aréně 
a zapoťte se v Hale míčových sportů.
Sport Park Liberec
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Distribuci Libereckého zpravoda-
je do  každé rodiny v  Liberci zajišťuje 
od 1. ledna 2002 Česká pošta, s. p. Pokud 
Zpravodaj neobdržíte do své schránky, 
obracejte se, prosíme, přímo na Českou 
poštu, tel.: 954 246 016. Do vyčerpání 
zásob je Zpravodaj k dispozici v recepci 
hlavní budovy radnice, Nového magistrá-
tu a v městském informačním centru.

ZPRAVODAJ
LIBERECKY`
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VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC
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VIKTOR STEGER, Veronika Anna 
Zázvorková a Michal Fotr získali zlato 
v  kategorii kata kumiwaza. Viktor 
Steger a Veronika Anna Zázvorková 
spolu vyhráli stříbro v shuyo waza 
kumite a  Viktor ještě bronzovou 
medaili v kategorii kata. Michal Fotr 
a Dan Grygárek skončili na čtvrtém 
místě v kata. 

Dosažení dalších úspěchů na mezi-
národní soutěži libereckých karatistů 
je podloženo velikým úspěchem ze 
soutěže pořádané o týden dříve, a to ze 
Shin -gi -tai open 2018 (otevřený turnaj 
všech stylů karate a kobudo) v Havlíč-
kově Brodě. Michal Fotr, Viktor Steger 
a Veronika Anna Zázvorková získali 
zlatou medaili za aplikaci kata proti  
2 protivníkům – kategorie kata kumi-
waza 10–12 let, poprvé se účastnili 
závodů i se zbraněmi – kobuda, ve 
kterém získali zlatou medaili v kumi-
waza.

Veronika Anna Zázvorková získa-
la 3 zlaté, 1 stříbrnou a 2 bronzové 
medaile. Viktor Steger zazářil s pěti 
zlatými medailemi, Michal Fotr si 
odvezl 3 zlaté a 2 bronzové medaile, 

Dan Grygárek vybojoval 2krát zlato. 
Úspěšně zvládl kumite Vítek Sig-
mund, který zvítězil se zlatou medailí. 
Mladým reprezentantům trenéři přejí 
hodně zdaru.  

JAKO KAŽDÝ rok se i tento konaly 
na podzim dva ze tří nejdůležitějších 
závodů v roce, a sice finále závodů 
středisek talentované mládeže 
a mistrovství České republiky, které 
se nám podařilo vyhrát, a  získat 
tak titul nejúspěšnější školy České 
republiky již poněkolikáté za sebou.

První vítězné závody, celorepub-
likové setkání středisek talentova-
né mládeže, probíhaly o víkendu 
13.–14.  října  2018 ve sportovním 
centru ČUS Nymburk. Středisko STM 
Praha 2, jehož jsme součástí, zde své 
první místo vybojovalo s počtem 
54 zlatých medailí, sečteno z obou 
kol, a  závodilo za něj celkem 86 
závodníků.

Mistrovství České republiky se 
tentokrát uskutečnilo ve sportovní 

hale v Brně o víkendu 10.–11. listopa-
du 2018. Dohromady zde soutěžilo 
28 škol s 327 závodníky, z nichž bylo 
opět 86 jednotlivců členy naší školy. 
Nakonec se nám podařilo vyzávo-
dit 30 zlatých medailí, 19 stříbrných 
a 41 bronzových, čímž jsme se stali 
s předstihem opět nejúspěšnějšími.

Chcete si zacvičit i vy? Setkat se 
s  vítězi a  třeba si jednou rovněž 
zazávodit? Přihlásit se můžete kdy-
koliv během celého roku. Jen u nás 
získáte zkoušky na vyšší pásek 
a  výbavu (dobok, lapa, chrániče) 
zdarma. Proto neváhejte a přijďte 
za námi každé pondělí od 16.00 v ZŠ 
Aloisina výšina 642, pod vedením 
Michala Kindla, tel.: 607 636 091. Pro 
bližší informace navštivte náš web 
na tkd.cz.  

Okinawské karate v Liberci slaví velké úspěchy
V polských Mielcích se konal mezinárodní turnaj karate, v němž dokázali ve velmi tvrdé  
a početné konkurenci zvítězit liberečtí junioři z klubu Okinawa Karate a Kobudo Liberec.
Petr Zázvorka

Zlaté medaile jak na běžícím pásu
Největší škola taekwon ‑do ITF Ge ‑Baek Hosin Sool se v podzimních celorepublikových 
závodech umístila opět na nejlepších místech.
Katrin Dejlová, Ge ‑Baek Hosin Sool

Precizní výkon v  Hodoníně zna-
mená pro Liberec zatím úspěšný boj 
o elitní čtyřku v extralize stolních tenis-
tů. Premiérovou výhru 4:0 v nejvyšší 
české soutěži korunoval dalšími dvěma 
body Samuel Kalužný.

Ještě nikdy nepřemohl Liberec sou‑
peře bez ztráty bodu, až do utkání na 
jihu Moravy. „Tak snadné jako napoví‑
dá výsledek, to ale rozhodně nebylo,“ 
přiznal Radek Košťál. Ten nastoupil 
do hry po drtivém trimfu Kalužného 
s Kadlčkem (11:6, 11:3, 11:7) a s 19letým 
Ukrajincem Broiakovskym si dlouho 
nevěděl rady. Prohrával dokonce už 
0:2 na sety a 2:6. Po time ‑outu se ale 
dění na stole změnilo a o vítězi se už 
nedalo pochybovat. „Úplně mi nese‑
děly balonky s novou technologií ABS, 
musel jsem si zvykat,“ popsala kompli‑
kace liberecká legenda. Na něj navázal 
Jakub Seibert výhrou nad Tymofieie‑
vem a po dalších pěti setech i Kalužný 
nad Broiakovskym. Slovák Kalužný se 
tak s úspěšností 71,5 % dostal už na 
sedmé místo úspěšnosti. 

LIBEREC VYNULOVAL HODONÍN 
A UŽ JE ČTVRTÝ


