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VELIKONOCE  
V LIBERCI

V pondělí 21. března 
vypuknou před historickou 
radnicí Liberecké 
Velikonoce 2016.

KONCERTY, SOUTĚŽE, ale i humor 
čeká návštěvníky každý den až do 
26. března. Od pondělí do soboty 
rozbalí své stánky také trhovci.
 PROGRAM NA STRANĚ 5

ZPRAVODAJ
LIBERECKY`

Noviny pro občany města Liberce  Vychází v nákladu 45 500 kusů  ZDARMA—

STAVBA 2,5 KILOMETRU dlouhé 
přeložky silnice I/14 je poslední 
etapou rychlého silničního spojení 
Liberce a Jablonce nad Nisou, jehož 
budování začalo před 14 lety.

Nový úsek povede víceméně 
po trase současné silnice III/29024. 
V Liberci se napojí na kruhový objezd 
v Kunraticích a stejně tak bude vyře
šeno napojení v Lukášově v ulici Čes
koslovenské armády.

Projekt počítá i s podchodem pro 
pěší a  dvěma 140 metrů dlouhými 
mosty přes údolí.

Nová spojnice do Jablonce vyjde 
na 296 milionů Kč (bez DPH) a stavba 
bude spolufinancována z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj. Zhotovi

telem bude firma M – SILNICE, a. s. Do 
provozu má být nová silnice uvedena 
nejpozději v prosinci 2018.

Objížďka pro osobní automobily 
a autobusy povede přes Vratislavice 

nad Nisou a Proseč nad Nisou. Tato 
objízdná trasa se vztahuje rovněž 
na autobusy ČSAD, proto nedojde 
k  obsloužení některých zastávek, 
dotčených uzavírkou. Náhradní jízdní 
řády budou včas vyvěšeny.

Provoz na linkách MHD zůstane bez 
výrazného omezení, případné dotčení 
zastávek bude pouze lokální. Nákladní 
doprava nad 12 tun bude odkloněna 
po čtyřproudé silnici přes Rádelský 
mlýn. Užití silnice bude v tomto pří
padě bez poplatku.

 Dokončení na straně 2.

Poslední dva roky útrap
Už za dva roky se řidiči svezou po rychlé spojnici mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. Do 
té doby dopravu mezi oběma městy značně zkomplikuje uzavírka silnice přes Kunratice 
a Lukášov, která začne 29. března a skončit má 29. května 2018. Dlouho očekávanou stavbu 
nové silnice slavnostně zahájilo Ředitelství silnic a dálnic ve středu 2. března.
Jan Král

Zoo má dvě mláďata bílých tygrů
Po 3 letech a 8 měsících od posledního úspěšného odchovu se v liberecké zoo opět narodila 
mláďata bílých tygrů. Jedná se o dvě tygří koťata a na svět je přivedla osmiletá samice Surya 
Bára. Otcem je jedenáctiletý samec Paris. 

„Obyvatelé obou měst si 
novou silnici zaslouží. 

Čekáme na ni už dlouho.“

ZÁPISY DO MŠ
Zápisy do libereckých 
mateřských škol budou 
v jeden termín – 5. dubna.

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 6

PORODNICE. Ošetřovatelé sledují narozená tygřata pomocí kamer. Tygří máma i koťata mají absolutní klid. Pohlaví malých tygrů pak určí 
zoologové až na věku devíti týdnů, kdy nastane čas očkování, čipování a vážení. Surya Bára rodila v jedné z vnitřních expozic pavilonu šelem, 
která je pro účely porodu nejvhodnější a byla navíc pro tuto událost speciálně upravena.  Foto ZOO Liberec
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>> Poslední dva roky…

Zapomenutý kout ožije
Zvelebit zanedbaný pozemek mezi Domem kultury Liberec 
a budovou krajského úřadu a proměnit ho na park se 
rozhodly statutární město Liberec a Liberecký kraj.
Jan Král

PODNĚTŮ K TOMU, jak by měl park 
za domem kultury vypadat a k jakému 
účelu sloužit, se sešlo na únorovém 
veřejném projednávání hned několik. 
Většina se shodla na tom, že park by 
měl být spíše klidovou zónou s podo
bou přírodního lesoparku. Chybět 
by neměly kvetoucí rostliny, louka 
a v ideálním případě by se mělo využít 
blízkosti řeky Nisy.

Park má však potenciál i pro různé 
aktivity, místo by tam v něm mohlo 
mít malé dětské hřiště nebo dnes 
populární workoutové hřiště.

První úpravy by měly začít už letos 
na jaře. Zatím se musí vyřešit vlastnic
tví pozemků. Část totiž vlastní město 
Liberec a  další kus Liberecký kraj, 
který o odkoupení městských pozem
ků projevil zájem. Záměr prodeje musí 
ještě schválit městští zastupitelé.

První fází projektu bude kácení 
neperspektivních dřevin. Jde o dřevi
ny napadené houbovými patogeny, 
náletové, silně mechanicky poško
zené a stromy s narušenou statickou 
bezpečností. Pokáceny budou do 
konce března, tedy v termínu mimo 
hnízdní období ptáků.

Cílem zásahu je prosvětlení plochy, 
zlepšení bezpečnosti a následně úklid 
odpadků. V další fázi dojde k likvidaci 
betonových pozůstatků zařízení sta
veniště a bývalých staveb, případně 

jejich zakomponování do parkových 
úprav. V plánu je i úprava přilehlého 
parkoviště.

Po úpravě zanedbaného koutu 
volá delší dobu také občanské sdru
žení Lidi pro Liberec. Nový projekt na 
jejich záměr přímo naváže. „Už přes 
rok usilujeme o to, vybudovat na této 
zelené ploše nízkonákladovou meto
dou park, který by sloužil všem oby
vatelům Liberce. Získali jsme k tomu 
již finanční dar od Teplárny Liberec 
a další podporu přislíbilo OC Forum,“ 
uvedla zakladatelka sdružení Lidi 
pro Liberec a městská zastupitelka 
Zuzana Tachovská.

Hlavním cílem je tak tento zelený 
ostrov v centru města zvelebit, ale 
zároveň i otevřít lidem k trávení vol
ného času. Prostor doposud ani jako 
park nesloužil, lidé si mezi stromy jen 
zkracovali cestu a spíše poskytoval 
útočiště vandalům a bezdomovcům.

„Faktem je, že místo bylo zdrojem 
negativních vlivů, přitom se jedná 
o významný veřejný prostor v centru 
města. Základní představy nové 
podoby parku už máme, mohlo by 
tady například vyrůst workoutové 
hřiště, které by přilákalo jinou skupinu 
lidí a prostor oživilo,“ řekla náměstky
ně pro územní plánování, veřejnou 
zeleň a  životní prostředí Karolína 
Hrbková. 

 Dokončení ze strany 1.
„Obyvatelé obou měst si novou sil

nici zaslouží. Čekáme na ni už dlouho. 
Serpentiny byly nebezpečné, často 
se tam za pomalu jedoucími kamio
ny a autobusy tvořily dlouhé kolony. 
Všichni se teď budeme muset smířit 
s dopravními komplikacemi, ale jsem 
přesvědčen, že i přes tato omezení 
řidiči konečný výsledek ocení,“ uvedl 
primátor Liberce Tibor Batthyány.

Odbor dopravy libereckého 

magistrátu nedoporučuje průjezd 
po místních komunikacích z Kunratic 
do Rýnovic, neboť tyto jsou kapacitně 
nedostatečné a budou sloužit pouze 
rezidentům. Úsek bude navíc kontro
lovat policie.

Především pro některé lokality 
bude objízdná trasa časově náročněj
ší. Po uvedení nové silnice do provozu 
v roce 2018 se však nejen zrychlí prů
jezd tímto úsekem, ale bude výrazně 
bezpečnější. 

březen 2016 AKTUÁLNĚ

EDITORIAL
Milí Liberečané,
měsíc březen nám zřejmě ještě první jarní paprs

ky nedopřeje, tak je dost času rekapitulovat zimní 
období.

Jsem rád, že projekt Libereckého veřejného 
technoparku nachází podporu napříč politickým spektrem. Jde o jednu 
z prvních vlaštovek, kdy se nehledí na politickou příslušnost a společně se 
připravený záměr zacílí do praktického projektu. Praktického a účelného 
pro laickou i odbornou veřejnost.

Prvního března byl úspěšně spuštěn nový systém placení parkovného 
přes chytré telefony a tablety. Systém funguje dobře, občané si ho zatím 
chválí. To mě samozřejmě těší. Připomenu, že jde o bezhotovostní placení 
parkovného pomocí platební karty a mobilního telefonu. Kdo však chce 
platit mincemi, může i nadále. Jde o rozšíření způsobu placení.

První březnový týden byla slavnostně zahájena stavba na dokončení 
přeložky silnice I/14 mezi libereckými Kunraticemi a jabloneckým Lukášo
vem. Stavba potrvá od letošního března 2016 do prosince 2018. Obyvatelé 
obou měst, a nejen oni, si novou silnici zaslouží. Čekáme na ni už dlouho. 
Serpentiny byly nebezpečné, a to nejen v zimě, často se tam za pomalu 
jedoucími kamiony a autobusy tvořily dlouhé kolony. Všichni se teď budeme 
muset smířit s dopravními komplikacemi, ale jsem přesvědčen, že i přes 
tato omezení řidiči konečný výsledek ocení. Žádám vás tímto o trpělivost 
a vstřícnost.

Prvně se letos slaví nový státní svátek. Jde o Velký pátek připomínající 
biblické ukřižování Ježíše Krista. Je to pátek před velikonočním víkendem. 
Všem přeji, aby svátky jara oslavili v klidu a pohodě, a odpočinuli si tak 
o jeden nepracovní den navíc. Pěkné jaro!

  Váš Tibor Batthyány

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

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

Pro každého má primátor přichystáno zhruba čtvrt hodiny.
Aktuální termín 29. 3. mezi 14. a 16. hodinou.

OTEVŘENÉ DVEŘE PRIMÁTORA
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Na obnovu památek získá Liberec 
nejvíce peněz za poslední 3 roky
Po dvou letech město Liberec opět získá příspěvek na 
obnovu památek v městské památkové zóně. Naposledy 
radnice získala finanční prostředky z programu ministerstva 
kultury v roce 2013, i tak šlo o částku pouze 107 tisíc korun.
Jan Král

Terénní pracovníci ve 
vyloučených lokalitách
Od začátku března má rezort sociálních věcí dva vlastní 
terénní pracovníky, kteří pracují v sociálně vyloučených 
lokalitách, jež jsou po jednotlivých domech či ubytovnách 
roztroušeny po celém městě.
Ivan Langr, náměstek pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu

V LETECH 2014 A 2015, tedy v období 
minulého vedení radnice, nečerpalo 
město dotace žádné. V letošním roce 
obdrží Liberec na regeneraci památ
kové zóny 161 tisíc korun.

