
Jaký je nejlepší lék na špatnou náladu? Najít si kamaráda! Tak zněla odpověď dětí na jeden z dotazů moderátorek, které provázely letošní 
oblastní kolo Mateřinky v  Liberci. A  dospěláci v  hledišti souhlasně zatleskali. „Máme v  Liberci dvě Mateřinky. Tou druhou je festival 
profesionálních divadel, která hrají pro děti předškolního věku. Obě Mateřinky považuji za stejně důležité, obě rozvíjejí fantazii a tvořivost 
nejmenších dětí,“ uvedl náměstek primátora Ivan Langr, který letošní ročník Mateřinky za město Liberec zahajoval. Foto Zuzana Minstrová
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zápisy do MŠ
Zápisy do libereckých 
mateřských škol budou 
v jeden termín – 31. března.

Děti v posleDním roce před 
zahájením školní docházky mají 
přednostní právo na přijetí do 
mateřských škol, je ale nutné, 
aby se zákonní zástupci k zápisu 
dostavili.

přehleD mŠ v liberci 
a DalŠí info na straně 4

— ZDARMAVychází v nákladu 45 500 kusů  

talent
Šest let závodí na motorce 
a jde o od jednoho úspěchu 
k druhému. Štěpánu Zudovi 
je ale teprve devět let.

v  liberci roste závodník, 
o  němž budeme možná slýchat 
třeba jako o Jakubu Kornfeilovi, 
Karlu Hanikovi nebo Valentinu 
Rossi.

více na straně 16

svůj vliv na tom má špatná eko-
nomická situace, ale to nemůže být 
omluva pro vrácení 200 milionů. Město 
je přitom mohlo využít, muselo by ale 
k tomuto problému v minulých letech 
přistoupit mnohem aktivněji. Úkol 
přitom nebyl nesplnitelný – stačilo 
najít cca 30 mil. Kč na potřebné spolu-
financování ve výši 15 %.

Argument, že na to nebyly peníze, 
neobstojí. Pokud můžu ke každé 
vlastní 1,50 Kč získat od někoho 8,50 
Kč, tak udělám maximum, abych si 
peníze klidně i půjčil, protože vím, že 
se mi to dlouhodobě vyplatí. Nebo si 
utáhnu více opasek. Jenže on tento 

problém dlouho nebyl vidět, nechá-
val se, jak se říká, „vyhnít“ a dnes se 
s ním bohužel již nedá nic dělat.

Šetření na Špatném místě
Město se tak na první pohled neza-

dlužilo o dalších 30 mil. Kč, ale jen na 
první pohled. Proč? Protože opravy 
zázemí divadel, školních hřišť, parků 
či sportovních zařízení budeme muset 

v budoucnu stejně zaplatit. Ovšem 
s tím rozdílem, že na mnohé už nezís-
káme 85% dotaci, ale budeme muset 
zaplatit 100 % ze svého…

Do určité míry je tento stav 
i důsledkem dlouhodobého politic-
ky motivovaného snižování stavu 
zaměstnanců radnice, které však ve 
svém důsledku omezilo schopnost 
města získávat dotace. Projekty 
se totiž samy nepřipraví a  žádosti 
o dotace se samy nenapíší. V tomto 
ohledu jsou i  některá mnohem 
menší města, jako například Hrádek, 
mnohem úspěšnější.

 pokračování na straně 3

Město nevyčerpá přes 200 mil. Kč evropských dotací
jak se ukazuje v letošním roce, nejen česká republika bude vracet miliardy evropských 
dotací, protože je nedokázala využít. podobně je na tom bohužel i město liberec, které 
nedokázalo z peněz vyčleněných na integrované plány rozvoje města vyčerpat přes 
200 milionů korun a tyto peníze tak využijí jiní žadatelé.
Jan Korytář, náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

„Dá se říci, že je v přípravě 
rozvojových projektů dosti 

značný chaos. Neexistuje žádný 
promyšlený zásobník projektů, 
které je třeba zafinancovat“

nejlepší lék na špatnou náladu? Kamarád!
Už osmnáct let patří každé jaro v liberci oblastnímu kolu soutěže tvořivosti dětí 
z mateřských škol – mateřince.
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editorial

příspěvky pro soukromé zŠ
Zuzana Minstrová

město i v tomto roce přispěje na 
obědy žáků škol, které mají jiného 
zřizovatele. Dotaci na rok 2015 ve 
výši 12,50 Kč na provozní náklady, 
spojené se stravováním na jednoho 
žáka, získá soukromá ZŠ Doctrina 
a  Křesťanská základní a  mateřská 
škola J. A. Komenského.

Liberečtí zastupitelé tak na úno-
rovém zasedání potvrdili rozhodnutí 
rady města, kdy obě školy získají 
dohromady částku 936 000 Kč. Město 
pravidelně ročně přispívá na provozní 
náklady na stravování jak základním 
školám, které zřizuje, tak i soukromým 
základním školám v Liberci. 

milí liberečané,
předně vám přeji brzký příchod jara, prosluně-

ných dnů a jasnějších barev, které nám po ponu-
rém zimním období jistě přidají na dobré náladě, 
díky níž by nás jarní únava měla minout velkým 
obloukem.

Určitě jste si všimli, že uplynulý měsíc se v médiích hojně diskutovalo 
na téma vyvěšení tibetské vlajky. Téma, které je natolik in, že stanout 
proti proudu znamená ušít si na sebe bič. Vlajka Tibetu, coby symbolická 
podpora okupovaného národa, nakonec na sloupu před radnicí zavlála, 
protože taková byla většinová vůle zastupitelstva. To samozřejmě respek-
tuji, nicméně si pořád stojím za svým názorem, že město by se mělo 
starat hlavně o občany Liberce a řešit spíš místní problémy než neustále 
zaujímat postoje k všemožným situacím ve světě. A že by takových vlajek 
mohlo být…

To neznamená, že by mi byla situace v Tibetu lhostejná. Jen jsem 
přesvědčen, že není na místě vyjadřovat se k tomuto tématu z pozice své 
funkce primátora a jménem všech občanů Liberce. Vždyť jaký mandát 
a jaké oprávnění má vedení města k rozhodování v podobných otázkách? 
Vzpomeňte na kontroverzní aféru kolem vyvěšení vlajky s Putinem.

Vyjádřit se sám za sebe, jako občan, to ano. A jako Tibor Batthyány vidím 
efekt spíš v konkrétní pomoci než v hezkém, ale laciném, a v podání mno-
hých politiků spíše populistickém gestu, které samo o sobě nic nezmění. 
Proto jsem na zasedání zastupitelstva vyvěšení tibetské vlajky nepodpořil 
a místo toho jsem zastupitele vyzval k finanční podpoře projektu Škola 
ProTibet, který zajišťuje obecně prospěšná společnost MOST a díky kte-
rému má stále více tibetských dětí možnost vzdělávat se ve svém rodném 
jazyce.

A výsledek? Zastupitelé věnovali formou daru necelých 12 tisíc korun, 
z nichž bezmála 10 tisíc daly dohromady zastupitelské kluby ANO a Změny 
pro Liberec. Smutným paradoxem zůstává, že mnozí ti, kteří za vyvěšení 
tibetské vlajky bojovali nejvíc, možnost přímé pomoci odmítli. Na druhou 
stranu je ale nutné dodat, že někteří ze zastupitelů později změnili názor 
a přispěli na projekt Škola ProTibet dodatečně.

Na závěr trochu odbočím, a to k periodiku, které zrovna máte v rukou. 
Jako jeho čtenáře vás chci požádat, abyste nám na e-mailovou adresu 
zpravodaj@magistrat.liberec.cz napsali, co vám v našem Libereckém 
zpravodaji chybí, co naopak přebývá a co byste v něm třeba rádi uvítali. 
Všechny vaše podněty si rád přečtu, protože toto periodikum připravuje-
me pro vás, a věřím, že společnými silami budeme jeho podobu neustále 
vylepšovat. váš tibor batthyány

Každá komise má i náhradníky, 
zájemců bylo hodně
první komise, poradní orgány rady města liberce, byly 
ustaveny. jejich složení schválili na svém zasedání v úterý 
3. března liberečtí radní. Zanedlouho už tak mohou začít 
pracovat komise pro kulturu a cestovní ruch, komise 
zdravotní a sociální a komise humanitní.
Zuzana Minstrová

liberec nechá zmapovat 
obsazenost parkovišť
v následujících třech měsících se ukáže, jak hojně motoristé 
v liberci využívají městská placená parkovací místa. město 
provede aktuální měření obsazenosti na všech parkovištích 
v zónách placeného stání.
Jan Král

kažDá Z komisí má devět členů. 
Jejich garant, náměstek primátora pro 
školství, kulturu, sociální věci a cestovní 
ruch Ivan Langr, vybíral na volná místa 
v komisích dohromady z 53 zájemců. 
Tolik se totiž přihlásilo po zveřejnění 
výzvy města lidí. V každé komisi byly 
přitom k dispozici jen tři místa.

„Každý z přihlášených měl odbor-
nou způsobilost a  kvalifikaci ve 
vybrané komisi působit, takže výběr 
byl velmi obtížný,“ řekl náměstek 
Ivan Langr. „Složení komisí považuji 
za vyvážená jak ve vztahu k náplni 
činnosti, tak strukturou profesí i vysí-
lajících organizací. U žádného z nomi-
nantů jsme nezjišťovali politickou 
příslušnost, pro nás byla rozhodující 
jejich odbornost,“ doplnil.

Každá komise má svého předse-
du a místopředsedu. Jednu z těchto 
funkcí vždy zastává některý součas-

ný zastupitel, aby byla zachována 
prostupnost informací z komise až 
do zastupitelstva a informace o pro-
jednávaných tématech, popřípadě 
doporučeních, nezůstávaly jen v radě 
města.

„Zájemci, kteří se do komisí zatím 
nedostali, zůstávají k dispozici jako 
náhradníci pro případ, že by bylo 
nutné některé členy odvolat, napří-
klad kvůli docházce a  podobně,“ 
dodal Ivan Langr.

Vedení města otevřelo komise 
zájemcům z řad veřejnosti poté, co na 
místa, rezervovaná pro opozici, opo-
ziční strany rezignovaly a nedodaly 
sem své zástupce.

Komise jsou poradními a  ini- 
ciačními orgány Rady města Liberec. 
Schází se obvykle 1x měsíčně. Měsíč-
ní odměna člena je symbolická, činí 
1 000 Kč. 

poříZená Data budou sloužit pro 
chystané vylepšení současného par-
kovacího systému. Dohodla se na tom 
pracovní skupina PARKOVÁNÍ, která se 
od počátku roku zabývá problemati-
kou parkování v Liberci.

„Zjistili jsme, že detailní měření 
obsazenosti všech parkovišť bylo dříve 
prováděno pouze ve dvou pracovních 
dnech v  roce a dále jen operativně 
v průběhu roku na vybraných parkoviš-
tích. Tyto statistiky jsou vhodné pouze 
jako podpůrný dokument pro budoucí 
nastavení parkovacího systému, ale 
pro optimální řešení potřebujeme 
mnohem přesnější a aktuální data,“ 
uvedl náměstek primátora pro tech-
nickou správu majetku města a člen 
pracovní skupiny PARKOVÁNÍ Tomáš 
Kysela. Měření obsazenosti proběhne 
v Liberci v následujících třech měsících.

Pracovní skupina na jednání 
řešila také rezidentní stání. Stávající 

provozovatel parkovacího systému 
předložil data o počtu vydaných par-
kovacích karet v zónách rezidentního 
a abonentského stání. „Přitom bylo 
zjištěno, že v drtivé většině na všech 
parkovištích není prodáno více par-
kovacích karet, než je kapacita těchto 
parkovišť,“ upozornil náměstek.

Současně se pracovní skupina 
zabývala nejnovějšími dostupnými 
technologiemi pro zajištění zón pla-
ceného stání. Byla domluvena témata 
a  specifikace technických okruhů 
navazujících na jednání s  výrobci 
těchto technologií a pracovní skupi-
nou.

Další pracovní schůzka se uskuteční 
v dubnu. Tématem bude rekapitulace 
a doplnění pořízených dat a zpraco-
vání výstupů včetně možných dalších 
variantních řešení konkrétních postu-
pů pro radu města a jejího poradního 
orgánu – komisi dopravy. 

Pravidelně každý měsíc mají zájemci o schůzku s libereckým 
primátorem Tiborem Batthyánym možnost navštívit jej v kanceláři 

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

Pro každého má primátor přichystáno zhruba čtvrt hodiny.
aktuální termíny jsou 24. března a 14. dubna mezi 14. a 16. hodinou.

otevřené dveře primátorA
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Jaro ve znamení pohybu 
libereckých soch
na nová místa v liberci poputují v jarních měsících socha 
edison i oblíbené sousoší kočky. lampa edison bude 
přemístěna z nenápadného plácku mezi nákupním centrem 
plaza a náměstím Dr. edvarda beneše někam, kde bude víc 
vidět. kočky se už před radnici nevrátí.
Zuzana Minstrová

jak UveDla Jitka Mrázková, ředitel-
ka společnosti Spacium, které už řadu 
let oživuje plastikami veřejný prostor 
v Liberci, vhodné místo pro Edisona 
teprve Spacium hledá. S vytipováním 
všech možností pomůže společnosti 
osobně také autor této kubistické 
pouliční lampy, sochař a  výtvarník 
Jaroslav Róna.

„Jedním z  míst, kde by se nám 
Edison líbil, je rekonstruovaná Kos-
telní ulice. Tam by se socha lampy 
hezky vyjímala, ovšem ještě nevíme, 
jestli by tomu nebránil nějaký tech-
nický problém, například sítě v zemi. 
O všech možnostech ještě samozřej-
mě budeme jednat s městem,“ řekla 
Jitka Mrázková. Lampa Edison zdobí 
dvorek u Plazy, který spojuje nákupní 
centrum s hlavním libereckým náměs-
tím, od listopadu 2009.