„Proces získávání dotací byl na 
městě v  neutěšeném stavu, jak je 
vidět na tomto příkladu nebo na tom, 
že město z programu IPRM nevyčer
palo přes 200 milionů Kč. Jsem rád, že 
jsme čerpání z programu na obnovu 
památek opět rozběhli, v letošním roce 
chceme připravit žádosti již minimálně 
za 1 milion Kč. I proto mě těší, že jsme 
se v  koalici domluvili na vytvoření 
nového oddělení získávání dotací. 
Bez kvalitního a dostatečně velkého 
týmu odborníků totiž dotace samy 
nepřijdou,“ říká ekonomický náměstek 
primátora Jan Korytář.

Letošní příspěvek poslouží na reno
vaci oken v  Severočeském muzeu 
v Liberci. Město chce také zvýšit infor

movanost dalších vlastníků památek 
o možnosti získání tohoto příspěvku.

Příspěvek Ministerstva kultury ČR 
z „Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských 
památkových zón“ je poskytován 
vlastníkům kulturních památek, které 
se v těchto lokalitách nacházejí, a je 
určen především na zvýšené náklady 
spojené se zachováním a obnovou 
autentických prvků a konstrukcí kultur
ních památek. Neslouží tedy například 
k modernizaci objektů, na zateplová
ní, novou elektroinstalaci atd. Avšak 
Ministerstvo kultury ČR má další pro
gramy na obnovu kulturních památek. 
Z některých město Liberec příspěvek 
v minulých letech získalo.

Z Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských 
památkových zón město získalo nej
více v letech 2008, 2009 a 2011 – vždy 
přes milion korun. 

NA PODPORU této činnosti jsme 
přitom získali finance z Úřadu vlády 
ČR, resp. Rady vlády pro národnost
ní menšiny. Mám radost i z toho, že 
oba pracovníci jsou příslušníky právě 
jedné z národnostních menšin, pro
tože to zvyšuje šance na to, že najdou 
s obyvateli rizikových lokalit společ
nou řeč a  jejich problémy budou 
chtít řešit buď sami, nebo společně 
s dalšími odborníky.

Monitoring sociálně vyloučených 
lokalit jsme zahájili již loni zjara jejich 
pečlivou analýzou (viz www.liberec.
cz/langr/), od září jsme pak na vlastní 
náklady zaměstnávali prostřednic
tvím Komunitního střediska Kontakt 
dva pracovníky tzv.  na dohodu. 
Vzhledem k tomu, že jsme plně uspěli 
ve vládním dotačním řízení, mohli 

jsme terénní pracovníky – každého 
na půl úvazku – i přímo zaměstnat. 
Cílem jejich práce bude pravidelný 
kontakt s obyvateli, pomoc radou 
a přenos nezbytných informací na 
úřad a odtud třeba poskytovatelům 
sociálních služeb. Protože bez infor
mací neumíme problémy se závis
lostmi, záškoláctvím, nezaměstna
ností či bydlením účinně řešit.

Pomoc obyvatelům rizikových 
lokalit se ale letos rozšíří i jinak: pře
devším společně s Agenturou pro 
sociální začleňování (ASZ) začneme 
pracovat na strategii sociálního 
začleňování, po jejímž schválení 
ASZ i zastupitelstvem budeme moci 
čerpat významné prostředky z mini
sterstev práce a sociálních věcí, škol
ství i pro místní rozvoj. 

Inzerce

PRÁVĚ O  BUDOUCNOSTI letiště 
a  hlavně o  jeho možném rozvoji 
plánuje náměstek primátora Tomáš 
Kysela uspořádat v polovině dubna 
mezinárodní workshop. „Mezinárodní 
workshop to skutečně bude, neboť 
účast přislíbili i kolegové ze Slovenska. 
Je to pro mě trochu úsměvné, ale je to 
tak. Slovenská republika je suverénní 
stát, byť většinu mého života jsme byli 
státem jedním,“ říká Tomáš Kysela.

Program, který pečlivě připravu
je Stanislava Jakešová, bude velmi 
pestrý. Představí se na něm regio
nální letiště z  České a  Slovenské 
republiky (Košice, Poprad, Žilina, 
Piešťany, České Budějovice, Plzeň, 
Pardubice, Hradec Králové a další). 

Dalším důležitým bodem diskuzí 
bude budoucnost regionálních letišť 
v obou zemích. Zejména se má roko
vat o provozu, vybavení a stavebním 
zázemí provozu.

„Důležité je hledět na budoucnost 
a  velmi důležité je i  připomínat si 
minulost,“ zdůraznil Tomáš Kysela.

Liberecké letiště má bohatou 
minulost. Pozemky v Růžodole vyti
povali již v roce 1926 liberečtí radní 
a od června 1937 začala létat mezi 
Libercem a Prahou pravidelná civilní 
letecká linka.

Letiště je nyní jednou z  posled
ních rovných volných ploch v Liberci. 
Pokud by došlo k jeho zrušení, Liberec 
žádný podobný potenciál nemá. 

Budoucnost letiště
Po mnoha letech stagnace, nejistoty a spekulací, co bude 
s růžodolským letištěm, se nyní blýská na lepší časy. Letiště 
Liberec se v nedávné době skloňovalo ve všech pádech. 
Většinou šlo o názory lidí, kteří byli přesvědčeni, že letiště 
nemá smysl, že letiště takového rozsahu, jako je liberecké, 
nemá budoucnost.
Redakce

Hledáte rodinný vůz s bohatou výbavou a velkým vnitřním prostorem, který 
svým stylovým designem dokáže zaujmout široké okolí? Poznejte 
nejprostornější automobil ve své třídě, Hyundai i20! Uchvátí vás dynamickým 
vzhledem, prémiovým zpracováním s dokonale odhlučněným interiérem, 
pružným motorem, moderní výbavou a zavazadlovým prostorem o objemu 
od 326 až do 1042 litrů.

Hyundai i20 - větší, kvalitnější - prostě lepší než ostatní

Hyundai i20 - kombinovaná spotřeba: 3,8-6,7 l/100 km, CO2: 99-155 g/km
Porovnejte Hyundai s jinými vozy na www.porovnejhyundai.cz. Hyundai Infocentrum 800 800 900. 
Fotografie je pouze ilustrativní. Akční nabídka se vztahuje na vybrané vozy objednané do 29. 2. 2016 
u participujících autorizovaných prodejců Hyundai nebo do odvolání.

 Hyundai i20
Nejdospělejší rodinný vůz

Limitovaná nabídka i20 1,2i 75 k od 239 990 Kč 

Auto BALVIN spol. s r.o.
U Červeného mlýna 3, 612 00 Brno
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

Upozorňujeme návštěvníky Magistrátu města Liberec na

zrušení úředního dne v sobotu 26. 3. 2016.
Připomínáme, že úřad bude

uzavřen také v pátek 25. 3. a v pondělí 28. 3. 
z důvodu státního svátku.

 Děkujeme za pochopení.
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Bitva u Liberce 1757
pátek 22. 4. 2016 • 9–17 hodin

Celodenní program před radnicí a na dalších místech v Liberci.  
Dobové uniformy, velitelský stan, dělostřelci, kavalerie, lazaret…

sobota 23. 4. 2016 • 9–17 hodin
Přijďte se podívat do Vesce na tržiště a řemesla z 18. století, 

vojenský tábor s drezurou koní, sokolníky, torturou…
Od 14 hodin proběhne ukázka bitvy.

pořádá archa 13, o.p.s.
www.archa13.cz
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PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ o přijetí dětí 
k předškolnímu vzdělávání (zápis) 
pro školní rok 2016/2017 se koná 
v  jednotném termínu 5.  4.  2016 
(pro děti běžných tříd MŠ). Infor‑
maci o organizaci, přihlášky a další 
zjistíte u ředitelů mateřských škol.

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

ale je nutné, aby se zákonní zástupci 
k zápisu dostavili, protože po ukon
čení správního řízení je již proble
matické vzhledem k  naplněnosti 
mateřských škol hledat pro tyto děti 
volné kapacity.

Ze zákona o  přijetí dítěte do 
mateřské školy rozhodují 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. 2016, 
– trvalé bydliště v Liberci, 

 – sourozenec v dané MŠ (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2016).

3. Dítě, které splňuje současně podmínky: 
 – dovrší věk 3 let k 31. 8. 2016, 
 – trvalé bydliště v Liberci.

4. Dítě, které splňuje současně podmínky: 
 – dovrší věk 3 let k 31. 8. 2016, 
 – sourozenec v dané MŠ (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2016), 

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

5. Dítě, které splňuje současně podmínky: 
 – dovrší věk 3 let k 31. 8. 2016, 
 – bydliště v některé z těchto obcí: Šimonovice, Kryštofovo 

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

6. 
 Dítě, které dovrší k 31. 8. 2016 věk 3 let.

7. Ostatní děti – věk 
 3 roky k 31. 12. 2016.

kapacita
II. MŠ Preciosa Puškinova 80 48
MŠ Světýlko Růžodolská 118/26 50
Liberecká jazyková MŠ Jabloňová 445/29 48
MŠ a ZŠ Září Americká 576/28 15
Mateřská škola U Potůčku Malodoubská 239 13
Mateřská škola Domino Proletářská 115 24
MŠ U Letiště Obchodní 606 22
CZ–UK Montessori MŠ Život hrou Štef. nám. 780/5 30
MŠ Pod Branou – DOCTRINA Na Perštýně 404/44 50
Miniškolka Myšičky Ruprechtická 440/33 20
Kindergarten XII Čapkova 317/19 24
Miniškolka AŠA Terronská 1054/5 7
Miniškolka „Ještědka“ Houbařská 331/8 4
Mateřská školka Petra Ještědská 680 20
LESMÍR, lesní waldorfská školka Alšova 576/8 20
Mateřská škola MÉĎA Palachova 1391/9a 24
Předškoláci Václavská 13 20
Miniklub Krteček Palachova 504/7 35
Miniškolka BIM ‑BAM Markova 491/7 8
Miniškolka Jája Budovcova 1314/18 10
Školka Slůňátko Česká 617 26
 Uvedené informace byly poskytnuty jednotlivými předškolními zařízeními.

MATEŘSKÉ ŠKOLY ZŘIZOVANÉ MĚSTEM
Ředitel(ka) Místa

Mateřská škola „Korálek“, Aloisina výšina 645/55 *) Vladimíra Jurigová 32

Mateřská škola „Sluníčko“, Bezová 274/1 Bc. Petra Čermáková 43

Mateřská škola „Motýlek“, Broumovská 840/7 *) Bc. Martina Suchomelová 60

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

Mateřská škola „Kytička“, Burianova 972/2 Bc. Dana Charyparová 56

Mateřská škola „Kamarád“, Dělnická 831/7 Milena Choutková 22

Mateřská škola, Dětská 461 Jaroslava Vacíková 25

Mateřská škola „Hvězdička“, Gagarinova 788/9 Bc. Eva Cvrčková 45

Mateřská škola „Jizerka“, Husova 184/72 Mgr. Jana Šindelářová 16

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

Mateřská škola, Jeřmanická 487/27 Bc. Zdeňka Nevečeřalová 22

Mateřská škola „Klubíčko“, Jugoslávská 128/1 *) Lenka Janečková 35

Mateřská škola „Malínek“, Kaplického 386 *) Mgr. Jitka Reindlová 31

Mateřská škola „Nad přehradou“, Klášterní 149/16 Bc. Lucie Opalecká 15

Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4 *) PaedDr. Kamila Podrápská 45

Mateřská škola, Matoušova 468/12 *) Bc. Michaela Janků 19

Mateřská škola „Beruška“, Na Pískovně 761/3 Bc. Ladislava Sehnoutková 41

Mateřská škola „Delfínek“, Nezvalova 661/20 Iveta Blažková 24

Mateřská škola „Srdíčko“, Oldřichova 836/5 Jitka Kadlečková 28

Mateřská škola „U Bertíka“, Purkyňova 458/19 Bc. Dana Jeništová 37

Mateřská škola „Pohádka“, Strakonická 211/12 Jana Najmanová 29

Mateřská škola, Stromovka 285/1 PaedDr. Jana Kubíčková 22

Mateřská škola „Rosnička“, Školní vršek 503/3 Alice Langerová 12

Mateřská škola „Pastelka“, Švermova 100 Jana Pospíšilová 36

Mateřská škola „Čtyřlístek“, Tovačovského 166/27 Jaroslava Kalinová 40

Mateřská škola „Rolnička“, Truhlářská 340/7 Mgr. Miriam Plačková 34

Mateřská škola „Pod Ještědem“, U Školky 67 Jana Flanderková 18

Mateřská škola „Sedmikráska“, Vzdušná 509/20 Ilona Soukupová 12

Mateřská škola „V zahradě“, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařová 21

Mateřská škola „Klíček“, Žitná 832/19 *) Jindřiška Veselá 35

Základní škola a Mateřská škola, Barvířská 38/6 Mgr. Miloslav Kuželka 18

*) Vč. tříd pro zdravotně znevýhodněné děti.                                                     Celkem 932 volných míst.

5. 4. 2016

DALŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY JINÝCH ZŘIZOVATELŮ

Přehled MŠ též na
WWW.LIBEREC.CZ

(http://kuc.cz/tzo5ns)

Pro Mateřskou školu, Liberec, Klášterní 466/4 platí při stanovování kritérií 
usnesení RM č. 180/2013 (přednostní přijetí dětí zaměstnanců KNL do 
naplnění kapacity jedné třídy).
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DOKUMENTEM, KTERÝ by měl 
být k dispozici již na konci března, 
chceme představit naše základní školy 
v plné šíři, a to za pomoci objektiv
ních a měřitelných údajů a v přímém 
porovnání mezi sebou. Chceme tím 
ukázat nejen to, jak a jestli se naše 
školy liší, ale z druhé strany i to, kolik 
mají vlastně společného.

Nechceme nikoho přesvědčovat 
o tom, zda jsou naše školy kvalitní či 
nekvalitní, každý si to bude moci zod
povědět sám, a to třeba i ve vztahu 
ke své osobní zkušenosti. K získání 
určitého stupně poznatků budou 
sloužit i inspekční zprávy ČŠI – patrně 
ne každý rodič je cíleně vyhledává, 
nicméně poskytují určité penzum 
informací, které v šestiletém cyklu 
opakujících se kontrol nějakým způ
sobem o školách vypovídají a vyhod
nocují jejich pokrok. A to zejména ty 
inspekční zprávy, které od loňského 
roku cíleně reflektují ministerský pro
gram Kvalitní škola.

V rámci přehledu jsme připravili 
celkem pět zastřešujících katego
rií – pedagogický sbor, vzdělávací 
proces, školní klima, zázemí školy 
a škola, její zřizovatel, financování. 

Pokusili jsme se do nich přitom 
zapracovat soubor kritérií tak, aby 
se v nich našel opravdu každý rodič. 
Zájemci tak v  přehledu najdou 
nejen kvalifikovanost sboru, jeho 
věk i genderové složení, nasazení 
a  způsob výuky cizích jazyků či 
využívání inovací a alternativních 
trendů, což patrně zajímá většinu 
lidí, ale také testování klimatu sbo
rovny i  tříd, angažmá odborných 

profesí v pedagogice a psychologii, 
způsoby komunikace školy s rodiči či 
průměrné náklady na kroužky a další 

aktivity. Snažili jsme se zároveň 
každé kritérium popsat a vysvětlit, 
proč je z našeho pohledu důležité.

Velký přehled základních škol je 
přitom jen prvním krokem ke sta
novení skutečně vyhodnotitelných 
indikátorů kvality, které by město 
jako zřizovatel mělo školám stanovit 
a  každoročně také posuzovat, jak 
nám ostatně v § 12 umožňuje škol
ský zákon.

Řekneme tím jasně, co po školách 
vlastně chceme a co od nich očeká
váme, a souběžně sdělíme, že to také 
budeme sledovat. Do vyhodnocení 
by se přitom kromě autoevaluace 
samotných škol (ředitelé, pedago
gický sbor) měli vedle města zapojit 
jak školské rady, které zasedají ve for
mátu – zástupce pedagogů, rodičů 
a zřizovatele – tak rodiče a samozřej
mě i žáci.  

Od přehledu ZŠ ke kritériím kvality
Rezort školství chystá velký přehled základních škol, který má zahájit veřejnou debatu nad současnou kvalitou 
základního vzdělávání a jeho dalším směřováním. Přehled bude souborem 31 kritérií v pěti oblastech a také kompletem 
dat, jak každá škola daný ukazatel plní. Součástí přehledu budou i aktuální inspekční zprávy České školní inspekce (ČŠI).
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu

• tenis, beachvolejbal, bowling a další aktivity
• prohlídka arény a hokejového zázemí
• setkání s extraligovým hráčem Bílých Tygrů
• bruslení na ledě, jízda na rolbě
• originální tričko pro každého účastníka

VÍCE INFORMACÍ NA
sportparkliberec.cz

cena za týden:
1 700 Kč / dítě
cena pro majitele BOnUS KaRtY: 1 600 Kč / dítě

11. - 15. 7. 2016
18. - 22. 7. 2016

 8. - 12. 8. 2016
15. - 19. 8. 2016

termíny:

Karel IV. ve škole
Půlroční projekt na Základní škole Švermova v Liberci, který 
se inspiruje 700. výročím narození velikána českých dějin 
Karla IV., má za cíl probudit u dětí zájem o historické období 
vlády Karla IV., přiblížit každodenní život, interaktivně 
a multimediálně podat historii a poukázat na jeho odkaz.
ZŠ Švermova

OTEC VLASTI se objeví v několika 
programech a projektech jak jednot
livých tříd, tak i celé školy.

Například ve výtvarné soutěži 
„Když se řekne Karel“ nebo v progra
mu školní družiny „Byl jednou jeden 
král“, kde se děti stanou pážetem, 

panošem, rytířem. 
Pro starší žáky je při
praveno Nocování 
s Karlem, v tělocvič
ně proběhne před
stavení „Život rytířů 
za vlády Lucembur
ků“. Návštěva histo
rické Prahy doplní 
získané poznatky.

Celý projekt vyvr
cholí v červnu „Císař

ským dnem“ pro žáky a jejich rodiče. 
Živá historie představí Karla jako mla
dého rytíře, ukáže počátky vladaření, 
korunovaci, představí dobová řemes
la – ševcovskou dílnu, ražbu mincí, 
kovárnu, dřevěný soustruh, výrobu 
keramiky, střelbu z kuše a luku. 

Inzerce
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PROČ FAZOLE? Rok 2016 je totiž 
dle OSN i Mezinárodním rokem luš
těnin. Neziskovky dobře rezonují 
s pojmy jako klíčení, popínání mezi 
problémy, učí se, jak neházet hrách na 
zeď apod. Mezi další společná témata 
letošní kampaně patří sdílení, sociální 
podnikání i transformace v různých 
rovinách.

Akce kampaně jsou příležitos
tí potkat se i  v  prostorách, kde to 
jindy nestíháme, užít si připravenost 
pořadů jinými organizátory, i příle
žitostí pro sponzory poznat nové 
a  potřebné aktivity, hodné jejich 
cílené podpory, protože grantové 

prostředky jsou často kráceny či při
dělovány jen na část projektů a povin
nost podílu nutného kofinancování 
pro neziskovky roste.

Síťování a společné řešení problé
mů, legislativních změn i administ
rativní zátěže, ale i hledání nových 
aktivit, inovací a řešení pro své členy 
i spolupracující subjekty je to, proč 
před 14 lety vznikla Asociace NNO 
Libereckého kraje (ANNOLK), která 
i po celou dobu svého fungování nese 
tuto neziskovou kampaň jako pilotní 
a hlavní možnost prezentační i infor
mační platformy. 

 Více info: annolk.cz

Týdny pro neziskový sektor
Letošní kampaň neziskových organizací „Týdny pro 
neziskový sektor 2016“ (TÝNES – 17. ročník) bude zakončena 
30. 3. od 16 hodin derniérou výstavy „Kouzelné fazole – svět 
neziskovek Libereckého kraje“.
Květa Morávková

DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
Od roku 2014 je Dětské dopravní hřiště 
v majetku statutárního města Liberec a je 
provozováno Městskou policií Liberec. 
Liberecký magistrát provedl opravu střechy 
a rekonstrukci sociálního zařízení. S novými 
dopravními značkami a jízdními koly se do‑
pravní hřiště stalo plnohodnotným centrem 
vzdělávání dětí v oblasti dopravy.