Sousoší Kočky od sochařky Martiny 
Niubo je nyní uloženo ve skladu tech-
nických služeb. Během května nebo 

června jej autorka zrenovuje. Kočky 
projasní nový nátěr a budou opra-
vena i drobná poškození, aby si při 
lezení po nich malé děti neublížily. Jak 
uvedla Jitka Mrázková, sochy poškodi-
li neznámí vandalové také například 
tím, že do nich zatloukli hřebíky.

„Protože na místo před radnicí, kde 
dříve sousoší stálo, přijde časem nová 
socha, kočky chceme postavit jinam. 
Vhodné místo v  centru města pro 
ně teď hledáme. Nabízí se například 
plácek u  vodotrysků před Plazou,“ 
uvedla. Sochy tří koček v nadživotní 
velikosti jsou vytvořeny ze sklobeto-
nu. Před radnicí byly instalovány v září 
2010. 

SAJ, a. s. vyhlašuje výběrové řízení na provoz

OBČERSTVENÍ V AREÁLU VESEC
více informací na www.skijested.cz

LiBereC.CZ

aktuálně jsou vyhlášeny tyto výzvy k předkládání žádostí 
o dotaci z rozpočtu statutárního města liberec

i. výzva na období od 1. 4. do 31. 8. 2015:
podpora veřejných jednorázových, náborových a propagačních akcí

i. výzva na období od 1. 4. do 30. 9. 2015:
soutěže a projekty • mimořádné vzdělávací akce v Liberci • 

mimoškolní činnost • školní časopisy, publikace

Informace o sportovním fondu získáte na tel.: 485 243 765

peníze pro vaše projekty

sportovní fond

fond pro podporu vZděLávání

i. výzva na období od 1. 4. do 31. 12. 2015:
protidrogová politika (aktivity směrované na cílové specifické 

skupiny, veřejnost atd. vč. prevence užívání tabákových výrobků 
a alkoholu) • specifická primární prevence užívání drog, tabákových 

výrobků, alkoholu a další preventivní programy • aktivity, které 
vedou k samostatnosti a nezávislosti (přístup k zaměstnání, 

právům) • sociální služby ohroženým skupinám občanů

i. výzva na období od 1. 4. do 31. 12. 2015:
zdravotní, preventivní a léčebné programy vedoucí 

k prevenci civilizačních onemocnění • zlepšení kvality života 
osob s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem nebo 

znevýhodněných skupin občanů • aktivity přispívající k překonání 
sociálního vyloučení • vytváření zdravého životního stylu • 

vzdělávací a výchovné programy

i. výzva na období od 1. 4. do 31. 12. 2015:
pro poskytnutí dotací z fondu pro partnerskou spolupráci

Dotazy zodpoví odbor školství, kultury a sociálních věcí.

Dotazy zodpoví odbor školství, kultury a sociálních věcí.

Dotazy zodpoví kancelář primátora.

Dotazy zodpoví odbor školství, kultury a sociálních věcí.

Dotazy zodpoví odbor školství, kultury a sociálních věcí.

fond prevenCe

fond ZdrAví

fond pro pArtnerskou spoLupráCi

Uzávěrka příjmu žádostí o podporu
je u všech fondů do 

3. dubna 2015

i. výzva pro poskytnutí dotací z kulturního fondu v roce 2015 
na akce pořádané od 1. dubna do 31. srpna 2015

kuLturní fond

Formuláře pro podání žádosti o dotaci a základní pravidla 
pro jejich poskytování žadatelé obdrží v recepci historické radnice 

nebo si je mohou stáhnout na internetové stránce města

www.liberec.cz/dotace
Minimální výše spolufinancování projektu příjemcem dotace je 
většinou 20 % z původně požadované částky dotace. Podmínky 

jednotlivých fondů je třeba důkladně prostudovat!
vyplněné žádosti na uvedené dotace lze zaslat poštou, odevzdat 

v podatelně radnice nebo předat na příslušném odboru.

« Město nevyčerpá…
Dokončení Ze strany 1

Začínáme oD nUly
Příčin vrácení této astronomické 

sumy je ale více. Mezi jednu z nich 
patří to, že město více netlačilo 
a nepřipravovalo své vlastní projek-
ty. Obecně se dá říci, že je v přípravě 
rozvojových projektů dosti značný 
chaos. Na městě neexistuje žádný 
promyšlený zásobník projektů, které 
město potřebuje zafinancovat, žádné 
investiční strategie, žádný finanč-
ní plán, jak co nejvíce využít všech 
dotačních příležitostí. V tomto ohledu 
začínáme nyní od stavu nula.

Nemá ale smysl brečet nad rozli-
tým mlékem. Proto nové vedení při-
pravuje založení Fondu rozvoje, kde 
se soustředí všechny investiční pro-
jekty a prostředky města, je vypsáno 
výběrové řízení na místo nového 

vedoucího odboru strategického 
rozvoje a  dotací, začíná inventura 
všech investičních potřeb a  prio-
rit města. Zároveň si připravujeme 
i finanční nástroje na to, abychom se 
na dotace jen nedívali, ale uměli je 
i získávat a čerpat.

možná hleDáme i vás…
Úspěch každé organizace, každého 

projektu stojí na lidech, u získávání 
dotací to platí stejně. Proto budou 
v  dalších týdnech vypsána další 
výběrová řízení na pozice dotačních 
specialistů, jejichž úkolem bude zajis-
tit pro Liberec maximum evropských 
i  státních dotací pro financování 
našich potřeb. Pokud vás tato práce 
případně zajímá, sledujte pozorně 
úřední desku města, třeba se možná 
právě vy stanete součástí nově budo-
vaného týmu „Lovců dotací“. 
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poDávání žáDostí o přijetí dětí 
k předškolnímu vzdělávání (zápis) 
pro školní rok 2015/2016 se koná 
v  jednotném termínu v  úterý 
31. 3. 2015 (pro děti běžných tříd 
mŠ). bližší informace poskytnou 
ředitelé mateřských škol.

Děti v posledním roce před zahá-
jením povinné školní docházky mají 
zákonem zajištěno přednostní právo 
na přijetí k předškolnímu vzdělávání, 

je ale nutné, aby se zákonní zástupci 
k zápisu dostavili, protože po ukonče-
ní správního řízení je problematické, 
vzhledem k naplněnosti mateřských 
škol, hledat pro tyto děti volné kapa-
city.

Ze zákona o přijetí dítěte do mateř-
ské školy rozhodují výhradně ředitelé 
mateřských škol. Zřizovatel pouze 
doporučil, aby v případě přijímání 
zohlednili kritéria, která najdete ve 
vedlejší tabulce. 

Jednotný zápis do mateřských škol 
zřizovaných statutárním městem liberec

doporučená kritériA pro přijímání dětí 
do mAteřskýCh škoL

1. Dítě v posledním roce před zahájením školní docházky.

2. Dítě, které splňuje současně podmínky: 
 - dovrší věk 3 let k 31. 8. 2015 
 - trvalé bydliště v Liberci 

 - sourozenec v dané MŠ

3. Dítě, které splňuje současně podmínky: 
 - dovrší věk 3 let k 31. 8. 2015 
 - trvalé bydliště v Liberci

4. Dítě, které splňuje současně podmínky: 
 - dovrší věk 3 let k 31. 8. 2015 
 - sourozenec v dané MŠ 

 - bydliště v některé z těchto obcí: Šimonovice, 
 Kryštofovo Údolí, Janův Důl, Stráž nad Nisou, 
 Jeřmanice, Zdislava

5.Dítě, které splňuje současně podmínky: 
 - dovrší věk 3 let k 31. 8. 2015 
 - bydliště v některé z těchto obcí: Šimonovice, Kryštofovo 

 Údolí, Janův Důl, Stráž nad Nisou, Jeřmanice, Zdislava.

6.Dítě, které dovrší k 31. 8. 2015 věk 3 let.

7.Dítě mladší 3 let.

ii. mš preciosa, o.p.s.  Puškinova 80, 460 12 Liberec 24
křesťanská zš a mš  Růžodolská 118/26, 460 11 Liberec 11
liberecká jazyková mš, o.p.s. Jabloňová 445/29, 460 12 Liberec 12
kindergarten Xii.  Čapkova 317/19, 460 05 Liberec 5
mš a zš září, s. r. o.  Americká 576/28, 460 07 Liberec 3
miniškolka aša  Teronská 1054/5, 460 01 Liberec
mateřská škola u potůčku Malodoubská 239, 460 08 Liberec 23
Soukromé hlídání dětí kuřátka České mládeže 135, Liberec
miniškolka „ještědka“ Houbařská 331/8, 460 08 Liberec 8
mateřská škola domino Proletářská 115, 460 23 Liberec 23
školička v klubu klička Pod Branou 455/8, 460 01 Liberec
mateřská školka petra Ještědská 680, 460 08 Liberec 8
zelená školka  Alšova 576/8, 460 15 Liberec
mš – u letiště, s. r. o. Obchodní 606, 460 11 Liberec 10
Česko-anglická montessori mš Život hrou, s. r. o. Štef. nám. 780/5, LBC 1
mš pod branou při doctrina – zš, s. r. o. Na Perštýně 404/44, Liberec 4
miniškolka méďa  Palachova 1391/9a, Liberec 1
předškoláci, s. r. o.  Václavská 13, Liberec VI-Rochlice
miniklub krteček v centru Generace, o. s. Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1
miniškolka myšičky  Ruprechtická 440/33, 460 01 Liberec 1
miniškolka bim-bam  Markova 491/7, 460 14 Liberec 14
miniškolka chrastava Frýdlantská 57, 463 31 Chrastava
miniškolka jája  Budovcova 1314/18, 460 01 Liberec 1

MateřsKé ŠKoly zřizované MěsteM
Ředitel(ka) Místa

Mateřská škola „Korálek“, Aloisina výšina 645/55 *) Vladimíra Jurigová 30

Mateřská škola „Sluníčko“, Bezová 274/1 Bc. Petra Čermáková 35

Mateřská škola „Motýlek“, Broumovská 840/7 *) Bc. Martina Suchomelová 52

Mateřská škola „Pramínek“, Březinova 389/8 *) Mgr. Jana Palasová 30

Mateřská škola „Kytička“, Burianova 972/2 Bc. Dana Charyparová 62

Mateřská škola „Kamarád“, Dělnická 831/7 Milena Choutková 43

Mateřská škola, Dětská 461 Jaroslava Vacíková 30

Mateřská škola „Hvězdička“, Gagarinova 788/9 Bc. Eva Cvrčková 35

Mateřská škola „Jizerka“, Husova 184/72 Mgr. Jana Šindelářová 18

Mateřská škola „Jablůňka“, Jabloňová 446/29 Bc. Hana Piňková 35

Mateřská škola, Jeřmanická 487/27 Bc. Zdeňka Nevečeřalová 23

Mateřská škola „Klubíčko“, Jugoslávská 128/1 *) Lenka Janečková 25

Mateřská škola „Malínek“, Kaplického 386 *) Mgr. Jitka Reindlová 28

Mateřská škola „Nad Přehradou“, Klášterní 149/16 Bc. Lucie Opalecká 16

Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4 *) PaedDr. Kamila Podrápská 53

Mateřská škola, Matoušova 468/12 *) Bc. Michaela Janků 18

Mateřská škola „Beruška“, Na Pískovně 761/3 Bc. Ladislava Sehnoutková 49

Mateřská škola „Delfínek“, Nezvalova 661/20 Iveta Blažková 25

Mateřská škola „Srdíčko“, Oldřichova 836/5 Jitka Kadlečková 22

Mateřská škola „U Bertíka“, Purkyňova 458/19 Bc. Dana Jeništová 22

Mateřská škola „Pohádka“, Strakonická 211/12 Jana Najmanová 36

Mateřská škola, Stromovka 285/1 PaedDr. Jana Kubíčková 40

Mateřská škola „Rosnička“, Školní vršek 503/3 Alice Langerová 17

Mateřská škola „Pastelka“, Švermova 100 Jana Pospíšilová 31

Mateřská škola „Čtyřlístek“, Tovačovského 166/27 Jaroslava Kalinová 38

Mateřská škola „Rolnička“, Truhlářská 340/7 Mgr. Miriam Plačková 9

Mateřská škola „Pod Ještědem“, U Školky 67 Jana Flanderková 22

Mateřská škola „Sedmikráska“, Vzdušná 509/20 Ilona Soukupová 14

Mateřská škola „V Zahradě“, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařová 20

Mateřská škola „Klíček“, Žitná 832/19 *) Jindřiška Veselá 30

Základní škola a Mateřská škola, Barvířská 38/6 Mgr. Miloslav Kuželka 27

*) vč. tříd pro zdravotně znevýhodněné děti  Celkem 935 volných míst

31. 3. 2015

dalŠí MateřsKé ŠKoly Jiných zřizovatelů

Přehled MŠ též na
 www.liberec.cz

(httP://kuc.cz/tzo5ns)
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cílem semináře bylo otevřít 
diskusi na toto téma, vysvětlit, jak 
vnímáme současnou situaci, kde spa-
třujeme hlavní problémy, jak a proč je 
navrhujeme řešit, a pro navrhované 
změny paní kuchařky získat. Seminá-
ře se zúčastnilo cca 100 lidí, pozvání 
přijali i zajímaví hosté.