Strážníci vyučují dopravní výchovu přes 1 100 žáků čtvrtých tříd. Mladí 
cyklisté získávají teoretické znalosti z pravidel silničního provozu zábavnou 
formou výuky na interaktivní tabuli. Ostrý provoz na jízdním kole následně 
prověří jejich nabyté vědomosti přímo mezi dopravními značkami na hřišti. 
Výuka probíhá ve spolupráci s koordinátorem Krajského koordinačního 
pracoviště MD BESIP pro Liberecký kraj a je zakončena zkouškou Průkaz 
cyklisty.

Vzdělávací středisko
V budově Dětského dopravního hřiště liberecká městská policie dále 
provozuje vzdělávací středisko. Specializované školicí zařízení s akreditací 
ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy připravuje čekatele a strážníky 
ke zkoušce před komisí ministerstva vnitra k získání osvědčení o splnění 
stanovených odborných předpokladů.

Dopravní hřiště je využíváno k prevenci v bezpečnosti silničního provozu:
 
• výuka dopravní výchovy,
• dopravní, výtvarné a vědomostní soutěže,
• soutěže v poskytování první pomoci,
• přednášky pro mateřské školky,
• volnočasové akce pro rodiče s dětmi a širokou veřejnost,
• aktivity pro příměstské tábory.

DDH a veřejnost
Pro rodiče, jejichž děti si chtějí procvičit jízdu na kole na DDH, je venkovní 
plocha hřiště otevřena od měsíce dubna každý čtvrtek od 14.00 do 17.00 
hod. Vstup je povolen pouze v doprovodu odpovědné osoby. Bližší informa‑
ce na www.mpliberec.cz nebo na telefonu 488 578 152.

Organizace, zabývající se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže, mohou 
prostory DDH se zaměřením na dopravní výchovu využít po dohodě s Měst‑
skou policií Liberec.

Městská policie Liberec a statutární město Liberec zvou na

OTEVÍRÁNÍ DĚTSKÉHO DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ

Sobota 9. dubna
Po zimní sezóně a rekonstrukci bude hřiště znovu otevřeno pro veřejnost 

a pro děti i dospělé bude připravena řada dopravních soutěží.
Malí cyklisté si budou moci vyzkoušet jízdu zručnosti na kole, 

vyřešení křižovatek na interaktivní tabuli a další aktivity. 
Po absolvování všech soutěžních stanovišť budou pro děti připraveny 

drobné ceny a občerstvení.

Místní poplatek ze psů
Správce místních poplatků, odbor eko‑

nomiky magistrátu města Liberec, upozor‑
ňuje všechny držitele psů – fyzické osoby 
s  trvalým pobytem a  právnické osoby se 
sídlem na území města Liberec, že ke dni 
31. března 2016 je splatný místní poplatek 
ze psů za rok 2016.

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

V  případě, že již psa nemáte ve 
svém držení nebo došlo k  jiné změně 
ovlivňující výši poplatku, je nutné tyto 
skutečnosti ohlásit správci místních po‑
platků do 15 dnů ode dne, kdy nastaly. 
Vznikne       ‑li nebo zanikne poplatková 
povinnost během roku, platí se místní 
poplatek ze psů v  poměrné měsíční 
výši od 1. dne měsíce následujícího po mě‑
síci, kdy situace zakládající poplatkovou 
povinnost vznikla, až do konce měsíce, ve 
kterém nastal stav určující zánik poplatko‑
vé povinnosti.

Další informace k poplatku: Obecně zá‑
vazná vyhláška statutárního města Liberec 
č.  6/2010, o  místním poplatku ze psů, ve 
znění OZV č. 4/2011 na webových stránkách 
města www.liberec.cz v odkazu Město a sa‑
mospráva – Vyhlášky a nařízení.

Místní poplatek
za komunální odpad

Správce místních poplatků, odbor eko‑
nomiky magistrátu města Liberec, upozor‑
ňuje všechny občany, kteří mají na území 
města Liberec trvalý pobyt, kteří mají ve 
vlastnictví byt nebo rodinný dům, ve kte‑
rých není hlášena k  pobytu žádná fyzická 
osoba, a cizince, kteří mají na území města 
Liberec povolený pobyt na dobu delší 90 
dnů, že ke dni 31.  března  2016 je splat‑
ný místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a  odstraňování komunálních 

odpadů za rok 2016.
Výše poplatku se ani pro tento rok ne‑

mění, zůstává na částce 492 Kč za osobu 
a rok, tj. 41 Kč za měsíc.

Pro určení počtu zpoplatňovaných měsí‑
ců v případě změn (narození, úmrtí, změna 
pobytu) je rozhodný stav na konci měsíce. 
Skutečnosti ovlivňující výši poplatku je ob‑
čan povinen ohlásit správci místních poplat‑
ků do 15 dnů ode dne, kdy nastaly.

Další informace k  poplatku viz  Obecně 
závazná vyhláška statutárního města Libe‑
rec č. 4/2012, o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, 
využívání a  odstraňování 
komunálních odpadů na 
webových stránkách měs‑
ta www.liberec.cz v  odka‑
zu Město a  samospráva 
– Vyhlášky a nařízení.

Všeobecné informace
k místním poplatkům

Občané mohou hlásit aktuální regis‑
trační údaje a  změny ovlivňující výši po‑
platkové povinnosti nebo získat informa‑
ce o stavu svého osobního účtu v přízemí 
budovy Nového magistrátu u  přepážek 
číslo 22 a 23.

Platby místních poplatků provádějte 
na účet č.  19–7963850237/0100 pod 
přiděleným variabilním symbolem těmito 
způsoby: prostřednictvím České pošty, 
bezhotovostním převodem z účtu, hotově 
nebo platební kartou v  pokladně Magi‑ 
strátu města Liberec v  přízemí budovy 
Nového magistrátu u přepážek č. 5 a 6.

Úřední a pokladní hodiny:
Pondělí a středa 8–17 hod., úterý a čtvr‑

tek 8–16 hod., pátek 8–14 hod., sobota 
8–12 hod. (Každý poslední pátek v měsíci 
je budova uzavřena – sanitární den.)

Všeobecné dotazy k  místním poplat‑
kům je možno směrovat na telefonní čísla 
485 243 227 (243; 246; 226) nebo e ‑mail: 
odpady@magistrat.liberec.cz. 

31. březen – termín splatnosti místních poplatků
ze psů a za komunální odpad na rok 2016
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MĚSTO LIBEREC dlou
hodobě usiluje o zatrak
tivnění centrální části 
města v  oblasti mezi 
terminálem MHD Fügne
rova, oblastí ulic Na Ryb
níčku, U Nisy, Nitranská 
a směrem k Melantrichově ulici. „S tím 
bezprostředně souvisí zajištění kva
litního dopravního napojení nejen 
tohoto území, ale v  pokračování 
i napojení největšího sídliště v Liber
ci – sídliště Rochlice,“ uvedl náměstek 
pro technickou správu majetku města 
Tomáš Kysela.

Podle návrhu nového územního 
plánu Liberec by se měla trať napo
jit v  centru ze zastávky Rybníček, 
pokračovat proti proudu Lužické 

Nisy a končit tramvajovou smyčkou 
v  Zeleném údolí. Nová trať by tak 
dopravně obsloužila nejen Krajský 
úřad Libereckého kraje, Centrum 
Babylon, iQLandii, teplárnu, ZŠ Dobi
ášova, ale především sídliště Rochlice 
a dolní část sídliště Horní Kopečná.

Cílem studie proveditelnosti 
je posoudit, prověřit a  navrhnout 
možná řešení tramvajové trati v uve
dené lokalitě s přihlédnutím ke všem 
souvisejícím vlivům. 

NA PŘÍPRAVĚ mapy se podíle
ly téměř čtyři stovky Liberečanů 
a Jablonečanů. Díky nim se podařilo 
uskutečnit ojedinělý projekt mapující 
nejzajímavější a nejlépe hodnocená 
místa, kam mohou turisté s dětmi 
zamířit na výlet.

Direction Liberec & Jablonec není 
jen obyčejný výčet těchto míst. Její 
součástí jsou totiž i komentáře nebo 
doporučení a dojmy těch, kteří je už 
navštívili a chtěli se o svou zkušenost 
podělit. Tím se liší od běžných turis
tických plánů a map. Turisté tak zís
kali unikátní mapu s vyznačením dět
ských hřišť, sportovišť, turistických 
cílů nebo restaurací, které zajímavé 
služby pro rodiny s dětmi nabízejí.

„Vytvořili jsme speciální dotazník 
a požádali jsme jablonecké a liberec
ké rodiče, aby jej vyplnili a vybrali ta 
místa, kam by se v našem souměstí 
měli turisté s dětmi vydat,“ vysvětlil 
Jiří Šmída, kartograf a proděkan pro 
vnější vztahy Fakulty přírodovědně
humanitní a pedagogické Technické 
univerzity v Liberci.

Průzkum se uskutečnil od loňské
ho dubna do konce června a zapoji
lo se do něj bezmála 400 účastníků. 
Nejstaršímu bylo 75 let, nejmladšímu 
osm. Jejich průměrný věk byl 31 let. 
Jako vhodný tip na výlet s  dětmi 
navrhli více než 120 míst v Liberci, 
Jablonci a jejich okolí. Nejčastěji (20×) 
doporučovali Jabloneckou přehradu, 
Dinopark v Liberci (13×) a Libereckou 
ZOO (13×). 

Radnice hledá vhodnou trasu 
tramvajové trati do Rochlice
Na otázku kudy vést novou tramvajovou trať z centra 
města na sídliště Rochlice by měla odpovědět studie 
proveditelnosti. Její zpracování zadá radnice a na jejím 
základě bude následně změněn územní plán. Financování 
stavby se nabízí z evropských fondů v rámci Integrovaného 
plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou (IPRÚ).
Jan Král

Unikátní mapa pro rodiny
Tipy na výlety s dětmi v Liberci a Jablonci nad Nisou, 
vybrané a doporučené přímo jejich obyvateli, nabízí nová 
mapa Direction Liberec & Jablonec, která je nyní zdarma 
k dostání v informačních centrech obou měst.
Redakce

ZPRÁVY Z RADY
� Rada�města�8.�března�2016

Taxikáři se zkouškám 
nevyhnou

Řidiči vozidel taxislužby, kteří 
hodlají své služby nabízet na úze‑
mí Liberce, budou i  nadále skládat 
zkoušku znalosti místopisu, práv‑
ních předpisů a  obsluhy taxamet‑
ru, tak jak již několik let stanovuje 
závazná vyhláška města. Takové je 
rozhodnutí radních, kteří se zabývali 
podnětem občana ke zrušení zmíně‑
né vyhlášky.