 V některých jídelnách se v sou-
časné době vaří dobře, zdravě a ze 
základních čerstvých potravin, ale 
v  některých i  z  instantních směsí, 
polotovarů a  náhražek – potravin 
s  vysokým stupněm konvenience. 
Vyhláška o  školním stravování to 
bohužel nezakazuje a ani nijak neo-
šetřuje, je totiž 25 let stará. Přitom 
tyto průmyslově vyráběné potraviny 
mají negativní dopad na lidské zdraví 
a odborníci je dávají do souvislosti 
s narůstajícím počtem civilizačních 
onemocnění, jako jsou cukrovka, 
alergie, obezita ale i nádorová one-
mocnění.

Snažili jsme se vysvětlit, že 
používání nejrůznějších náhražek, 
dehydrovaných směsí, polotovarů 
a dochucovadel je drahé, škodlivé 
a zbytečné. Školní jídelny se stále 
musí řídit touto již překonanou 
vyhláškou o  školním stravování 
(tzv. spotřební koš), která nereflek-
tuje nové poznatky v oblasti výživy 
dětí, i když je tam naštěstí dostatek 

manévrovacího prostoru. Stále ale 
nařizuje používání velkého množ-
ství živočišných bílkovin, nenařizuje 
používání dostatečného množství 
ovoce a zeleniny a stále jsou do jídel-
níčku zařazovány potraviny pro děti 
nevhodné jako např. uzeniny.

V některých školních bufetech je 
stále ještě umožněn prodej nezdra-
vých a pro děti nevhodných potravin 
a nápojů s vysokým obsahem tuků, 
soli, cukrů a  konzervantů nebo je 
pronajímán prostor výdejním auto-
matům s nezdravými potravinami. 
To bychom rádi změnili.

Přítomné nadchla poutavá před-
náška známé specialistky na výživu 
a  zdravotní prevenci Mgr. Margit 
Slimákové, PhDr.Ta. Vysvětlovala, 
že naše děti netrpí nedostatkem 

jídla, ale jsou nemocné z přejídání 
a špatné skladby stravy. Zdůraznila, 
že primárně je třeba přestat používat 
instantní směsi, polotovary a náhraž-
ky, a popsala, jak by měl vypadat tzv. 
zdravý talíř. Snažila se kuchařky pro 
zdravé vaření nadchnout a nabízela 
praktické tipy a doporučení, jak to 
jednoduše zavést.

O  tom, že lze vařit školákům 
zdravě, chutně a za stejné peníze jako 
ostatní jídelny, povyprávěli účastní-
kům workshopu i  zástupci jídelny 
z  pražské ZŠ Tusarova, které jsme 
pozvali jako příklad dobré praxe. 
Na této škole propagují nejen gas-
tronomii z čerstvých surovin a bez 
náhražek, ale škola zrušila nápojové 
i potravinové automaty a tato jídelna 
získala v červnu 2013 titul Jídelna snů.

Příběh české Jídelny snů také 
ukazuje, jak důležité je otevřít školní 
kuchyně dětem a přizvat k diskusi 
rodiče. Ředitelka poutavě popisovala, 
jak jídla, obyčejně mezi dětmi neob-
líbená, lze vhodnou úpravou a pou-
žitím koření upravit tak, že se z nich 
stanou jídla ve škole nejoblíbenější, 
např. čočka. Své zkušenosti se zdra-
vou přípravou pokrmů představila 
také majitelka společnosti Gastron 
Zuzana Vaníčková, která vaří pro 
sedm libereckých základních škol.

Poté MUDr. Jana Pilnáčková, 
vedoucí odboru hygieny dětí a mla-
distvých KHS Libereckého kraje, 
seznámila přítomné s výsledky srov-
návacího šetření KHS ve 498 základ-
ních školách všech českých krajů 
v letech 2011 a 2014, ze kterého bylo 
patrné, že je v oblasti zdravé výživy 
co dohánět. V průběhu prezentací 
hosté mohli ochutnat i zdravé občer-
stvení – např. slunečnicový chlebíček 
s pomazánkou z cizrny, jahelné kulič-
ky či kuskusový makovec.

Na závěr se všichni diskutující 
shodli, že do diskuze o školním stra-
vování je důležité zapojit také rodiče 
a  požádat je, aby se o  stravování 
svých dětí mnohem více zajímali, 
komunikovali se školami i jídelnami, 
a přispívali tak sami ke skladbě jídel-
níčku i použitých surovin. 

vařit školákům lze zdravě a chutně
Zdravé školní stravování je pro následující léta jednou z priorit města v oblasti vzdělávání. proto v polovině února radnice 
ve spolupráci s iniciativou skutečně zdravá škola uspořádala pro kuchařky a vedoucí školních jídelen seminář o zdravém 
stravování v mateřských a základních školách.
Zuzana Tachovská, Ivan Langr – Změna pro Liberec

projekt Zahraničních stáží 
učitelek mateřských škol organizuje 
Ústav pro jazykovou a odbornou čin-
nost Univerzity Karlovy – středisko 
Liberec. Projekt je financován z OPVK, 
prioritní osa další vzdělávání pedago-
gických pracovníků.

Týdenní sdílení života v partner-
ských mateřských školách přineslo 
každému z nás mnoho cenných zku-
šeností a milých zážitků. Mohly jsme 
společně s pedagogy a dětmi zažívat 
denní vzdělávací činnosti, porovnávat 
metody vzdělávání, sledovat postupy 
pedagogů, jejich kreativitu, nahléd-
nout do plánování škol i  systému 
jejich vedení. Naše návštěvní deníky 
se plnily novými postřehy, mohly 

jsme diskutovat, ptát se a zejména 
porovnávat. Stáže byly zcela profe- 
sionálně připravené tak, abychom 
měly prostor pro posouzení před-
školního vzdělávání v České republice 
a ostatních státech, abychom mohly 
vnímat způsob života rodin v cizích 
zemích a abychom mohly sledovat 
multikulturní způsob vzdělávání.

Součástí programu byla i prezenta-
ce českých mateřských škol v daném 
městě a české učitelky nezapřely svou 
profesionalitu. Děti společně s námi 
zpívaly lidové písně, nahlížely do knih 
o  Krtečkovi, sledovaly dramatizaci 
jednoduchých říkadel a prohlížely si 
obrázky od našich nejmenších kama-
rádů. Více na nursery.cz. 

pedagogové MŠ v zahraničí
v čtrnácti městech šesti států evropy si vyměňovalo 63 učitelek 
mateřských škol z liberce a dalších měst české republiky 
zkušenosti a poznatky ze své pedagogické praxe.
Vlasta Tesařová, MŠ V Zahradě, Liberec

ZŠ Kaplického v Liberci zdárně ukončila 
po více jak dvou letech projekt E-skoly 
Libereckého kraje, který realizovala 
v rámci operačního programu Vzdělání 
pro konkurenceschopnost.

Cílem projektu bylo zvýšit jazykové 
kompetence v anglickém a německém 
jazyce u žáků 5.–9. tříd u osmi tvořivých 
splupracujících škol v kraji.

Snaha spolupracovat vznikla na zákla-
dě reflexe výsledků první vlny celoplošné 
generální zkoušky ověřování výsledků 
vzdělávání žáků na úrovni 5. a 9. ročníků 

ZŠ v cizích jazycích a stanovila prioritu 
spolupráce v rozvoji jazykových dovednos-
tí nutných k úspěšnému zvládnutí těchto 
testů. V rámci projektu proto vzniklo 
celkem 600 dílčích e-learningových výuko-
vých jednotek pro podporu výuky cizích 
jazyků právě na úrovni 5. a 9. ročníku 
základních škol, které byly všechny též ve 
výuce ověřeny.

Celý program byl spolufinancován 
Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky. 

 ZŠ Kaplického, Liberec

Projekt E ‑skoly

Reklama, kteRá v libeRci funguje

www.libeRec.cz/zpRavodaj

45 500
výtisků každý měsíc
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obsahem DoDatkU je přefinanco-
vání dluhové služby v podobě rozšíření 
Směnečného programu a  vystavení 
směnek v hodnotě 1,67 mld. Kč. Město 
tím dosáhne snížení úrokových nákladů 
o 10 mil. Kč ročně, s čímž se na únorovém 
zasedání ztotožnili i liberečtí zastupitelé.

Dlouhodobé financování statutár-
ního města Liberec doposud sestává 
z neamortizovaného Komunálního dlu-
hopisu o objemu 1,3 mld. Kč s úrokem 
3,3 % a  Směnečného programu 
o objemu 0,7 mld. Kč s úrokem 2,5 %. 
Po podpisu dodatku č. 1 ke Směneč-
nému programu bude dlouhodobé 
financování města nově tvořit komu-
nální dluhopis o objemu 0,33 mld. Kč 
s nezměněným úrokem a Směnečný 
program v objemu 1,67 mld. Kč, při-
čemž 1 mld. Kč bude mít úrokovou 

sazbu 2,5 % a zbylých 0,67 mld. Kč pak 
rovná 2 %. Přepočtená aktuální sazba 
je tedy 2,15 %.

„Úroky ze Směnečného programu 
tak budou nižší než úrok placený 
z  Komunálního dluhopisu, což je 
hlavní přínos této operace,“ vysvětlil 
náměstek primátora pro ekonomiku, 
strategický rozvoj a dotace Jan Korytář 
a dodal: „I když je to krok správným 
směrem, nejsem s dosaženým výsled-
kem zcela spokojen a  jsem rád, že 
zástupci České spořitelny avizovali, že 
jsou připraveni na další jednání. Mým 
cílem je předložit ještě během letošní-
ho roku další návrh na úpravu tohoto 
smluvního vztahu, aby město získalo 
pokud možno standardní podmínky, 
odpovídající aktuální ekonomické situ-
aci na trhu úvěrů.“ 

na počátkU roku 2010 schválili 
liberečtí zastupitelé smlouvu o nájmu 
pozemků na Perštýně, kde měla spo-
lečnost IBERUS vybudovat park, čili kli-
dovou a rekreační zónu Perštýn. Podle 
této smlouvy se měly po dokončení 
projektu pozemky stát vlastnictvím 
soukromé společnosti. Posléze byl 
projekt zařazen do IPRM – Atraktivní 
a kvalitní život v Liberci, avšak práce 
nebyly vůbec zahájeny. Hlavním 
důvodem byla absence finančního 
krytí projektu v důsledku rozhodnutí 
Regionální rady regionu soudržnosti 
Severovýchod o vyřazení tohoto pro-
jektu z administrace ROP SV (žadatel 
nedoložil povinné přílohy před pod-
pisem smlouvy o poskytnutí dotace).

Firma IBERUS, jejímž jednatelem byl 
za korupci odsouzený a nadále stíhaný 
v souvislosti s čerpáním evropských 
dotací na rekonstrukci kostela sv. Máří 
Magdalény Jiří Zeronik, se mezitím 
ocitla v  likvidaci. Zástupci firmy od 
projektu parku ustoupili. Plocha tak 

zůstane i nadále veřejnou zelení, město 
ji prodávat nechce.

„Jsem rád, že tyto pozemky v minu-
losti město pouze pronajalo. Před lety 
jsem při uzavírání smlouvy upozorňo-
val právě na možnost, že společnost 
nemusí projekt zrealizovat. Proto byla 
smlouva upravena městem tak, aby při 
případném nesplnění podmínek nebyly 
tyto pozemky na IBERUS převedeny, 
ale vrátily se Liberci,“ řekl ekonomický 
náměstek primátora Jan Korytář.

Náměstkyně pro územní plánování, 
veřejnou zeleň a životní prostředí Karo-
lína Hrbková k tomu doplnila, že vedení 
města připravujeme celkovou kon-
cepci rozvoje parků a veřejné zeleně. 
V ní bude počítáno také s rekultivací 
pozemků na Perštýně. 

ZPRáVy Z RADy ZPRáVy Z RADy

 Rada města 10. února 2015

Na MHD letos 185 milionů
Také v  letošním roce radnice fi-

nančně podpoří provoz městské 
hromadné dopravy v  Liberci. Roz-
sah dopravní obslužnosti by tak 
měl zůstat zachován. Město ze 
svého rozpočtu pošle Dopravnímu 
podniku měst Liberce a  Jablonce 
nad Nisou dotaci v celkové výši 185 
milionů korun ke krytí takzvané 
prokazatelné ztráty z  provozování 
MHD. Liberečtí radní schválili do-
datek, který řeší stanovení záloho-
vých plateb. Podle platné smlouvy 
o závazku veřejné služby mezi měs-
tem a  dopravním podnikem hradí 
liberecká radnice prokazatelné 
ztráty od roku 2009.

Město navrhne novou 
koncepci Galerie U Rytíře

Na nové koncepci provozování 
prostoru radniční Galerie U Rytíře 
začal pracovat rezort školství, kul-
tury, sociálních věcí a  cestovního 
ruchu magistrátu. Radní proto ne-
schválili výpůjčku Galerie U Rytíře 
společnosti ARCHA 13 o.p.s., která 
byla jediným zájemcem o provozo-
vání historické výstavy.

„Neznamená to, že bychom 
s ARCHOU 13 nechtěli spolupraco-
vat, naopak. Je důležité, aby se na 
výstavě, za kterou spolu s městem 
stojí, nadále podílela jako odborný 
garant. Ale pro samotné provo-
zování výstavy je potřeba zajistit 
komplexnější spolupráci oblasti 
školství, cestovního ruchu i  sou-
časného provozovatele Radničního 
sklípku a mít jasně danou koncepci 
dalšího rozvoje,“ komentoval ná-
městek primátora pro školství, kul-
turu, sociální věci a  cestovní ruch 
Ivan Langr.

Dvě křižovatky budou 
pro chodce bezpečnější

Na základě podnětů náměstků 
primátora Karolíny Hrbkové a Jana 
Korytáře by měly být dvě liberecké 
světelné křižovatky bezpečnějšími 
pro chodce. Vedení města se shod-
lo na potřebě upravit jejich režim.

K nebezpečným situacím dochází 
na křižovatce Hodkovické a Mařa-
novy, kdy kříží cestu přecházejících 
chodců odbočující auta a  chodci 
nestihnou přejít na zelenou. Proto 
bude lidem zelená svítit déle.

Upravený by měl být brzy také 
režim světelné křižovatky ulic Jab-
lonecká a  Kunratická. Zde by měl 
být v  nočních hodinách nastaven 
noční režim. K  tomu město nechá 
posoudit dostatečnost stávajícího 
osvětlení a  případně doplní na-
světlení přechodů pro chodce. 
 www.liberec.cz/rada

 Rada města 17. února 2015

Radní schválili první 
výzvy k předkládání 
žádostí o dotace

Radní schválili vyhlášení prvních 
výzev k  předkládání žádostí pro 
poskytnutí dotací z účelových fon-
dů – fondu prevence, fondu zdraví, 
fondu pro podporu a rozvoj vzdělá-
vání, kulturního fondu, sportovního 
fondu a fondu pro partnerskou spo-
lupráci. Tiskopisy a  podmínky jsou 
k  dispozici na webových stránkách 
města www.liberec.cz/dotace. Ža-
datelé budou moci posílat vyplněné 
žádosti od 23. března do 3. dubna.

Nový fond rozvoje
Většinu investičních peněz měs-

ta by měl spravovat připravovaný 
nový Fond rozvoje SML. Návrh na 
jeho zřízení předložil zastupitelům 
k připomínkám náměstek primátora 
pro ekonomiku, strategický rozvoj 
a dotace Jan Korytář. Záměr zřízení 
fondu rozvoje zastupitelé schválili. 
Pod novým fondem budou jak tři 
současné fondy, tak současně i osm 
nových. Fond rozvoje by měl každo-
ročně rozdělovat zhruba 100–200 
mil. Kč.

„Navrhujeme, aby ve správní radě 
tohoto fondu měly své zástupce 
všechny politické strany v  zastupi-
telstvu. Jedná se o jednu z klíčových 
věcí, kde je potřeba dát prostor 
i opozici,“ uvedl náměstek Jan Kory-
tář. „Naším cílem je vnést do inves-
tiční politiky města lepší koordinaci 
a zajistit zapojením všech stran vý-
běr skutečných priorit,“ dodal.

Záměr zřídit tento fond navazuje 
na novou strukturu rozpočtu. Ko-
nečný návrh by měl být na zastu-
pitelstvu schválen na konci března.

Liberec dostane 
za strážníky více peněz

Se zabezpečováním veřejného po-
řádku ve Frýdlantu začali liberečtí 
strážníci v dubnu roku 2012. Stalo se 
tak po dohodě mezi Frýdlantem a Li-
bercem. V loňském roce byly měsíční 
náklady stanoveny ve výši 234 707 
Kč. Na základě předběžné dohody 
s vedením Frýdlantu navrhlo vedení 
Liberce pro letošní rok měsíční ná-
klady v celkové výši 244 707 Kč, což 
je roční navýšení služby o 120 000 
Kč. „Naši strážníci slouží ve Frýdlan-
tu v dvoučlenné hlídce 24 hodin den-
ně. Dohlíží na dodržování vyhlášek, 
odhalují přestupky nebo poskytují 
data pro statistiku. Specializují se 
na ochranu a bezpečnost osob i ma-
jetku a dbají na dodržování právních 
předpisů,“ přiblížil primátor Tibor 
Batthyány.  

 www.liberec.cz/rada

Město ušetří každý rok 
10 milionů na úrocích
Další úspora úrokových nákladů spojených 
s dlouhodobým financováním města byla hlavním 
důvodem, proč rada města v lednu schválila uzavření 
dodatku ke směnečnému programu poskytovanému 
českou spořitelnou, a. s.
Jan Vrabec

pozemky na perštýně se vrátí městu
vypovězení smlouvy o nájmu a spolupráci při realizaci 
a provozování oddechové zóny na perštýně udělalo tečku za 
zamýšleným projektem společnosti iberUs, s. r. o., a Gepo, 
o. p. s., po jehož realizaci měly pozemky na perštýně přejít 
do vlastnictví společnosti iberUs. pronajaté pozemky se 
tímto aktem opět vracejí liberci.
Zuzana Minstrová

akTuálNí zPrávy

LiBereC.CZ



zodpovědnost za teplárnu v liberci přebírají oba akcionáři
noví zástupci města v představenstvu spolupracují na řešení teplárenství v liberci. pro snadnější a rychlejší nalezení 
shody mezi akcionáři se budou zástupci města aktivně podílet na revitalizaci teplárny liberec. na starost mají nově 
oblasti dotačních titulů a energetické koncepce.
Teplárna Liberec, a. s.

ZástUpci města Ondřej Petrovský 
a Filip Galnor, kteří byli zvolení do 
představenstva 8. ledna, se budou 
věnovat nalezení možných dotačních 
titulů a přípravě dlouhodobé dohody 
mezi akcionáři. V  současné době 
ministerstva připravují dotační výzvy 
právě v  oblasti výroby a  dodávky 
tepelné energie.

„Diskutovali jsme možnosti, jak 
mohou teplárna a  město dojít ke 
společnému cíli. My jako zástupci 
města se zaměříme na oblast dotací. 
O společném postupu chceme ote-

vřeně informovat zastupitelstvo 
i veřejnost,“ upřesnil Ondřej Petrov-
ský.

Technické řešení celého systému 
zásobování ovlivní dlouhodobě 
energetickou mapu města. „Musíme 
posoudit celou řadu hledisek, které 
budoucí navržené postupy ovlivní. 
Modernizace tak rozsáhlé soustavy 
není jednoduchý inženýrský úkol. 
Upřednostňujeme dostatečně 
rychlý postup, který by neměl být 
na úkor kvality vybraného řešení,“ 
uvedl výkonný člen představenstva 

zodpovědný za techniku a provoz 
Vladimír Pitín.

Zástupce města v  představen-
stvu Filip Galnor chce využít svých 
zkušeností, které získává jako 
vedoucí správy majetku v liberecké 
nemocnici. „Celý systém zásobování 
energiemi na území města se musí 
přizpůsobit současným podmínkám 
trhu. Máme zájem na tom, aby došlo 
k rychlé shodě na realizaci konkrét-
ních řešení, které povedou k dlouho-
dobému snížení cen tepla,“ vysvětlil 
Galnor.

Aktivní postup zástupců města 
vítá i většinový akcionář, který nechce 
o budoucím řešení rozhodovat samo-
statně bez shody se zástupci města.

„Budoucí nakládání s energiemi 
v  Liberci je naší společnou priori-
tou. Společně chceme v  průběhu 
letních měsíců dopracovat varianty 
střednědobých řešení centrálního 
zásobování teplem,“ uvedl předse-
da dozorčí rady Jiří Koptík. Veřejnost 
bude seznámena s návrhem dalšího 
postupu nejpozději na podzim letoš-
ního roku. 
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pokUD je mírná zima, tak jako 
byla v letošní a loňské sezóně, 
vykonávají zaměstnanci Tech-
nických služeb takové práce, 
které se dají provádět za příz-
nivých klimatických podmínek 
i  v  průběhu zimního období. 
Jednotlivá realizační střediska 
se zabývají různými činnostmi 
na základě zadání Technické 
správy Statutárního města 
Liberec.

Celoročně, bez ohledu na změny 
počasí, zabezpečuje středisko Veřej-
ného osvětlení opravy a  údržbu 
semaforů a  veřejného osvětlení. 
Zajišťuje nepřetržitou pohotovost-
ní službu 24 hodin denně, 365 dní 
v roce.

Pracovníci střediska Údržby komu-
nikací provádějí především opravy 
výtluků vzniklých v důsledku zimní-
ho období. Opravy se dělají pomocí 
studené balené směsi, která se vyu-
žívá při nízkých teplotách na drobné 
opravy asfaltových povrchů. Zamě-
řují se na místa, kde hrozí poškození 
automobilů a rozšíření výtluků. Dále 
se zabývají drobnými stavebními 
činnostmi, provizorními opravami 
kaveren a čištěním příkopů.

S ohledem na probíhající období 
vegetačního klidu se zaměstnanci 
střediska Údržby veřejné zeleně 

věnují kácení a  prořezům stromů 
a  keřů. Kromě toho uklízejí černé 
skládky a vyhrabávají staré listí z trav-
natých ploch.

Středisko Čištění komunikací se 
zabývá ručním a strojním úklidem 
vozovek a  chodníků od nečistot 
a komunálního odpadu, dále čiště-
ním dešťových výpustí a akodrenů 
(liniové odvodňovače v komunika-
cích). Ruční úklid zahrnuje také úklid 
veřejných prostranství, schodišť 
a podchodů. V případě volných kapa-
cit ho provádějí pracovníci všech rea-
lizačních středisek.

Ve chvíli, kdy se do Liberce vrátí 
zimní počasí, zaměstnanci Tech-
nických služeb operativně změní 
režim, zasednou do mechanizací 
určených pro zimní údržbu a  bez 
ohledu na denní dobu a nepřízeň 
počasí začnou odklízet sníh a mírnit 
následky zimy. 

roZhoDnUtí omeZit prodeje 
městského majetku potvrdili liberečtí 
radní zamítnutím 12 žádostí o odkou-
pení městských pozemků, které pro-
jednávala v úterý rada města. A to 
přesto, že město by jejich prodejem 
mohlo získat okolo 3 milionů Kč.

 „Prodej majetku by mělo být 
až to poslední řešení, jak naplnit 
městskou kasu, zejména proto, že 
to nejde dělat donekonečna, i když 
to někomu tak před pár lety mohlo 
připadat. Městské pozemky potřebu-
jeme jako rezervu na možné budoucí 
směny pozemků, mnoho z pozemků 
je v kategorii zeleně, nehledě na to, 
že cena pozemků víceméně konti-
nuálně roste, takže v nich má město 

dobře uložené peníze,“ konstatoval 
náměstek primátora pro ekonomi-
ku, strategický rozvoj a dotace Jan 
Korytář.

Městské pozemky chce nové 
vedení prioritně využívat pro potře-
by města, proto by do prodejů měly 
jít jen výjimečně tam, kde je město 
ani v budoucnu nemůže potenciálně 
využít.

Doposud se prodávalo naopak 
téměř vše, co prodat šlo, bez ohledu 
na budoucí možné využití. Větší 
slovo při posuzování žádostí o prodej 
budou mít odborníci z jednotlivých 
odborů magistrátu, kteří mají připo-
mínky například k zachování zeleně, 
veřejné přístupnosti a podobně. 

co dělají tsMl, když 
v zimě není sníh?
technické služby města liberce, a. s., se v období od 
začátku listopadu do konce března starají především 
o zimní údržbu ve městě. co ale dělají, když nesněží 
a nemrzne?
Markéta Šádková, TSML

Končí éra výprodeje 
městského majetku
vedení města plní své sliby z programového prohlášení 
koalice, že nebude dále rozprodávat městský majetek, jak 
tomu bylo v minulých letech.
Jan Vrabec

místní poplatek ze psů
Odbor ekonomiky MML upozorňuje dr-

žitele psů – fyzické osoby s trvalým poby-
tem a právnické osoby se sídlem na území 
Liberce, že ke dni 31. března 2015 je splat-
ný místní poplatek ze psů za rok 2015.

Roční sazba činí 600 Kč za prvního psa, 
za každého dalšího 1 500 Kč. Pokud pobírá 
držitel psa některý z  důchodů jako jediný 
zdroj příjmů, činí roční sazba 200 Kč za prv-
ního psa, za každého dalšího 300 Kč.

poplatek za komunální odpad
Odbor ekonomiky MML upozorňuje 

všechny občany, kteří mají na území Liberec 

trvalý pobyt, kteří mají ve vlastnictví byt nebo 
rodinný dům, ve kterých není hlášena k po-
bytu žádná fyzická osoba, a cizince, kteří mají 
na území Liberec povolený pobyt na dobu 
delší 90 dnů, že ke dni 31. března 2015 je 
splatný místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních od-
padů za rok 2015.

výše poplatku se pro tento rok nemě-
ní – 492 kč za osobu/rok, tj. 41 kč/ měsíc.

Úřední a pokladní hodiny: po a st 8–17, 
út a čt 8–16, pá 8–14, so 8–12 hod.

Informace o poplatcích a platbách zod-
poví na tel.: 485 243 226 (227; 246; 243).