„Vykonání zkoušky je jedinou 
možností stanovenou zákonem, jak 
zajistit kvalifikované řidiče nabíze‑
jící taxislužbu,“ řekl primátor Tibor 
Batthyány.

Zkoušky probíhají na počítači 
v učebně magistrátu. Jedním z hlav‑
ních důvodů je předejití podezření 
na ovlivnění ze strany provádějících 
pracovníků. „Test generuje i vyhod‑
nocuje počítač bez ovlivnění zku‑
šební komisí. Nikdo z  obsluhujících 
pracovníků ani firmy zajišťující in‑
formační technologie pro Magistrát 
města Liberec nemá možnost do něj 
zasáhnout,“ vysvětlil primátor, a vy‑
vrací tak domněnku občana o mož‑
ném ovlivňování.

Počet evidovaných vozidel taxi je 
120 a počet řidičů 175.

Žádné dítě by ve škole 
nemělo mít hlad

Radní schválili zapojení pěti libe‑
reckých škol do pilotního projektu 
s  názvem „Potravinová pomoc dě‑
tem ve vážné sociální nouzi“. Do for‑
málního názvu je zahrnuta konkrét‑
ní finanční pomoc školákům ze školy 
ZŠ Broumovská, ZŠ Na Výběžku, 
ZŠ ul. 5. května, ZŠ Dobiášova a ZŠ 
U Školy. Rada města schválila přijetí 
finančního příspěvku na proplace‑
ní obědů dětem těchto základních 
škol, které se do projektu přihlásily.

„Výzva přichází jako reakce na 
vzrůstající počet dětí, které ve ško‑
lách neobědvají, a  to především 
z  důvodu špatné finanční situace 
jejich rodičů,“ popisuje náměstek 
primátora Ivan Langr a  doplňuje: 
„Nejde přitom jen o rodiny ze soci‑
álně vyloučených lokalit, ale rovněž 
o samoživitele.“

Absence zdánlivě banální věci, 
jako je školní oběd, může mít fatál‑
ní následky nejen na zdravotní stav 
dětí, ale hlavně na jejich psychický 
a sociální vývoj. Příspěvek na školní 
oběd zajistí dětem nejen pravidelné 
a  vyvážené stravování, ale podpoří 
i jejich začlenění do školního kolek‑
tivu. Sociální vyloučení dětí z kolek‑
tivu totiž může negativně ovlivňo‑
vat i jejich celkový prospěch, studijní 
výsledky, a tím i jejich budoucnost.
 www.liberec.cz/rada

ZPRÁVY Z RADY
� Rada�města�16.�února�2016

Dotace pomůže k obnově 
turistického značení

Na obnovu turistického značení 
v Liberci a okolí přispěje i v letošním 
roce liberecká radnice Klubu čes‑
kých turistů padesáti tisíci.

Klub vymění směrovky v  oblasti 
Ještědu, Ještědky, Plání pod Ještě‑
dem a  v  Rudolfově. Turisté se mo‑
hou těšit na nový stojan s aktuální 
mapou Ještědského hřebenu u  ka‑
binové lanovky na Ještěd. Značka‑
ři mají letos také v  plánu opravit 
směrovky na Výpřeži, Nad Výpřeží, 
u  Mohyly, u  Červeného kamene, 
Frantiny, Písčiny, u Kamenných vrat, 
na Pláních a U Šámalů.

Pěší turisté mohou v  Liberec‑
kém kraji využívat 2 688 kilometrů 
značených turistických tras. Klub 
českých turistů každý rok obnovu‑
je značení zhruba třetiny tras. Pro 
srovnání, délka značených turistic‑
kých tras v  kraji přesahuje délku 
silnic prvních, druhých i třetích tříd; 
těch je dohromady zhruba 2 400 ki‑
lometrů. V kraji navíc stále přibývají 
nově značené trasy.

Dotace pro koupaliště
Město Liberec i  v  letošním roce 

přispěje na letní provoz areálu kou‑
paliště Sluníčko ve Vratislavicích 
nad Nisou. Radní schválili poskytnutí 
dotace z rozpočtu města provozova‑
teli koupaliště ve výši 50 tisíc korun. 
Podpory města (dotace 200 tisíc Kč) 
se dočká také liberecké koupaliště 
Vápenka, které je jediným umělým 
koupalištěm na území města.

Žádná jiná koupaliště v  Liberci 
nejsou, a  přestože je provozují sou‑
kromé subjekty, jde o takzvanou ve‑
řejnou službu pro občany, na niž by 
město mělo přispívat.

Komerční ubytovny do 
prostupného bydlení

Město chce zapojit některé 
komerční ubytovny v  Liberci do 
tzv. prostupného bydlení, které nyní 
pokrývají jen poskytovatelé poby‑
tových sociálních služeb (azylový 
dům, dům na půl cesty, noclehárna). 
Ubytovny by tím na jednu stranu zís‑
kaly klienty, kteří jsou již v intenzivní 
péči sociálních služeb, a předpoklá‑
dá se tak u nich postupné budování 
žádoucích kompetencí, na druhou 
stranu by ubytovatelé museli pře‑
dem splnit některé podmínky.

Mezi povinné podmínky patří 
např. společné sociální zařízení max. 
pro 5 pokojů (20 lidí), adekvátní 
prostor pro doučování dětí klientů, 
veřejný ubytovací řád, pevně sta‑
novený režim pro úklid společných 
prostor a další. 



10 LIBERECKÝ ZPRAVODAJ březen 2016 FÓRUM

Nový územní plán může 
ohrozit vaše zájmy!
Vedení města se rozhodlo oddálit vydání územního plánu 
o rok a předložit zcela nový návrh. Je jisté, že zdržení 
bude delší, což je paradoxní, protože se koncept zásadně 
nezměnil. Protáhlo se tak období nejistoty a „paralyzování“ 
rozhodování stavebního úřadu v oblastech, které se novým 
územním plánem mohou změnit.
Jan Marek, Jiří Šolc, Antonín Ferdan, Starostové pro Liberecký kraj

Požáry budou hasit asi ekologové. 
Na hasiče se ve fondech opět nedostaloJan Marek, Jiří Šolc, Antonín Ferdan, Starosto

Nevím, co přesně vězí za tím, že Fond požární ochrany 
nakonec zřízen nebude. Domýšlet si ale můžu cokoliv. 
Například, že jej ekonomický náměstek Jan Korytář smetl 
ze stolu právě proto, že jsem na něj podal v souvislosti 
s krátkým obdobím jeho primátorování na přelomu let 
2010/2011 trestní oznámení.
Jan Čmuchálek, zastupitel za ČSSDvé pro Liberecký kra

Návrh� územního� plánu� zpracovaný�
předchozí�koalicí�prošel�již�rozsáhlým�veřej‑
ným�projednáváním�a�k�jeho�dokončení�
chybělo�jen�několik�kroků.�Změna�se�jej�se�
souhlasem�ANO�rozhodla�hodit�do�koše,�
aniž�by�se�lidé�dozvěděli�způsob�vypořá‑
dání�svých�připomínek.

Nový�návrh�se�sice�neliší�v�principech�od�
předchozí�verze,�ale�překvapení�se�skrývá�
v�důležitých�maličkostech.�Některé�změny�
totiž�nemusí�být�patrné�na�první�pohled.�
Je�nutné�prostudovat�grafickou�podobu�
(mapu)�i�textovou�část,�kde�jsou�definice�
využití�ploch,�indexy�zastavitelnosti�(hus‑
tota�výstavby)�a�další�omezující�podmínky�
popsány�písemně,�a�nutno�říci,�že�laikovi�
ne�moc�srozumitelně.�Z�těchto�možných�
problematických�bodů�jmenujme�např.:�$1
A � Více� zelených� nezastavitelných�

ploch�(i�na�soukromých�pozemcích).
A� Omezení� při� oplocení� vlastního�

pozemku�(textová�část).
A� Jiné� trasování� sběrné�obvodové�

komunikace.

A�Výrazně�méně�ploch�pro�výstavbu�
domů�mimo�centrum.
A�Jiné�umístění�výrobních�a�obchod‑

ních� ploch� v� sousedství� obytných� zón�
(Doubí,�Ostašov).
A�V� rámci� jednoho�území� rozdílný�

přístup�k�využití�srovnatelných�pozemků�
(kupř.�Harcov).
A�Zákaz�výstavby�plynovodů�v�řadě�

čtvrtí�s�cílem�udržet�teplárně�monopol.
Majitelé� pozemků� a� vlastně� všichni�

občané�by�měli�novému�územnímu�plánu�
věnovat�velkou�pozornost.�Každý�by�si�měl�
zkontrolovat,�jestli�se�ho�některá�ze�změn�
nedotkla.

Komu�záleží�na�osudu�jeho�pozemků�
a�okolí,�kde�žije,�ten�by�se�měl�o�podobu�
nového� územního� plánu� zajímat.� Při‑
pomínky�lze�podat�v�šibeniční�lhůtě�do�
15.� dubna� 2016.� Ačkoliv� Změna� klade�
důraz�na�komunikaci�s�občany,�lhůtu�pro�
předkládání�připomínek�stanovila�v�nej‑
kratší�možné�délce�45�dnů�a�snížila�počet�
besed�s�občany. 

Záměr�zřízení�Fondu�požární�ochrany,�
navržený�klubem�ČSSD,�byl�přitom�schvá‑
len�libereckými�zastupiteli.�Přesto�z�něj�
sešlo.�Měl�být�zaměřen�jak�na�represi,�
tak�i�prevenci�v�rámci�ochrany�obyvatel.�
Zřejmě�ale�organizace�působící�v�rámci�
ochrany�obyvatel,�zvířat�a�majetku�úspěš‑
ně�nahradí�ekologové�a� jiné�neziskové�
organizace,�spřízněné�s�vedením�města.�
Protože�ty�při�rozdělování�peněz�z�fondů�
rozhodně�zkrátka�nepřijdou.