31. březen – termín splatnosti místních poplatků
ze psů a za komunální odpad na rok 2015
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 15. ročník mezinárodního veletrhu cestovního ruchu

www.euroregiontour.cz

KLUB NA RAMPĚ 
ČTVRTEK 19. 3.
Diskuzní fórum OHK „SKLÁŘSTVÍ“ – tradiční 
řemeslo Libereckého kraje – staronové lákadlo 
v cestovním ruchu“

12.10–12.50  Petr Nový, PhDr. 
– sklářství – historie a současnost, 
MSB v Jablonci nad Nisou

12.50–13.05  Tradiční řemesla v polském pří-
hraničí

13.05–13.20  Petr Klamt – mačkané skleněné 
perle, tradiční technika

13.20–13.40  Prezentace firmy G&B beads, 
s.r.o., výrobce skleněných perlí

13.40–14.00  Prezentace firmy ŠENÝR Bijoux 
s.r.o., korunky pro Českou MISS 
2015 

14.00–14.15  Karel Sobotka, skleněné foukané 
figurky, Živnostník roku ČR 2013

14.15–14.30  Jaroslav Skuhravý, sklovitráže, 
Živnostník roku LK 2014

14.30–14.50  Sklárna AJETO spol. s r.o., 
Firma roku ČR 2014

14.50–15.15  Svaz výrobců skla a bižuterie, 
Jablonec n.N. – Opět zdobíme 
ženy celého světa 

PÁTEK 20. 3.
Odborné přednášky na téma 
„OD PAPÍRU K MOBILU“

9.30–9.50   Moderní příležitosti marketingu 
cestovního ruchu 

9.50–10.20 Po stopách Liebiegů 

10.20–10.40 Timegarden 

10.40–11.00 Jablonecké novinky

VELKÝ SÁL 
EUROCENTRA 
ČTVRTEK 19. 3.
11.00–17.30  PREZENTACE NOVINEK z oblasti 

cestovního ruchu, soutěže o ceny, 
barmanská show, taneční a hu-
dební vystoupení

14.00  PŘEDNÁŠKA Astronomického 
ústavu k očekávanému zatmění 
Slunce

PÁTEK 20. 3.
10.00–17.30  PREZENTACE NOVINEK z oblasti 

cestovního ruchu, soutěže o ceny, 
barmanská show, taneční a hu-
dební vystoupení

15.30–16.00  Vyhlášení vítězů o nejlepší REGI-
ONÁLNÍ PRODUKT a SUVENÝR 
2015

SOBOTA 21. 3.
9.00–12.00  PREZENTACE NOVINEK z oblasti 

cestovního ruchu, hudební a ta-
neční vystoupení

11.00  VYHLÁŠENÍ 
NÁVŠTĚVNICKÉ ANKETY

20.00   Koncert skupin POLEMIC 
a FAST FOOD ORCHESTRA 
Vstupné 250 Kč 
v předprodeji 200 Kč

VENKOVNÍ AREÁL 
EUROCENTRA
ČTVRTEK 19. 3.
10.00  ZAHÁJENÍ VELETRHU za do-

provodu hudební skupiny ARIES 
a Studia Kokos; vystavení vozu 
Liaz 624 – účastník Rallye Dakar

PÁTEK 20. 3.
10.00–18.00  70% ZATMĚNÍ SLUNCE – mož-

nost pozorování 2 dalekohledy 
Astronomického ústavu

SÁL S4
ČTVRTEK 19. 3. – PÁTEK 20. 3.
Atrakce pro děti

KINO JUNIOR
ČTVRTEK 19. 3.
9.00 POHÁDKY Z HOR – pro děti z MŠ

Filmový minifestival CESTOU NECESTOU  

16.00 ROADSHOW DAKAR – Jiří Moskal

17.00 HORNÍ DOLPO – Radka Tkáčiková

18.00  LEZENÍ V NAMIBII – Pavel Jonák 
VSTUP ZDARMA!

20.00  NANGA PARBAT – film 140 min. 
Drama o nejslavnějším horolezci 
všech dob, Reinholdovi Messne-
rovi , a jeho bratrovi, který zahynul 
na hoře Nanga Parbat. 
Vstupné 90 Kč

PÁTEK 20. 3.
10.00  STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA 

– promítání pro 2. stupeň ZŠ 
Životopisný dokument přináší 
osobitý pohled na bouřlivé dějiny 
dvacátého století očima muže, 
který poznal celý svět. 
Vstup zdarma 

17.30    PROTI PŘÍRODĚ – film 80 min. 
Cesta do drsné norské krajiny 
a do hlavy třicátníka Martina.  Pří-
močarý a humorný portrét muže, 
který se touží vymanit ze zajetých 
kolejí. Vstupné 100 Kč

20.00   DIVOČINA – film 115 min. 
Skutečný příběh ženy, která se 
s nulovou zkušeností  s divokou 
přírodou  rozhodne úplně sama 
zdolat 1770 km dlouhou vysoko-
horskou trasu – nejdelší a nejdi-
vočejší stezku v Americe vedoucí 
od  Mohavské pouště přes Kalifor-
nii a Oregon do státu Washington. 
Film byl nominován na dva Oscary. 
Vstupné 120 Kč

EUROCENTRUM 
– VÝSTAVY
ČTVRTEK 19. 3. – PÁTEK 20. 3.
HŘEBENOVKA, hřebenová trasa po pohořích 
Libereckého kraje

ŽIVÁ PAMĚŤ  

TECHNICKÉ PAMÁTKY LIBERECKÉHO KRAJE

EKOCENTRUM
ČTVRTEK 19. 3. – PÁTEK 20. 3.
10.00–18.00 Jablonecké toulky přírodou

DOPROVODNÝ PROGRAM

19–21/3/2015

EURO
REGION
TOUR
2015

n e Z i s k o v é 
orGaniZace 
v letošním roce 
opět připravi-
ly společnou 
kampaň „Týdny pro neziskový sektor“ 
v Libereckém kraji (již pošestnácté), 
jejímž cílem je tradiční prezentace 
všech forem a  aktivit neziskových 
organizací a další posilování spolu-
práce či partnerství mezi jednotli-
vými sektory společnosti: veřejným, 
podnikatelským a neziskovým.

Zaměření Týdnů vychází z témat 
roku 2015, který Evropská unie vyhlá-
sila „Evropským rokem rozvojové 
spolupráce“ a OSN „Mezinárodním 
rokem světla“.

Pořadatelem dvouměsíční kampa-
ně v Libereckém kraji, která trvá do 
konce března, je Asociace nestátních 
neziskových organizací Libereckého 
kraje. Kalendář akcí určených zejmé-
na pro veřejnost, ale i pro aktivisty, 
dobrovolníky, členy, zaměstnance, 
byl plný.

Zájemci jich ale ještě několik 
stihnou. Ať již je to Konference 
ANNOLK 25. 3. od 14.00 nebo der- 
niéra výstavy NNO Světlo neziskovek 
v Libereckém kraji 30. 3. v Krajské 
vědecké knihovně v Liberci od 16.00 
či úklidové akce Clean up The World 
(21. 3.  od 10.00 – úklid okolí NS 
Vesecké údolí a 27. 3. od 14.00 – úklid 
Opičáku u letiště).

Všechny akce a  další informa-
ce najdete na: www.annolk.cz, 
www.annocr.eu nebo na facebooku 
– profil ANNOLK a skupina Týdny pro 
neziskový sektor.

závěr týdnů 
neziskovek
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www.vratislavice101010.cz

11

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

19   Talk show: MK SHOW

16 Divadlo: SEX PRO POKROČILÉ 
(K. RODEN, J. KRAUSOVÁ)

25   Koncert: RADŮZA

28   VRATISLAVICKÉ VELIKONOCE

16   Divadlo: MARATŮV SAD/E
17   Koncert: SUPERHERO KILLERS

& DEKOLT

jina je již 90. mláDě narozené v libereckém chovu, 
který v nejstarší české zoo započal v roce 1970. Rodiči 
se stali šestiletí místní zebří odchovanci – Jua a Ismael. 
Jméno Jina ve svahilštině značí „jméno“ nebo „označení“.

Narození klisny je v posledních letech v Liberci vzácněj-
ší než narození malého hřebce – o to je radost chovatelů 
větší. Nová pruhovaná posila doplnila místní stádo těchto 
nádherných kopytníků na půltucet. Jina obývala ve stájích 
speciální velký box se svou matkou. Obě si užívaly vzá-
jemné přítomnosti a mládě mnohokrát za den vyhledáva-
lo Juu coby zdroj své jediné potravy – mateřského mléka. 
Zhruba po deseti dnech od narození může mládě poprvé 
ochutnat čerstvé povětří ve venkovní expozici. V areálu 
zoo je možné zebry Chapmanovy nalézt v těsném sou-
sedství nového vstupu do zoologické zahrady.

Krom zeber Chapmanových chová ZOO Liberec i zebry 
bezhřívé. Ty se liší absencí hřívy u dospělých samců a jejich 
pruhování na končetinách dosahuje až ke kopytům.

O pár dnů poz-
ději (16. února) se 
rozrostlo i stádo 
v  Liberci žijících 
takinů čínských 
(Budorcas taxi-
color bedfordi). 
Samci Goldovi 
a  samici Báře se 
narodil takiní 
kluk.

Dostal v zookartotéce tohoto druhu pořadové číslo 
23 a chovatelé mu vybrali jméno Xian. Vzniklo využitím 
názvu čínského města Xi‘an. Právě z tamější zoo byl dove-
zen v roce 2002 do České republiky samec Adam. Ten se 
stal v roce 2002 zakladatelem libereckého chovu těchto 
vzácných asijských sudokopytníků. Mimo teritorium Číny 
byl tento druh donedávna chován pouze ve dvou japon-
ských zahradách a právě v ZOO Liberec. Mláďata takinů 
odchovává ZOO Liberec téměř pravidelně každým rokem.

Osmý člen liberecké rodiny takinů je v současnosti 
odkázán jen na mateřské mléko, které bude sát asi půl 
roku. Přibližně po dvou měsících poprvé okusí i tužší 
rostlinnou stravu. 

Únorová mláďata 
v zoo liberec
pátek 13. února byl v liberecké zoo 
šťastným dnem. v jejích stájích přišla na 
svět samička zebry chapmanovy (equus 
quagga chapmani), která dostala jméno 
jina. jen několik dní na to se narodil i takin 
čínský.
Jan Kubánek, ZOO Liberec

výzva pro jizerSké noviny

Nastává čas příprav letní turistické nabíd-
ky v podobě Jizerských novin a jejich 
přílohy – Kalendáře akcí léto 2015.

Jste pořadateli zajímavých akcí? 
Máte zajímavou nabídku pro turisty? 
Přejete si, aby se o vaší akci, zajíma-
vosti či turistické novince dozvědělo 
co nejvíce lidí?
I my máme zájem návštěvníkům 
Jizerských hor předložit nabídku 
co nejpestřejší!

Vaše tipy pro letní sezonu 2015, 
akce, které připravujete v termínu od 
května do listopadu 2015, zasílejte na 
adresu info@jizerky.cz nejpozději 
do 31. 3. 2015.

Vše, co do Jizerských novin nevměst-
náme, určitě rádi uveřejníme na našich 
webových stránkách www.jizerky.cz 
nebo v pravidelných měsíčních Novin-
kách z Jizerek.
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zadáno pro názory opozičních zastupitelů
Texty uvedené v této rubrice nejsou stanoviskem magistrátu ani vedení města Liberec, kromě výslovně označených.
Uvedené názory jsou názory politických stran, nikoliv redakce a autoři nesou odpovědnost za obsah svého příspěvku.

Zastupitelský klub ksčm

ÚzEmní Plán má být drahou 
hračKou anEb lEsK 

a bída změny

Územní plán se má stát předvolební 
hrou Změny, a to za cenu zklamání těch 
občanů, kteří čekají na jeho dokončení. Co 
na tom, že na časový skluz doplatí řada 
lidí, co na tom, že vynaložené náklady 
města jsou již v současnosti dosti vysoké. 
Tímto dává Změna pro Liberec najevo, že 
práce architekta, úředníků a zastupitelstva 
v minulém období, včetně předsedkyně 
Výboru pro rozvoj a územní plánování K. 
Hrbkové (Změna), nestála za nic? Nová 
vláda vylévá tzv. s vaničkou i dítě.

Návrh nového územního plánu Liberce 
je projednáván již více než 4 roky – nejen 
ve všech orgánech města, ve výboru pro 
územní plán a rozvoj, v radě i zastupitel-
stvu, ale především se všemi dotčenými 
orgány a občany na veřejných besedách. 
Veřejnost, včetně osadních výborů i zástup-
ců zahrádkářských kolonií, mohla uplatnit 
své připomínky a návrhy, které opět byly 
řádně projednávány na celoměstském 
veřejném projednání. V souladu se záko-
nem byly také projednány s dotčenými 
orgány kraje i státu. Bohužel, současnost 
je k předpokladu schválení územního plánu 
ještě v letošním roce velmi skeptická.

Změna navrhuje výrazné prodloužení ter-
mínu pro dokončení prací na doprojednání 
a schválení nového územního plánu z letoš-
ního roku až na rok 2017. To zastupitelé 
za KSČM rozhodně nemohou akceptovat, 

protože tím by se znemožnilo pokračování 
dalšího územního rozvoje města.

Tento rozpor se projevil i na prvním 
jednání nově jmenovaného Výboru pro 
rozvoj a územní plánování 23. února 
2015, kdy jeho členové neodhlasovali tak 
výrazný posun termínu dokončení ÚP. A to 
i přesto, že má ÚP skluz asi 3–4 měsíce, 
a navzdory tomu, že zástupci za koaliční 
strany (ANO a Změna pro Liberec) s návr-
hem na prodloužení schvalování ÚP až do 
roku 2017 souhlasili. Při tom se čeká již 
pouze na stanoviska dotčených orgánů. 
Všechny připomínky a návrhy občanů jsou 
vypořádávány dle zákona, a je tedy možno 
dokončit územní plán ještě letos.

Definitivní rozhodnutí, podle jakého 
harmonogramu bude nový územní plán 
dokončen, nepřineslo ani jednání únoro-
vého zastupitelstva a koalicí je dále odklá-
dáno. Nemohou však obstát požadavky na 
opakování celého procesu projednávání 
návrhu ÚP, na snížení ploch pro bytovou 
výstavbu, na nová řešení dopravní obsluž-
nosti a zeleně ve městě, když celý tento 
nákladný proces, na základě odborného 
návrhu zpracovatele a pokynů ze závěrů 
předchozího zastupitelstva, byl řádně 
a v souladu se zákonem splněn.

Zastupitelé za KSČM budou i nadále 
prosazovat dokončení ÚP v roce 2015. 
Jedná se o důležitý strategický dokument 
města, který by se neměl stát prostředkem 
zájmových her jednotlivců. 

Dana Lysáková, Věra Skřivánková, 
Jaroslav Morávek, KSČM

Městské informační centrum Liberec nabízí zdarma zasílání aktuálních 
přehledů víkendových akcí a dalších informací.

Stačí se přihlásit na www.visitliberec.eu v sekci Newsletter. Na těchto 
internetových stránkách vždy najdete aktuální nabídku akcí na celý měsíc 
a mnoho dalších informací.

Majitelé ubytovacích, stravovacích či sportovních center se mohou 
bezplatně prezentovat na webu www.visitliberec.eu. Zájemci se mohou 
hlásit na e-mailu info@visitliberec.eu nebo v Městském informačním centru 
Liberec, vchod z pravé strany Nového magistrátu.

Přijďte si do informačního centra zakoupit výrobky 
z chráněných dílen s jarní a velikonoční tematikou. Pod-
poříte tak další provoz těchto dílen a zároveň si originál-
ně vyzdobíte byt či kancelář.

Novinkou v nabídce městského informačního centra je 
kniha libereckého rodáka Stanislava Hněličky – Byl jsem 
tobruckou krysou. Publikace přibližuje osudy generála 
Hněličky od jeho narození v severočeské metropoli 
přes útěk do čsl. armády na Západě až po jeho bojovou 
činnosti a pestré i často trudné osudy po ukončení války. 
Život legionáře Hněličky se před čtenářem odvíjí ve 
formě rozhovoru, který s ním v zimě a na jaře 2008 vedl 
publicista Jan Šebelka. Cena 200 Kč.

velikonoČní dárky z chráněných dílen

byl jSem tobruckou krySou

Městské inforMační centruM Liberec

Zastupitelský klub starostové pro liberecký kraj

InVEstořI, 
nEotraVujtE nás Prosím

Asi se nikdo nepozastaví nad tím, že ces-
tování milující harleyář nemá pochopení pro 
usedlou zálibu krajkářek. Naštěstí takový 
nesoulad nemá vážnější důsledky. Bohužel 
nepochopení principů a zvyklostí investič-
ních projektů ze strany koalice Změny pro 
Liberec a hnutí ANO 2011, jak se ukázalo 
na posledním zastupitelstvu, nepříjemné 
následky pro naši libereckou pospolitost mít 
může. Nahlížet na tvrdá jednání investorů 
zvyklostmi ochránců alejí se může městu 
Liberci hodně nevyplatit.

Při jednání o novém harmonogramu 
zpracování územního plánu se na zastu-
pitelstvu rozpoutala diskuse o potřebě 
rozvojových ploch pro průmysl. Během 
ní zazněly ze strany radních města podi-
vuhodné myšlenky.

Pokud by nějaký strategický investor 
potřeboval pro investici vhodné plochy, 
může prý zastupitelstvo podle představ 
koalice provést strategickou změnu územ-
ního plánu.

Nad touto myšlenkou zůstává rozum 
stát. Územní plán má být sestavován 
podle dlouhodobých priorit společnosti, 
možností a potřeb území, nikoliv podle 
toho, kdo daný pozemek vlastní nebo 
vlastnit hodlá. Jakýkoliv jiný přístup je 
potenciálně silně korupční a pro celek 
škodlivý. Přesto zástupci koalice nonša-
lantně navrhovali, že si případný poža-
davek konkrétního investora proklepnou 
a podle nejasných kritérií rozhodnou. 
Uvedený přístup je nejen neprůhledný, ale 
i časově zcela nevhodný pro investory. Ti 
usídlení projektu řeší v řádu týdnů, nikoliv 
v řádu let, s kterými je nutno počítat při 
změně územního plánu.

Pokud chce koalice vyškrtat z návrhu 
územního plánu rozvojové (průmyslové) 
plochy a povolovat jen jeho ad hoc změny, 
jasně tím deklaruje pohrdání potřebami 
ekonomiky města. Továrnu zaměstnáva-

jící Liberečany totiž stále ještě postavit ve 
vzduchu nelze.

Jasným důkazem, že současná ambi-
ciózní koalice opravdu nemá zřejmě 
tušení, jaké zvyklosti a pravidla platí pro 
jednání s investory, je jejich požadavek na 
vytvoření seznamu zájemců – investorů 
za poslední roky.

V letech 2007 až 2010 jsem vedl kan-
celář Czechinvestu v Liberci. Za tu dobu 
jsem se podílel na téměř třech tuctech 
záměrů investičních projektů v Libe-
reckém kraji. Zcela lhostejno, z jaké 
země investoři pocházeli, trvali všichni 
potencionální investoři bez výjimek na 

absolutní diskrétnosti, rychlosti jednání, 
vysoké podrobnosti dat a připravenosti 
rozvojových ploch k okamžité výstavbě. 
To poslední, co by si investoři přáli, bylo 
jejich uvedení v jakémkoliv seznamu. A to 
opomíjím, že odhadem třetina investorů 
nechtěla být ze strategických důvodů 
známa a nechali se zastupovat prostřed-
níky. I to je důvod, proč by si koalice jen 
těžko mohla proklepnout případného 
zájemce o strategickou změnu územního 
plánu. Vůbec ho nemusela znát.

Je smutné, že současná koalice nechá-
pe, že v naší společnosti už nelze poměřo-
vat veškeré lidské konání pouze metrem 
a přáními politické garnitury, která je 
zrovna u moci. Chceme-li, aby do Liberce 
přicházeli noví investoři s novými rozvo-
jovými projekty a pracovním místy, musí 
se město chtě nechtě přizpůsobit jejich 
očekáváním a zvyklostem.

Harleyáře zkrátka nepřimějete, aby se 
začal učit paličkování, stejně jako krajkář-
ku jen těžko přesvědčíte, aby přesedlala 
na burácející mašinu.

Ten, kdo sledoval diskusi k územnímu 
plánu na únorovém zastupitelstvu, si 
mohl snadno pomyslet, že si současná 
koalice ekonomický rozvoj města nepřeje. 
Máme si to myslet i my? 

Jan Marek,
Starostové pro Liberecký kraj
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Firmičky ve školách
od září 2014 do července 2015 realizuje okresní 
hospodářská komora liberec projekt „partnerství škol 
a zaměstnavatelů pro rozvoj podnikavosti – firmičky“ ve 
spolupráci s partnery – libereckým krajem, devatenácti 
základními a pěti středními školami v našem kraji. nyní je do 
projektu zapojeno bezmála tisíc žáků.
Okresní hospodářská komora Liberec

cílem firmiček je výchova žáků 
k podnikavosti, k rozvoji podnikatelské-
ho myšlení a příprava ke vstupu na trh 
práce ve školách formou tzv. školních 
minipodniků.

„Cvičné firmičky realizujeme v pro-
středí škol pod vedením pedagogů 
a za podpory metodiků, facilitátorů 
a mentorů ze skutečného podnika-
telského prostředí. Za důležitý aspekt 
projektu považujeme zapojení žáků 
se zdravotním handicapem,“ sdělila 
Libereckému zpravodaji manažerka 
projektu Petra Kreibichová.

Žáci ve „svých“ minipodnicích roz-
víjejí svoje kompetence: sebedůvěru, 
práci v týmu, komunikační dovednos-
ti, finanční gramotnost, odpovědnost, 
iniciativu a to vše v interakci s reálným 
podnikatelským prostředím.

„Jsme příjemně překvapeni až neče-
kaně kladnou odezvou a iniciativou ze 
strany žáků i  pedagogů. Patří jim za 
to naše poděkování. V současné době 
v rámci Firmiček organizujeme pro žáky 
zajímavé exkurze do podniků v našem 
regionu,“ doplnil manažerku ředitel 
OHK Liberec Martin Procházka. 

I. Požadavky pro zájemce:
•	 obecné předpoklady – jsou stanoveny v příslušných ustanoveních zákona 

č. 312/2002 Sb., v pl. znění
•	 vzdělání – VŠ v magisterském studijním programu (nej. humanitního)
•	 schopnosti – komunikační dovednosti pro jednání s práv. i fyz. osobami, 

min. praxe 2 roky ve vedoucí funkci, vynikající org. a řídící schopnosti
•	 znalosti – přehled o zákonných normách z oblasti školství a kultury, orien-

tace v předpisech upravujících oblast sociálních služeb a sociální preven-
ce v rámci obce, uživatelská znalost práce s PC

•	 předložení motivačního dopisu v rozsahu cca dvou stran formátu A4 se 
stručnou představou o řízení a fungování odboru školství, kultury a so- 
ciálních věcí včetně nástinu koncepce školství v Liberci na 5 let dopředu.

II. Nabízené podmínky:
Kvalitní odborné zázemí, platové podmínky odpovídající dané pozici a odvádě-

né práci v rámci stanovených pravidel pro rozpočtové organizace (11. platová třída) 
+ zaměstnanecké výhody + zajištění dalšího odborného i osobnostního rozvoje.

Uchazeči o tuto pracovní pozici se mohou hlásit nejpozději do 23. března.

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

tajemník Magistrátu města liberec
vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,

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

 VeDoucÍ oDboru ŠkolstVÍ, kulturY 
A sociÁlnÍch VĚcÍ MMl

Jedná se o  pracovní pozici vedoucího úředníka odpovídajícího za činnost 
odboru členěného na oddělení školství a kultury a oddělení humanitní. Bližší 
informace lze získat na webové adrese statutárního města www.liberec.cz.
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Informace k agendě ztrát a nálezů vám poskytne Ing. Zita Vlková (tel.: 485 244 948). 
Seznam naleznete také na www.liberec.cz/cz/prakticke -informace/ztraty -nalezy/. 

ztráty a nálezy
seznaM věcí nalezených od 3. do 26. Února 2015

69/15 Čepice, 1 ks rukavice 26. 2. 2015

68/15 Klíče s dřevěným přívěskem 26. 2. 2015

66/15 Klíče s vínovou taštičkou 25. 2. 2015

64/15 Nálezy DPMLJ: igelitová taška, peněženka, mobilní telefon 25. 2. 2015

63/15 Peněženka – Michal Částek 25. 2. 2015

62/15 Peněženka – Dominik Vazač 24. 2. 2015

61/15 Taška přes rameno 24. 2. 2015

59/15 Čipová karta 24. 2. 2015

58/15 iPod 24. 2. 2015

57/15 Finanční hotovost 19. 2. 2015

56/15 Finanční hotovost 19. 2. 2015

55/15 Peněženka 19. 2. 2015

50/15 Nálezy DPMLJ: 4x rukavice, peněženka, sportovní boty, mobilní telefon, šála 17. 2. 2015

48/15 Mobilní telefon 13. 2. 2015

47/15 Mobilní telefon 13. 2. 2015

46/15 Mobilní telefon 13. 2. 2015

45/15 Peněženka – Štěfan Kriška 13. 2. 2015

44/15 Peněženka – Adéla Kollertová 13. 2. 2015

42/15 Bunda 12. 2. 2015

40/15 Nálezy DPMLJ: dětské rukavice, peněženka – Michal Bořil, taška se sovou 10. 2. 2015

39/15 Peněženka – Lucie Lžičařová 10. 2. 2015

37/15 Klíče na šňůrce 10. 2. 2015

35/15 Klíč 5. 2. 2015

32/15 Nálezy DPMLJ: čepice 2x, rukavice, igelitová taška 2x, deštník, mobilní telefon 3. 2. 2015

strážníci si pro dětské návštěvníky 
připravili zábavný program a dopravní 
soutěže zaměřené na zvyšování ochra-
ny dětí v silničním provozu.

Malí cyklisté si budou moci vyzkoušet 
jízdu zručnosti na kole, ošetření úrazů 
na silnicích s využitím improvizovaných 
prostředků k ošetření nebo vyřešení kři-
žovatek na interaktivní tabuli.

V  průběhu soutěžního dne bude 
také návštěvníkům představena tech-
nika a vybavení libereckých strážníků 
a také oblíbené ukázky sebeobrany při 
napadení tyčí nebo nožem a zásahy 
služebního psa při zadržení pachatele.

Po absolvování všech soutěžních 
stanovišť budou pro děti připraveny 
ceny a malé občerstvení.

Hřiště má vlastní výuková jízdní kola 
a  na nich budou malí cyklisté jezdit. 
Helmu však doporučujeme přinést vlast-
ní. Otevření Dětského dopravního hřiště 
v Liberci proběhne za každého počasí.

Součástí zábavného dne bude i ote-
vření budovy Dětského dopravního 
hřiště a představení jejího současného 
vybavení. Rodiče, kteří kdysi ve čtvrté 
třídě absolvovali Průkaz cyklisty, si 
budou moci nostalgicky zavzpomínat 
na vlastní učení a zkoušku.

Novinkou je, že venkovní prostory 
Dětského dopravního hřiště budou 

od dubna 2015 otevřeny pro veřejnost 
každý čtvrtek do 14.00 hod do 17.00 
hod. Děti tak budou moci využívat 
jízdní plochu např. při tréninku před 
Dopravní soutěží mladých cyklistů.

Provoz hřiště zahájí primátor Liber-
ce Tibor Batthyány na začátku jarní 
sezóny, kdy hlavní náplň DDH tvoří pří-
prava žáků čtvrtých tříd na praktickou 
část zkoušky Průkaz cyklisty.