Dotační� fondy� mělo� na� programu�
letošní� první� zasedání� zastupitelstva.�
Práce�na�nich�za�vydatné�pomoci�opozice�
začala�už�v�květnu�minulého�roku.�Přes�
prázdniny�i�po�nich�ale�příprava�úspěšně�
usnula.�Tedy�to�tak�alespoň�vypadalo.�To�
totiž�nikdo�nevěděl,�že�práci�za�nemalé�
peníze�dokončí�externě�pan�Jakub�Macek,�
bývalý�zaměstnanec�magistrátu,� jablo‑
necký�zastupitel�za�Změnu.

Trafika�pro�kamarádíčky?�Možná,�pro‑
tože�pana�Macka�město�platilo�za�práci,�
kterou�by�měli�zvládnout�(a�před�přícho‑
dem�Změny�do�čela�města�také�zvládali)�
úředníci�magistrátu.�Ale�proč�občas�neod‑
sát�z�městské�pokladny�„pár�drobných“,�
když�členové�naší�strany�„mají�hlad“.

Bohužel�místo�dotačního�fondu�vznikl�
naprostý� paskvil,� se� kterým� si� možná�

neví�rady�ani�sám�
stvořitel,� natož�
aby� si� s� ním�
v� následných�
výzvách� jednot‑
livých� programů�
vědě lo� rady�
mnoho�potencio‑
nálních�žadatelů.

Podobný� materiál,� vlastně� takový�
pilotní�projekt,�upravující�pravidla�čer‑
pání�dotačních�prostředků�z�ekofondu,�
byl� již� projednáván� zastupitelstvem.�
Jasně�se�přitom�ukázalo,�že�je�na�něm�
potřeba�ještě�hodně�zapracovat.�Proto�
musel�být�nejméně� jednou�z� jednání�
zastupitelstva� stažen.� Přestože� tedy�
času�na�dopracování� tohoto�materiá‑
lu�měl� široký�aparát�kolem�náměstka�
Korytáře�více�než�dost,�stále�se�jej�nepo‑
dařilo�dovést�do�finální�akceptovatelné�
podoby.

Přeji�všem�žadatelům�o�dotace,�aby�se�
nenechali�smutným�stavem�okolo�fondů�
odradit�a�aby�žádosti�úspěšně�vyplnili,�
a�dočkali�se�tak�realizace�svých�projektů.�
Současně�doufám,�že�se�v�Liberci�nebude�
jenom�„zelenat“�a�že�Fond�požární�ochra‑
ny�bude�jednou�ustanoven.�Jde�o�bezpeč‑
nost�nás�všech.� 

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.

Ostatně�to�přesně�odráží�situaci�v�celé�
zemi.�Lidé�pracující�v�kultuře�mají�příjmy�
daleko�pod�průměrem,�a�to�bez�ohledu�na�
fakt,�že�mají�ve�velké�míře�vysokoškolské�
vzdělání.�Zkrátka�se�spoléhá�na�to,�že�
svou�práci�milují�a�je�jim�koníčkem.

Kultura� je� vnímána� jako� něco,� co�
„musíme�živit“,�co�„umí�jen�natáhnout�
ruku“.�Málokdo�se�zabývá�tím,�že�vytváří�
pracovní�příležitosti,�že�města,�kde�má�

kultura� silnou� pozici,� lákají� tuzemské�
i�zahraniční�návštěvníky.�A�ti�návštěv‑
níci� se�někde�musí�najíst,�někde�musí�
spát,�utrácí�v�místě�za�dopravu�a�naku‑
pují�u�místních�obchodníků.�A�doporučí�
návštěvu�přátelům�a�známým.�Má�tedy�
i�významný�ekonomický�přínos�tam,�kde�
jí�věnují�patřičnou�pozornost.

Mimo� tento� fakt� má� samozřejmě�
bohatá�kultura�významné�společenské,�

vzdělávací�a�soci‑
ální� funkce.� Učí�
nás�vnímat�krásu,�
obohacuje� náš�
duchovní� život,�
je� stmelovacím�
prvkem� místní�
komunity.� Navíc�
to,�co�nám�zůstalo�po�předcích,�co�obdi‑
vujeme,�chráníme�a�vyzdvihujeme,� jsou�
počiny�kultury.�Hudba,�výtvarné�umění,�
architektura�a�další�její�součásti.

Liberec�nikdy�neměl�pro�kulturu�dlou‑
hodobý�plán�a�nepočítal�s�ní�jako�s�prio‑
ritou.�Ani�současné�vedení�města�zatím�

nemá�jiný�přístup.�Je�to�jasně�vidět�mimo�
jiné�na�nerovnováze�ve�výši�finančních�
prostředků�v�dotačním�fondu�na�sport�(10�
mil.�Kč)�a�kulturu�(2�mil.�Kč).

Při� reorganizaci� na� městě� dokonce�
došlo�k�tomu,�že�se�kultura�stala�pouhou�
součástí�odboru�cestovního�ruchu,�kultury�
a�sportu,�a�nemá�tedy�samostatné�oddě‑
lení.�Jsou�to�zcela�konkrétní�kroky,�které�
jen�potvrzují,�že�současné�vedení�této�
důležité�oblasti�nepřikládá�roli,�kterou�má�
jednoznačně�mít,�a�nehodlá�předchozími�
městskými�vládami�zakonzervovaný�stav�
měnit.�Kultura�tak�i�nadále�zůstane�na�
okraji�zájmu�města. 

Jan Čmuchálek

Květa Vinklátová

Kultura je v Liberci stále 
na okraji zájmu
Liberec má dlouhodobě pověst města sportu. Vzhledem 
k podmínkám pro zimní i letní sporty a turistiku 
v sousedních horách je to logické. Kultura tu vždy byla 
spíš jen doplněk a ředitelé kulturních příspěvkových 
organizací museli bojovat o každou korunu.
Květa Vinklátová, Starostové pro Liberecký kraj



 LIBERECKÝ ZPRAVODAJ 11FÓRUM březen 2016

Při�představování�záměru�jsme�slyšeli�
hodně�nářků�nad�nedostatkem�technic‑
ky� vzdělaných� zaměstnanců� a� vůbec�
pracovníků,�kteří� jsou�ochotni�pracovat�
v�průmyslových�podnicích.

Ruku�na�srdce,�nedostatek�technického�
personálu�je�jednoznačně�zaviněn�posto‑
ji�k� technickým�činnostem�a�manuální�
práci�jako�takové.�Po�převratu�bylo�snad�
i�potupou�pracovat� jako�dělník�a�každý,�
kdo�mohl,�si�založil�„firmu“�nebo�alespoň�
živnostenský�list�a�stal�se�panem�podni‑
katelem,�paní�podnikatelkou.�„Obyčejná“�
práce�a�setrvávání�dlouhodobě�v� jedné�
společnosti�byla�vnímána�jako�neschop‑
nost�či�nedostatek�kreativity�apod.

Snad� proto,� že� hlouposti� přicházejí�
na�svět�bez�porodních�bolestí�a�někdy�
i�myšlení�bolí,�tak�se�bez�vytvoření�jiného�
návazného�systému�nechala�zaniknout�
nepřiměřená�řada�škol�bez�další�prognó‑
zy� jak�dál.�Výrazně�se�omezilo�zvláště�
učňovské�školství�a�většina�vycházejících�
žáků�se�stala�středoškoláky.�A�následně�
s�maturitou�přece�nebudou�vykonávat�
manuální�práci!

Vějíř� středních� škol� s� různorodým�
zaměřením�je�tak�široký,�že�vycházející�
žáci�nemusejí�mít�žádnou�obavu�o�přijetí�
ke�studiu.�Školy�se�o�ně�přetahují�a�konat�

přijímací�zkoušky�se�zatím�na�mnohých�
školách� nemusí.� Studenty� se� snaží�
udržet�za�každou�cenu,�neboť�dostávají�
příspěvek�nikoli�na�školu� jako�takovou�
(např.�podle�hodnocení�úspěšnosti�nebo�
potřebnosti�v�regionu),�ale�na�žáka.�Pravi‑
dlem�se�tak�stává,�že�žák,�který�je�z�jedné�
školy�vyloučen,�nebo�ji�opustí�pro�špatný�
prospěch,�je�přijat�v�dalším�školním�roce�
do�jiné,�nebo�i�do�té�samé�střední�školy.�
Upadají�pracovní�návyky.

Toto�se�může�opakovat�až�do�dovršení�
26�let�věku�studenta�a�rodina�má�výhody�
vyplývající� ze� sociálního� systému� bez�
toho,�aby�tyto�nastíněné�problémy�byly�
výrazněji�zohledněny.

V�průběhu�let�se�ztratila�i�dříve�ceněná�
tzv.�stavovská�hrdost.�Na�co�by�také�byla,�
když�výrobní�podniky�zanikají�nebo�se�
transformují,� a� po� původní,� tradiční�
značce�není�nikde�ani�památky.

Vznik�Libereckého�veřejného�techno‑
parku�je�jistě�záslužnou�první�vlaštovkou,�
ale�obáváme�se,�že�jaro�neudělá,�neboť�
se� jedná�o�problém�systémový.�Věřme,�
že� se� tímto� záměrem�alespoň� zabrání�
další�devastaci�areálu�bývalých�Liberec‑
kých�výstavních� trhů�ve� středu�města�
a�nezapadne�jako�řada�dříve�avizovaných�
záměrů�do�hlubin�zapomnění. 

Tak�jsme�se�dozvěděli,�že�videomapping�
na�náměstí�před�radnicí�doposud�nebyl�
uhrazen�ze�sponzorských�peněz,�jak�pri‑
mátor�sliboval.�Stovky�tisíc�korun�za�pár�
minut�laserové�podívané�tak�zřejmě�bude�
muset�zaplatit�město�ze�svého�rozpočtu.�
Sloužíme�městu,�říkají�o�sobě,�ale�zatím�
prodávají� iluze� lidem� příliš� draho.� Ani�
zvídavé�dotazy�se�příliš�vrchnosti�nelíbí,�
ať�jde�o�občany�přímo�na�zastupitelstvu�
či�v�tzv.�interpelacích.�Stávající�vladaři�by�
potřebovali�poddané�němé�jako�ryby.