Akce proběhne za účasti hlavního 
koordinačního subjektu bezpečnosti 
silničního provozu v ČR BESIP a orga-
nizace Český červený kříž. 

otevření dětského dopravního 
hřiště v liberci
městská policie liberec zve děti, rodiče i všechny další 
zájemce na otevření Dětského dopravního hřiště, které 
se uskuteční v sobotu 11. dubna 2015 od 10.00 hodin 
v prostorách Dětského dopravního hřiště v liberci.
Daniela Bušková, Městská policie Liberec

Inzerce

Inzerce

11. DubnA

Nejnižší podání: 47.458.277,- Kč (+ DPH)

         Ing. Petr Vácha, 777 707 307, 257 314 251, petrvacha@naxos.cz   i

Moderní rekreační areál 11 km od Liberce, novostavby lázeňských 
provozů, rekonstruovaný hotel a restaurace, rozestavěné sportov-
ní centrum a aquapark, ÚR na výstavbu chatové osady a kempu u 
rybníka. Vlastní zdroje vody, pozemky 54.000 m2.

•  30 hotelových pokojů  •  lázeňské procedury a masáže  
•  koupelové, relaxační bazény  •  finská a parní sauna, vířivka 
•  restaurace s velkým parkovištěm

Termální lázně Chrastava, okr. Liberec
Dobrovolná dražba                       termín konání: 22. 4. 2015

Hyundai ix35 - Velké SUV bez kompromisů! 
Za atraktivní cenu jen do vyprodání zásob.

Porovnejte nový Hyundai s jinými vozy na www.porovnejhyundai.cz. Hyundai Infocentrum 800 800 900. 
Kombinovaná spotřeba: Hyundai ix35 5,2-8,5 l/100 km, CO2 135-197 g/km. Fotografie je pouze ilustrativní. 

Jedno z nejprodávanějších SUV v tuzemsku, navíc v Česku i vyráběné, nadchne 
pohledným a přitažlivým vzhledem, příkladnou vnitřní prostorností s objemem 
zavazadlového prostoru 465 až 1436 litrů, jistými jízdními vlastnostmi na silnici 
i mimo ni, propracovanou technikou, skvělými a zároveň úspornými motory, vysokou 
úrovní komfortu a také bohatou výbavou zahrnující klimatizaci, kola z lehkých slitin, 
elektricky ovládaná okna, centrální zamykání nebo audiosystém. 

Kompaktní zvenku. Prostorný uvnitř. 
Hyundai ix20. Víc než jen kombi.

Hyundai ix20

Porovnejte nový Hyundai s jinými vozy na www.porovnejhyundai.cz. Hyundai Infocentrum 800 800 900.

Hyundai ix20 - kombinovaná spotřeba: 4,5-6,5 l/100 km, emise CO2: 119-154 g/km. Fotografie je pouze ilustrativní.  
Nabídka platí u participujících autorizovaných prodejců Hyundai.

Pořiďte si nejprodávanější vůz ve své třídě v Česku - Hyundai ix20 s bohatou výbavou již od 259 990 Kč.
Zvenku upoutá stylovým designem a kompaktními rozměry. Posuvná zadní sedadla poskytnou jedinečnou 
variabilitu vnitřního prostoru a vše umocní obří kufr s velikostí od 570 do 1 486 litrů.
Vyšší posez zajistí pohodlné nastupování i vystupování a skvělý výhled z vozu.
Dopřejte si špičkovou kvalitu podloženou 5letou zárukou bez omezení ujetých kilometrů. 

Hyundai auto Koutek s.r.o  Tanvaldská 1141, 463 11 Liberec - Vratislavice

tel.: +420 482 321 453  •  e-mail: hyundai@autokoutek.cz  •  www.hyundai.autokoutek.cz
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pokUD by se rok 1836 potvrdil jako 
oficiální, stal by se vratislavický sbor 
dobrovolných hasičů s úctyhodnými 
179 lety existence nejstarším svého 
druhu na území České republiky. 
I tato zajímavost zazněla na nedáv-
né výroční valné hromadě v hasičské 
zbrojnici ve Vratislavicích, kam přijal 
pozvání také liberecký primátor 
Tibor Batthyány.

Cílem bylo především zhodno-
cení uplynulého roku, v němž Vra-
tislavičtí oslavili půlkulaté výročí 
145 let od založení sboru (počítáno 
podle stále platného oficiálního roku 
vzniku). Členskou základnu sboru 
nyní tvoří 122 hasičů včetně dětí 
a z toho 18 dospěláků patří k výjez-
dové jednotce. Ta disponuje dvěma 
cisternovými automobilovými stří-
kačkami, dopravním automobilem, 
vysokozdvižnou plošinou, požárním 
záchranným člunem a nafukovacím 
člunem. Za pomoci této výbavy 
loni dobrovolní hasiči z Vratislavic 
vyjížděli k 37 zásahům. „Většinou šlo 
o požáry, ale kromě nich také o tři 
technické zásahy, dvojí odčerpávání 

vody a dvě pátrání po pohřešované 
osobě,“ konstatoval velitel výjezdové 
jednotky Marek Petr Míka.

Mimo výjezdů se dobrovolní hasiči 
po vzoru tradice věnovali i kulturní-
mu životu v městském obvodu. Jed-
notka jako tradičně zajistila požární 
hlídku při vratislavickém pálení čaro-
dějnic, připravila stanoviště s úkoly 

při Dětském dnu, ukázku techniky při 
Vratislavických slavnostech a v rámci 
preventivně výchovné činnosti také 
Den otevřených dveří pro místní 
základní školu a  Mateřskou školu 
Sídliště.

Unikátem pak byly sportovní 
úspěchy mladých hasičů, kteří tvoří 
celou polovinu vratislavického sboru. 

Vede je osm kvalifikovaných vedou-
cích, a  podle výsledků perfektně. 
„V soutěžní sezoně byli naši mladí 
hasiči maximálně úspěšní. Zúčastnili 
se jedenácti závodů a vytěžili z nich 
patnáct ocenění, z toho šest zlatých. 
Vůbec nejúspěšnější byl dorostenec 
Martin Kozák, který suverénně vyhrál 
okresní a krajské kolo a poté přivezl 
krásné páté místo z Mistrovství ČR 
dorostu SH ČMS v požárním sportu. 
Další ocenění pak získalo našich čtr-
náct nejmladších dětí z přípravky, se 
kterými jsme se podruhé zúčastnili 
Festivalu přípravek mladých hasičů,“ 
uvedla vedoucí kolektivu mladých 
hasičů Daniela Petrová, která primá-
torovi Tiboru Batthyánymu poděko-
vala za podporu ze strany města.

Mimo soutěží se mladí vratislavičtí 
hasiči zúčastnili i tří výletů, výtvar-
né soutěže „PO očima dětí“, letního 
příměstského tábora se zázemím 
v hasičské zbrojnici a pobytového 
tábora na chatě Muhu v Jindřichově 
u Lučan nad Nisou. Tam bylo novin-
kou, že si děti mohly zvolit buď turis-
tický či cyklistický oddíl. 

hasiči z vratislavic jsou možná nejstarším sborem v Čechách
jako oficiální rok založení sDh vratislavice nad nisou se uvádí letopočet 1869, takže málokdo ví, že v kronice se první 
zmínka o hasičích objevuje už o 33 let dříve, tedy v roce 1836.
Jan Vrabec

Primátor Tibor Batthyány na návštěvě u vratislavických hasičů. Foto SDH

Požadavky pro zájemce:
•	 vysokoškolské vzdělání nejlépe ekonomického směru
•	 dobrá orientace v problematice hospodaření organizací, zejména pří-

spěvkových a obchodních společností
•	 podnikatelský a  dynamický přístup ke snižování nákladů a  zvyšování 

výkonnosti
•	 analytické předpoklady, dobré interpretační schopnosti, schopnost sys-

tematického, tvořivého a kritického myšlení, odpovědnost

Náplň práce:
•	 zpracovávání analýz efektivnosti vynakládaných finančních prostředků 

a předkládání návrhů opatření ke zlepšení efektivnosti hospodaření (pro-
vádění finančních analýz a  jejich interpretace, navrhování systémových 
opatření a změn, kontrola a optimalizace stávajících procesů a výpočtů 
pro sledování efektivity hospodaření, snižování nákladů, zvyšování efek-
tivity, podpora rozvoje)

uchazeči o tuto pracovní pozici se mohou hlásit nejpozději do 31. března.

Požadavky pro zájemce:
•	 vysokoškolské vzdělání
•	 praxe v  oblasti získávání dotací i  v  oblasti přípravy a  realizace 

strategických či rozvojových projektů, zkušenost s podáváním dotačních 
žádostí, základní znalost prostředí evropských fondů

•	 aktivní a podnikatelský přístup k řešení problémů, samostatnost, kreati-
vita, dobré komunikační schopnosti, systematičnost, samostatnost

•	 připravenost pracovat nadstandardně a  plně pro statutární město 
a jeho organizace v pružném časovém režimu

Náplň práce:
•	 vedení, řízení a zajišťování rozvoje jednoho z klíčových odborů, příprava 

strategických rozvojových projektů, koordinace hlavních projektů statu-
tárního města financových z  projektů EU, spolupráce na přípravě stra-
tegie, jejímž výsledkem by mělo být město rozvíjející se podle principů 
udržitelného rozvoje a umisťující se na předních příčkách žebříčků měst 
s nejlepšími podmínkami pro život jeho obyvatel

uchazeči o tuto pracovní pozici se mohou hlásit nejpozději do 31. března.

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, personální oddělení,
náměstí Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, PSČ 460 59
tel. 485 243 761, 485 243 768 - 9

tajemník Magistrátu města 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

FinAnČnÍ A ProcesnÍ AnAlYtik
odboru ekonomiky Magistrátu města liberec

Zpracovávání analýz efektivnosti vynakládaných finančních prostředků 
a předkládání návrhů opatření ke zlepšení efektivnosti hospodaření.

tajemník Magistrátu města liberec
vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,

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

VeDoucÍ oDboru strAteGickÉho 
rozVoJe A DotAcÍ

Vedení, řízení a zajišťování rozvoje jednoho z klíčových odborů Magistrátu 
města Liberec, příprava strategických rozvojových projektů atd.
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pořaDatelé přeDváDěcích akcí 
totiž mají podle novely zákona o ochra-
ně spotřebitele z roku 2014 tzv. ozna-
movací povinnost informovat ČOI také 
o místě, datu a času konání předvádě-
cí akce. Inspekce v Liberci bude nyní 
informace za Liberecko každý týden 
předávat městu.

„Dohodli jsme se s  ČOI, že nám 
v  rámci prevence bude pravidelně 
poskytovat informace o konání předvá-
děcích akcí. Tyto informace nebudeme 
zveřejňovat, abychom ČOI nenarušo-
vali kontrolní činnost, ale budeme 
je předávat jak aktivním komunitám 
seniorů, tak osamělým lidem, kteří se 
již se svými vrstevníky stýkají jen málo 
nebo vůbec. Vstřícnost inspekce může 
pomoci ochránit část lidí, jež jsou vůči 
podvodným praktikám prakticky bez-
branní,“ uvedl náměstek primátora pro 
školství, kulturu, sociální věci a cestovní 
ruch Ivan Langr.

Organizátoři předváděcích akcí 
často využívají zranitelnosti seniorů 
a  jejich velmi nízké schopnosti čelit 

protiprávnímu jednání a nekalým prak-
tikám. Výsledkem pak mnohdy bývají 
uzavřené nevýhodné kupní smlouvy 
na spotřební zboží za neadekvátní 
ceny.

V  loňském roce ČOI provedla po 
celé České republice na podobných 
akcích celkem 683 kontrol a  udělili 
pokuty ve výši 29,1 miliónu korun. 
V  rámci Libereckého a  Ústeckého 
kraje pak inspektoři uskutečnili 109 
kontrol, přičemž v bezmála třech čtvr-
tinách případů konstatovali porušení 
zákona. Pokuty dosáhly výše 8,2 mi- 
liónu korun.

„I přes veškerou snahu ČOI o infor-
mování spotřebitelů a  postihování 
protiprávních jednání organizátorů 
předváděcích akcí, nejsou tato opat-
ření všespasitelná. Dokud se budou 
spotřebitelé účastnit rizikových akcí 
a uzavírat na nich nevýhodné smlou-
vy na předražené výrobky, počet akcí 
se výrazně nesníží,“ řekla ředitelka 
ČOI Inspektorátu Ústecký a Liberecký 
Renata Linhartová. 

malUjeme na porcelán
V keramické dílně Burianka se věnu-

jeme především práci s  keramickou 
hlínou, ale zajímáme se i o další tech-
niky. Zaujalo nás kreslení na porcelán. 
Bylo tedy nutné sehnat bílý porcelán, 
který je pro tuto techniku nejvhodnější. 
Za jeho dodání děkujeme firmě König-
-Porzellan Sokolov, která nám zdarma 
zaslala krásné bílé porcelánové hrnky, 
konvičky na mléko, tácy a jiné nádobí. 
Tyto výrobky se v naší dílně proměnily 
v originální kousky, které musí potěšit 
každého. Oblíbili jsme si tradiční motiv 
puntíků a motiv stromu. Každý klient 
nyní může pít nápoj ze svého originál-
ního hrníčku.

výlet na javorník
Zima, venku mrzne a  padá sníh 

a nás napadlo, co kdybychom si udělali 
s klientkami výlet do hor, nasát horský 
vzduch jako prevenci proti chřipce, 
která se na nás začínala valit. Všem se 
nápad velice líbil a dohodli jsme se, že 

vyrazíme na Javorník. Všechno úžasně 
klaplo, vyrážíme.

Klientky seděly na vozíčkách pod 
sjezdovkou a každá z nich vzpomínala 
na své mladí a lyžování. Zrovna byly 
jarní prázdniny, takže to tam žilo, bylo 
stále na co koukat. Počasí vykouzlilo 
úžasnou zimní atmosféru; svítilo sluníč-
ko, byla mlha a nakonec i trochu chu-
melilo. Když nám začínala být zima, jeli 
jsme do bufetu na malé občerstvení. 
U krbových kamen bylo příjemně.