Změna�pro�Liberec�a�ANO�řídí�Liberec�
již�rok�a�čtvrt.�To�by�již�občané�mohli�čekat�
nějaké�konkrétní�výsledky� jejich�práce,�
nějaké�náznaky�rozvoje�města�a�výraznější�
vylepšení�života�jeho�obyvatel.�Bohužel,�
zatím�nejviditelnějším�výsledkem�práce�
koalice�je�třeba�ona�laserová�show.�Stovky�
tisíc�sem,�stovky�tisíc�tam.�Když�k�tomu�
přidáme� primátorovo� zcela� nemístné�

čutání�s�fotbalovou�mičudou�v�obřadní�síni,�
nejreprezentativnějším�a�nejdůstojnějším�
místě�historické�radnice,�tak�není�divu,�že�
se�běžně�povídá,�že�představitelé�ANO�
z�narychlo�sestavené�kandidátky�neměli�
příliš�představu,�o�čem�ta�práce�na�rad‑
nici�je.�Občas�to�vypadá,�že�se�na�radnici�
spíše�baví�za�finance�daňových�poplat‑
níků�a�úředníci�neví,�co�dříve.�Slovy�V.�S.�
Karadžiče:�„Zač�se�moudrý�stydí,�tím�se�
blbec�chlubí.“

Změna� pro� Liberec� si� sice� současná�
vládnoucí�křesla�vydřela�tvrdou�opoziční�
prací,� jenže� jakmile� se�dostala�k�moci,�
chová� se� stejně� ochotnicky� a� bezrad‑
ně�jako�její�koaliční�partner.�A�tak�jestli�
někdo�věřil�v�letech,�kdy�Změna�seděla�
v�opozičních�lavicích,�v�její�fundovanost,�
je� dnes� zklamán.� Pravda,� se� ZpL� není�
taková�legrace�jako�s�ANO.�Její�kroky�jsou�
spíš�k�pláči�a�mnohé�jdou�doslova�proti�

občanům�a�škodí�městu.�Například�když�
náměstek�Langr�neváhal�označit�za�devi‑
anty�a�korupčníky�rodiče,�kteří�své�děti,�
budoucí�prvňáčky,�přihlásili�k�trvalému�
pobytu�do�jiné�čtvrti,�aby�je�dostali�na�
vysněnou�školu.�Dokonce�pan�náměstek�
vyhrožoval,�že�na�tyto�děti�pošle�OSPOD,�
tedy�sociálku.�Ta,�jak�víme,�slouží�k�jiným�
účelům� a� distancovala� se� od� těchto�
nápadů,�stejně�jako�většina�ředitelů�škol.

Majitelům�pozemků�a�nemovitostí�na�
území�města,�kteří�by�chtěli�stavět,�také�
pomalu�šedivějí�hlavy�nejen�časem,�ale�
i�starostmi,�a�občas�i�slza�ukápne.�Lase‑
rová�show�jim�těžko�vynahradí�absenci�
nejdůležitějšího� dokumentu� města,�
územního�plánu.�Náměstkyně�Hrbková�
(ZpL)�zatratila�několikaletou�práci�svých�
předchůdců�a�začala�pěkně�od�začátku�
a�po�svém.�O�tom,�co�se�mohlo�např.�za�
zbytečně�vynaložené�náklady�na�územní�

plán�i�s�vrácenými�dotacemi�opravit�děr�
třeba�na�drahých�parkovištích�či�chodní‑
cích,�se�mlčí.�A�výsledek?�Nový�územní�
plán�je�v�nedohlednu,�takže�Liberec�se�
musí�řídit�tím�starým�z�počátku�21.�sto‑
letí.�Majitelé�nemovitostí�zapláčou�ještě�
usedavěji,�až�zjistí,�že�v�něm�náměstkyně�
počítá�s�tzv.�zelenými�pásy�přírody,�které�
by�měly�skrz�naskrz�protínat�město.�Zelené�
koridory�plánuje�paní�Hrbková�vést�i�přes�
soukromé�pozemky�bez�ohledu�na�to,�co�
s�nimi�zamýšlejí�jejich�majitelé.

Do�rekapitulace�(ne)vlády�ZpL�a�ANO�
přidejme� další� rozmařilé� rozhazování�
veřejných�prostředků�z�kapes�nás�všech,�
například�nevídaný�nárůst�úředníků�na�
radnici�a�nákladů�na�ně.�Liberec�připomíná�
potápějící�se�loď.�Zatímco�část�posádky�
bezradně�kormidluje�loď�v�plné�rychlos‑
ti� vstříc� útesu,� zbytek�na�palubě� tančí�
a�raduje�se�z�adrenalinového�zážitku. 

Podaří se zabránit další 
devastaci majetku?
Na únorovém zasedání zastupitelstva města byl 
představen projekt revitalizace areálu bývalého výstaviště 
LVT. Aby zůstala zachována jednota názvu, je záměr 
revitalizace nazván LIBERECKÝ VEŘEJNÝ TECHNOPARK.
Věra Skřivánková, KSČM 

Vstoupili do sebe a dosud bloudí v tmách
Jednomu z občanů se podařil na únorovém zastupitelstvu husarský kousek. Prostými dotazy usvědčil primátora Tibora 
Batthyányho z vyhýbavého mlžení a neplnění slibů.
Dana Lysáková, KSČM 

Před námi potopa, po nás potopa. 
A přehrada chátrá dál!
Chátrající liberecká přehrada v Harcově je jednou 
z bolavých ran města. A jak to vypadá, zásadněji nepohne 
s jejím neutěšeným stavem ani současné vedení radnice.
Martina Rosenbergová, zastupitelka za ČSSDvé pro Liberecký kra

Politikům�nynější�koa‑
lice� posloužila� přehrada�
v�roce�2014�jako�výborné�
předvolební�téma�k�lapání�
voličů.�Kdyby�to�ale�s�její�
revitalizací�mysleli�vážně,�
nebudou� ignorovat� pro‑
jekty,�které�připravili�jejich�
předchůdci.� A� už� vůbec�
nezahodí� energii� devíti�
tisíc�lidí,�kteří�před�časem�
na� internetových� strán‑
kách�města�vyjádřili�svůj�názor�na�úpravu�
jednoho�z�břehů�přehrady,�ulice�Zvolenská.

Devět� tisíc� lidí� hlasovalo� v� anketě�
v�dobré�víře,�že�nějak�ovlivní�revitalizaci�
okolí�přehrady.�Přišly�ale�volby�a�po�nich�
nové�vedení�Liberce.�Názory�devíti� tisíc�
občanů� skončily� v� koši.� Nikdo� už� o� ně�
nestojí.�Ani�o�připravený�projekt.�Jinak�by�
nemohla�náměstkyně�Hrbková�veřejně�pro‑
hlašovat,�že�s�přehradou�nikdo�v�minulosti�
nechtěl�nic�dělat.�Těch�devět�tisíc�lidí�na�
rozdíl�od�ní�zájem�mělo.

Stačilo�by�zadat�si�do�vyhledávače�na�
webu�SML�slovo�„přehrada“�a�náměstky‑
ně�by�si�třeba�vzpomněla�také�na�besedu�
s�občany�v�krajské�knihovně�v�září�2014�
o�projektu�obnovy�přehrady.�I�ti�zájem�měli.�
Je�ale�pohodlnější�tvářit�se,�že�až�my�jsme�
těmi�pravými�spasiteli�města�a�liberecké�

přehrady,�a�na�ty�ostatní�schválně�zapo‑
menout.

Jeden�z�prvních�projektů�revitalizace�
vodní�nádrže�v�Harcově�byl�představen�
v�roce�2010.�Druhá�studie�vznikla�v�roce�
2014.� Její� součástí� byla� rekonstrukce�
nábřežní�zdi,�obnova�promenády,�rozšíření�
pláže,�nové�plochy�pro�relaxaci,�nová�par‑
kovací�místa,�plovoucí�mola�a�další�úpravy�
břehů,�včetně�změny�dopravního�režimu�
v�ulici�Zvolenská.

Záměr� byl� schválen� radou� města,�
následovala�beseda�s�veřejností�a�anketa�
na� internetových� stránkách� Liberce.�
Viz�http://1url.cz/OtMeR.

Rok�2014�není�až�tak�vzdálený,�aby�se�
nedalo�na�tehdejší�studii�navázat.�To�by�
ale�současné�vedení�města�nesmělo�trpět�
ztrátou�paměti. 
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Jsou� to� ovšem� skutečně� ty� hlavní�
otázky,�které�bychom�měli�řešit�v�sou‑
vislosti�se�školstvím?�Uvědomil�jsem�si�to�
i�při�sledování�diskusí�na�jednáních�měst‑
ského�zastupitelstva.�Většina�debat�není�
zaměřena�na�snahu�pochopit�motivaci�
druhé�strany,�zjistit,�kde�jsou�problémy,�
a�pak�najít�nějaké�všeobecně�přijatelné,�
či�ještě�lépe�„nejlepší“�řešení�a�na�něm�
spolupracovat.�A�tím�celé�město�někam�
posunout.�Není�se�čemu�divit,�právě�na�
školách�jsme�se�nic�takového�neučili.

Letos�v�pololetí�donesl�syn�vysvědčení�
a�hned�hlásil,�že�super,�žádná�trojka.�Mělo�
to�jen�jeden�háček,�a�tím�byla�čtyřka�z�češ‑
tiny.�Jsem�v�tomto�směru�asi�ideální�rodič,�
za�to,�že�nejsou�trojky,�jsem�ho�pochválil,�
a�po�zjištění,�že�čtyřka�byla�mimo�jiné�za�
teorii�větných�rozborů�a�větných�členů,�
jsem�řekl,�že�to�nevadí,�protože�to�v�životě�
potřebovat�nejspíš�nebude,�a�že�jen�nesmí�
na�konci�roku�propadnout.�Známka�je�pro�
mě�pouze�určitý�druh�informace.

Mám�z�diskusí�s�dalšími�rodiči�či�dětmi�
pocit,� že� velká� část� škol� funguje� jako�
ústav,�který�má�dětem�do�hlav�dostat�
maximum�teoretických�informací,�a�dělá�
to�proto,�že� je�to�pro�děti�prý�důležité.�
To� ale� podle� mě� bylo� důležité� možná�
naposledy�někdy� v�19.� století.�A� ruku�
na�srdce�–�kdybychom�dnes�jako�dospě‑
lí�měli�znovu�psát�písemky�ze�základní�
školy,�myslím,�že�velká�část�z�nás�by�to�
jednoduše�nezvládla.

A�co�se�týče�inkluze.�Myslím,�že�nej‑
prve�by�měla�fungovat�již�na�základních�
i�středních�školách�mnohem�větší�dife‑

renciace�v� tom,�
co�se�jednotlivé,�
s� důrazem� na�
„je dnot l i vé“,�
děti�učí.�Protože�
pro�někoho�bude�
určitě�mít�smysl�
umět�dopodrob‑
na� fyziku,�zatímco�pro� jiného� to�bude�
dějepis.�Do�doby,�než�bude�více�prostoru�
na�základních�školách�pro�diferenciaci�
přístupu� k� současným� dětem,� ztrácí�
inkluze�dětí�s�různými�handicapy�dost�ze�
svého�možného�přínosu,�protože�to�bez�
individuálního� přístupu� nepůjde.� A� to�
zase�nepůjde�bez�více�peněz�na�vzdělání,�
včetně�platů�učitelů.

Více�než�inkluze�mě�proto�zajímá,�zda�
vzdělávací�systém�v�dětech�podporuje�
větší�sebedůvěru,�kreativitu,�umění�řešit�
problémy,�kriticky�přemýšlet,�nenechat�
sebou�manipulovat,�umět�vyjádřit�svoje�
potřeby,�schopnost�spolupracovat,�kvalit‑
ně�komunikovat,�vytvářet�kvalitní�vztahy,�
mít�dovednosti�a�návyky�důležité�pro�kaž‑
dodenní�život,�mít�dobrou�fyzickou,�ale�
vlastně�i�psychickou�kondici.�Myslím,�že�
odpověď�na�výše�uvedené�je�spíše�ne.�
Toto�není�kritika�učitelů�ani�ředitelů�ani�
MŠMT,� je� to�problém�celé�společnosti�
a�můj�pokus�přispět�tímto�názorem�do�dis‑
kuse.�Osobně�bych�byl�rád,�kdyby�se�nám�
společně�zejména�s�kolegou�náměstkem�
Langrem,�se�zástupci�škol,�rodiči�i�dětmi�
podařilo�dosáhnout�toho,�aby�se�děti�do�
školy�více�těšily�a�viděly�smysl�v�tom,�co�
tam�dělají. 

Vyhláška� je� založena�na�principu,� že�
z�města�mají�zcela�zmizet�herny�a�další�místa�
pouze�s�hracími�automaty�a�mohou�zůstat�
pouze�provozovny�typu�kasina.�V�těch�musí�
být�provozována�tzv.�živá�hra�(např.�ruleta�
vedená�krupiérem).�Hrací�automaty�mohou�
být�v�kasinech�také,�ale�na�rozdíl�od�živé�hry�
nejsou�podmínkou.

PROČ KASINA
Provozovatelé�kasin�musí�splňovat�rela‑

tivně�přísné�podmínky,�kasina�mají�typicky�
vyšší�úroveň�než�většina�heren�nebo�koutků�
s�hracími�automaty�např.�v�pohostinství.�Což�
jsou�zároveň�místa�problematická�kvůli�
snadné�dostupnosti�a�minimální�možnosti�
kontroly.�V�pracovní�skupině�zastupitelů,�
kteří� spolupracují� na� přípravě� omezení�
hazardu,�jsme�zvažovali�a�ověřovali�různé�
způsoby�regulace.�Omezení�na�kasina�jako�
základní� princip� bylo� nakonec� zvoleno�
i�z�toho�důvodu,�že�obdobný�postup�využil�
sousední�Jablonec.�U�měst�propojených�tak,�
jako�je�tomu�v�liberecko�‑jablonecké�aglo‑
meraci,�je�vhodné�postupovat�srovnatelně.

NENÍ ÚPLNÝ ZÁKAZ HAZARDU 
LEPŠÍ NEŽ NĚJAKÁ REGULACE?
Je.�Kvůli�zajištění�širší�shody�jsme�si�ale�

od�začátku�stanovili�do�jisté�míry�kompro‑
misní�cíle.�Tím�hlavním�zůstává�zásadní�
snížení�počtu�heren�na�území�města,�dále�
snížení�dostupnosti�hazardu�pro�ohrožené�
skupiny�obyvatel�a�kultivace�podmínek,�
za�kterých�jsou�sázkové�hry�provozovány.�
Na�druhé�straně�nechceme�jít�cestou�úpl‑
ného�zákazu�a�dopady�na�rozpočet�musí�
být�únosné.�Navržená�vyhláška�obsahuje�
i�další�regulační�mechanismy,�které�slouží�
uvedeným�cílům.�Jde�především�o�povin‑
nou�přestávku�v�otevírací�době�a�o�soubor�
kritérií,�ve�kterém�žadatel�o�kasino�musí�
dosáhnout� předem� stanovené� bodové�
hranice.�I�v�tomto�jsme�se�volně�inspirovali�
zkušenostmi�ze�sousedního�Jablonce.

O CO PŘIJDEME, CO ZÍSKÁME
Nevíme,� kolik� provozovatelů� dokáže�

splnit� podmínky� a� bude� chtít� v� Liberci�
pokračovat.�Ze�současných�86�povolených�
provozoven�sázkových�her�jich�v�případě�
přijetí�vyhlášky�nepochybně�skončí�převáž‑
ná�většina.�Ruku�v�ruce�s�tím�půjde�snížení�

příjmů�z�poplatků�za�hrací�automaty�do�
městského� rozpočtu.� Lze� očekávat,� že�
pokles� počtu� automatů� bude� relativně�
nižší�než�u�počtu�provozoven.�Realistický�
odhad�poklesu�výnosů�se�pohybuje�ze�sou‑
časných�76�milionů�za�rok�na�cca�20�milionů.�
Ztráta�více�než�padesáti�milionů�ročně�je�
pro�zadlužený�Liberec�tvrdá.�Jen�na�splátky�
a�úroky�dluhopisů�vydáme�ročně�170�mili‑
onů�z�celkového�rozpočtu�kolem�1,5�miliar‑
dy.�Krátkodobá�ztráta�z�výnosů�hazardu�je�
ale�ve�skutečnosti�dlouhodobou�investicí.�
Investicí�do�kvality�městského�prostoru,�do�
atmosféry�města.�Investicí,�která�se�nám�
mnohokrát�vrátí�v�podobě�bezpečnějšího�
města,�přívětivějšího�pro�obchod,�služby,�
pro�lidi.

CO TO NEZNAMENÁ
Argumentace�proti�regulaci�hazardu�se�

kromě�ztráty�pro�městský�rozpočet�odvíjí�
od�několika� tvrzení:� jde�prý�o�zásah�do�
svobody�podnikání,�zaměstnanci�heren�při‑
jdou�o�práci,�vybere�se�méně�na�daních,�po�
hernách�zůstanou�prázdné�prostory,�stejně�
vzniknou�herny�nelegální�a�všechno�bude�
vlastně�mnohem�horší…

Svobodu�podnikání�v�některých�odvět‑
vích�stát�omezuje�všude.�Regulace�hazardu�
v�USA�nebo�prodej�zbraní�v�Evropě�jsou�
jedny�z�mnoha�příkladů.�Poukazování�na�
ekonomické�dopady�ignoruje�skutečnost,�
že�peníze,�které�by�skončily�v�automatech,�
prostě�skončí�někde�jinde�–�nikam�se�neztra‑
tí.�Naopak�lze�očekávat,�že�jejich�efekt�na�
ekonomiku�bude�podstatně�příznivější�než�
u�zisků�loterijních�společností,�které�mnohdy�
končí�v�zahraničí.�Nelegální�herny�a�kvízo‑
maty�se�mohou�objevit,� jejich�eliminace�
nebo�omezení�na�minimální�míru�jsou�ale�
zcela�v�možnostech�příslušných�orgánů,�
zejména�městské�policie.�Regulace�navíc�
neznamená�zákaz�a�většina�potenciálních�
hráčů,�pokud�existuje�legální�alternativa,�
o�rizikové�„černé“�herně�nebude�ani�uva‑
žovat.

Po�případných�úpravách� z�připomín‑
kového�řízení�by�měl�být�návrh�vyhlášky�
v�průběhu�března�zveřejněn�a�zhruba�za�
měsíc�k�němu�chystáme�seminář�pro�veřej‑
nost.�O�termínu�budeme�včas�informovat.�
Konečný�osud�vyhlášky�budou�mít�v�rukou�
zastupitelé. 

Regulace hazardu – cíl 
Změny zůstává stejný
Návrh vyhlášky města Liberec o regulaci hazardu prochází 
připomínkovým řízením. Jejím účelem je zásadně snížit 
počet provozoven sázkových her na území města a omezit 
negativní jevy s hazardem spojené. Na přípravě vyhlášky 
se podílela pracovní skupina složená ze zástupců všech 
zastupitelských klubů, její osud v zastupitelstvu je ale 
těžké předjímat.
Josef Šedlbauer, radní, Změna pro Liberec

Čtyřka na vysvědčení mi nevadí
Mám tři děti, jedno na vysoké, jedno na střední a jedno 
na základní škole. V našem městě se rozběhla diskuse 
o tzv. spádové turistice, kdy někteří rodiče přehlašují 
trvalý pobyt pro své děti, aby se dostaly na některou 
z „lepších“ škol, do toho se rozeběhla diskuse o tom, zda 
inkluze je, nebo není dobrý nápad.
Jan Korytář, náměstek primátora, Změna pro Liberec

VEŘEJNÁ DEBATA O ŠKOLSTVÍ III.
Na besedu zve Ivan Langr, náměstek primátora

PŘIJĎTE SE ZEPTAT NÁMĚSTKA PRO ŠKOLSTVÍ A PRACOVNÍKŮ MAGISTRÁTU

TÉMATEM BUDOU ZÁPISY DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 
A CHYSTANÉ SPÁDOVÉ OBVODY MATEŘSKÝCH ŠKOL.

Veřejná debata za účasti náměstka primátora Ivana Langra a pra-
covníků odboru školství, kultury a sociálních věcí se uskuteční ve 

středu 30. března od 16.30 hodin v zasedací místnosti č. 11. 

STŘEDA 30. BŘEZNA OD 16.30 NA RADNICI

Jan Korytář

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Z MĚSTA

LIBEREC.CZ
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MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM LIBEREC 

HLEDÁ PRŮVODCE  

Hledáme průvodce pro  libereckou 
radnici na letní  sezónu 2016

Požadavky: 
 # dobrá znalost německého
    a anglického jazyka
 #  zájem o historii města
 #  časová �exibilita

Více informací na e-mailu: 
kuchtova.pavlina@magistrat.liberec.cz

Informace�k�agendě�ztrát�a�nálezů�vám�poskytne�Lucie�Rajkovová�(tel.:