Následovalo několik společných 
fotografií a každá babička si odvezla 
na památku pohled zimního Javorníku. 
Každé z nich zůstala v hlavě vzpomín-
ka asi na něco jiného, ale to nadšení 
z výletu jsme viděli v očích všech. 

liberec a Čoi se spojily na 
obranu seniorů proti šmejdům
liberecká radnice spojila síly s českou obchodní inspekcí, 
aby společně ochránily co nejvíce seniorů před nekalými 
praktikami na některých předváděcích prodejních akcích 
tzv. šmejdů.
Zuzana Minstrová

ze života klientů centra 
zdravotní a sociální péče liberec
Marie Sokolová, Zuzana Dlouhá – Centrum zdravotní a sociální péče Liberec

program klubu seniorů
komunitní středisko kontakt liberec
kompletní program na www.ksk ‑liberec.cz/seniori

18. 3. / 13.30 jarní turnaj v šipkách Sál – suterén

27. 3. / 10.00
Giuseppe verdi – aida
Povídání o opeře v Divadelní 
kavárně s Ninou Vaňkovou

Bílá a zelená
klubovna
v 5. patře

31. 3. / 14.00 hudební odpoledne s živou 
hudbou

Cen. klub sen.
3. patro

1. 4. / 15.00 Starověk od „A do Z“: starověcí 
keltové – kultura a původ

Cen. klub sen.
3. patro

7. 4. / 14.00
promítání fotografií z akcí 
kontaktu

Cen. klub sen.
3. patro

14. 4. / 14.00 hudební odpoledne s živou 
hudbou

Cen. klub sen.
3. patro

Klub šikovných rukou probíhá každé liché pondělí od 10.30 hodin v Centrálním klubu 
seniorů (CKS). Herní odpoledne – zápolení v různých stolních hrách probíhá každý 
čtvrtek od 13.00 hodin v CKS. Lehké relaxační cvičení – vhodné pro každého seniora 
připraveného zlepšit si kondici. Probíhá každý pátek od 8.00 hodin, 9.00 hodin, 10.00 
a 11.00 hodin v sále KSK. Ručník s sebou! Pohybem pro radost – cvičení pro seniory 
v rytmu hudby – každý pátek od 13.00 hodin v sále KSK. Trénování paměti – kurzy 
pro seniory začátečníky i pokročilé – každé pondělí od 10.00 nebo od 13.00 hodin. 
Počítačové kurzy pro seniory začátečníky i pokročilé – každé pondělí a úterý od 
16.00 nebo od 18.00 hodin. Vše pro seniory zdarma!

Komunitní středisko Kontakt Liberec, Palachova 504/7,
460 01 Liberec 1. Tel.: 485 244 992.

Inzerce

SLEVA
Pražská 152/36, Liberec

SLEVA 50 % NA DOPLATEK na léky
pro všechny bez omezení věku
vybrané léky pro chronické
pacienty s ještě Nižšími doplatky
*Akce platí do 31. 3. 2015 pro držitele Slevové karty Slevolékárna

bez omezení věku. Více informací v lékárně či na www.slevolekarny.cz



divadelní orchestr 
přichystal překvapení
orchestr DfXŠ přichází s novinkou – první řadou komorních 
koncertů pod názvem hudba z foyer Divadla f. X. Šaldy.
Iva Špačková, Divadlo F. X. Šaldy

liberecká eva získala cenu 
kritiků za nejlepší inscenaci
liberecké Divadlo f. X. Šaldy opět zabodovalo na 12. ročníku 
festivalu hudebního divadla opera 2015. jeho inscenace opery 
bohuslava foerstera eva získala cenu kritiků za nejlepší inscenaci 
roku, tzv. libušku.
Redakce

komorní soUbory složené z  členů 
orchestru divadla vám zahrají v krásném 
prostředí foyer v  prvním patře budovy 
divadla.

Hudba z foyer bude kratším, asi hodi-
novým programem, ve kterém vás sezná-
míme s díly různých autorů od velikánů 
hudby, jakými jsou W. A. Mozart nebo náš 
Antonín Dvořák, až po ty méně známé, 
přesto však velmi zajímavé tvůrce.

10. března zahájilo řadu koncertů počet-
nější komorní sdružení Basistova dobrá 
společnost. Toto převážně barokní usku-
pení smyčců a dechů kolem uměleckého 
vedoucího Jana Basisty Novotného má 
mnohaletou tradici a není v Liberci nezná-
mým. 23. dubna se vám představí Gruppo 

Tre ve složení dva lesní rohy a violoncello.
Rádi bychom, aby se koncerty líbily i vašim 
dětem, a proto budou začínat vždy v 17.00 
hodin. V rámci koncertu počítáme také 
s  otevřeným barem, kde si k  poslechu 
budete moci vychutnat kávu či šampaňské. 
Do konce sezony 2014/2015 zbývají čtyři 
měsíce a v každém z nich bychom vám rádi 
představili jeden zajímavý soubor.

Veškeré informace o řadě komorních 
koncertů, o  souborech, hráčích a  dění 
v orchestru najdete v programech diva-
dla a nově také na „facebookové“ stránce 
orchestru. Na nově chystané koncerty vás 
také upozorní divadelní plakáty. Přejeme 
brzké a krásné jaro a těšíme se na vás ve 
foyer. 

čestnými cenami – Libuškami – oceňuje 
každý rok odborná porota výjimečné festi-
valové výkony. Po posledním představení 
festivalu 21. února rozhodly o jejich uděle-
ní dvě odborné poroty, ředitelka festivalu 
Lenka Šaldová a průběžné hlasování diváků. 
Ceny byly vyhlášeny na tiskové konferenci 
ve Státní opeře Praha 23. února. Libušku za 
nejlepší inscenaci roku udělila libereckému 
divadlu porota ve složení Helena Havlíko-
vá, Josef Herman, Radmila Hrdinová, Olga 
Janáčková a Ivan Žáček.

Kritika ocenila dokonalý soulad mezi 
hudebním nastudováním šéfa opery Mar-
tina Doubravského a režií Lindy Keprtové, 
jakož i výjimečné pěvecko-herecké výkony 
trojice protagonistů. Operní soubor Divadla 
F. X. Šaldy uspěl již v několika předchozích 
festivalových ročnících, naposledy obdržel 
v  roce 2013 cenu kritiků za nastudování 
opery Julese Masseneta Don Quichotte, 
rovněž v režii Lindy Keprtové.

Libuška bude slavnostně předána zástup-
ci poroty a pořádající Jednoty hudebního 
divadla na jevišti Šaldova divadla 30. dubna 
před představením oceněné opery Eva.

Na letošním ročníku hudebního divadla 
Opera 2015 se za velkého zájmu publika 

představilo celkem šestnáct inscenací všech 
profesionálních českých i slovenských oper-
ních souborů. Přehlídku všech domácích 
operních domů pořádá v Praze Jednota 
hudebního divadla za spolupráce všech 
zúčastněných divadel a pražského Národ-
ního divadla, na jehož scénách se většina 
představení odehraje.

Festival se koná od roku 1993, a to pra-
videlně každé dva roky. Každý soubor zde 
zahraje svou jedinou inscenaci podle svého 
výběru. Tento rok poprvé program doplnily 
i všechny tři slovenské profesionální operní 
soubory. 
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přehled akcí a kulturních zařízení

kam o víkendu v liberci?

Kulturní a spoleèenské centrum LIDOVÉ SADY
pokladna otevøena dennì 8.00 - 18.00 h, tel 482 710 649

21. 3. Velikonoèní dílny 10.00-17.00 h

24. 3. Bratøi Ebenové 19.30h

27. 3. Hop Trop 19.30h

29. 3. Taneèní odpoledne se Svijankou

  4. 4. Tanèírna 19.00-23.00h

14. 4. Pavel Dobeš 19.30h

22. 4. Vltava 20.00h

23. - 29. 3. Jeden svìt 2015 www.jedensvet.cz

26. 3. Blue Effect 19.30h

28. 3. Mirek Kemel koncert v rámci Jednoho svìta

30. 3. Don Quijote s O.Kaisrem, J.Lábusem, K.Kaiserovou

  7. 4. 

15. 4. Láska na tøi s O.Víznerem a S.Nálepkovou

Honza Brož s novým CD Na mou duši
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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.: 485 246 430. Do vyčerpání 
zásob je Zpravodaj k dispozici v recepci 
hlavní budovy radnice, Nového magistrá-
tu a v městském informačním centru.

vydává magistrát města liberec, nám. 
Dr. Edvarda Beneše 1, 460 59 Liberec. 
IČO 262978.
povoleno: MK ČR E 11813.

Šéfredaktor:
Pavel Chmelík (t. 731 681 090,
chmelik.pavel@magistrat.liberec.cz).
tisk: Geoprint Liberec.
Redakce si vyhrazuje právo krátit a upra-
vovat příspěvky po stylistické stránce.
Náklad 45 500 kusů.
vychází: 17. 3. 2015.

ZPRAVODAJ
LIBERECKY`

Uzávěrka příštího čísla 
Libereckého zpravodaje 

je 27. března

Štěpán se poprvé seznámil s mini-
bikem ve svých třech letech a  za 
podpory svých rodičů začal závo-
dit. Prošel si amatérský šampionát 
minibiků v České Kamenici u Děčína, 
ale poté bylo v  šesti letech nevy-
hnutelné přejít do profesionálních 
závodů mistrovství České republiky 
minibiků v kategorii JUNIOR A. Zde 
„Štěpa“ dokázal porazit své i o tři roky 
starší soupeře a skončil na výbor-
ném 3. místě v celkovém pořadí.

V  další sezoně 2013 se již stal 
vicemistrem této kategorie za svým 
největším konkurentem, slovenským 
talentem Michalem Búlikem. Auto-
klubem ČR byl Štěpán oceněn velmi 
prestižní trofejí Talent roku 2013 a na 
ME ve Slovinsku získal 4. místo.

Otec závodníka Jaroslav Zuda se 
rozhodl pro rok 2014 pořídit moto-
cykl pro kategorii MINI GP po Filipo-
vi Salačovi a v loňské sezóně Zuda 
mladší brázdil okruhy prestižního 

německého šampionátu ADAC. Ve 
své premiérové sezóně skončil na 
velice slibném 8. místě v kategorii 
Einsteiger, kdy patřil k  nejmen-
ším závodníkům vůbec.

V letošním roce by Štěpán Zuda 
měl startovat opět na ADACu. Má 
před sebou ještě tři roky zkoušení 
a  zlepšování, další postup kromě 

připojených závodů v ČR a na špa-
nělském šampionátu může být právě 
na MOTO 3, což je vysněným cílem 
celé závodnické rodiny.

A  idol malého Štěpána? Jedno-
značně Valentino Rossi. V Liberci tak 
roste závodník, o němž budeme slý-
chat třeba jako o Jakubu Kornfeilovi 
nebo Karlu Hanikovi.

„Štěpa jezdí od svých malých let. 
Nikdy jsem ho nemusel přemlouvat. 
Minulé roky jsme objeli mnoho růz-
ných šampionátů, včetně i  hobby 
závodů, aby zkrátka seděl stále 
na motorce. V loňském roce zkusil 
poprvé začátečníky v  německém 
ADACu, a to s větší motorkou MINI 
GP, příští rok chceme jet opět ADAC, 
ale kategorii pokročilých.

Rozhodli jsme se, že i když bude 
patřit k  nejmladším závodníkům 
v  této kategorii, bude soutěžit 
a závodit s mnohem zkušenějšími 
a to ho naučí. Nebude moct příští rok 
třeba vyhrát, ale vím, že to pro něj 
může být velký posun, koneckonců 
i sám Štěpán by chtěl raději jet se 
staršími. Dále bychom rádi okusili 
nějaký závod ve Španělsku, ale to 
vše uvidíme během sezony.

Věnujeme se hodně lyžování, tria-
lovému kolu a chodíme cvičit do tělo-
cvičny, program má nabitý hodně, 

talent, který může jít ve stopách Kornfeila a haniky
Štěpán Zuda je devítiletý školák 3. třídy Základní školy Švermova v liberci, odkud také pochází. v loňském roce poprvé 
okusil závody miniGp, ale již má za sebou plejádu úspěšných závodů v minibikách, kde dokázal porážet dosti starší soupeře.
Redakce

Žádosti zasílejte na e-mail: 
marketing@nisaliberec.cz   (předmět GRANT OC NISA)
Kontakt pro případné dotazy:  +420 481 444 123                        
Uzávěrka: 30. 4. 2015
Více informací o grantovém programu na:  www.nisaliberec.cz

Oprávnění žadatelé: občanská a zájmová sdružení, 
neziskové organizace,  spolky, sportovní oddíly, obce, jednotlivci atd. 

• Práci místních komunit a jejich soudržnost.
• Dětské a mládežnické spolky, sdružení a volnočasové organizace.
• Vzdělávací, ekologickou, humanitární a charitativní činnost.
• Záchranu a rozvoj kulturního  a přírodního dědictví regionu.

Inzerce

ale ví, že to je potřeba k  dobrým 
výkonům, a  sám spolupracuje. Při 
této příležitosti bych poděkoval všem 
kteří nás podpořili a kteří nám fandí, 
přijďte se za námi zase podívat,“ říká 
otec Jaroslav Zuda. 

www.stepa23.cz

diStribuce zpravodaje

čtvrtek 26. března od 15 hodin
zasedací mísTNosT č. 11 v hisTorické Budově radNice

váŽeNí oBčaNé, zveme vás Na

ZAsedání ZAstupiteLstvA městA LiBereC

www.liBerec.cz/zasTuPiTelsTvo


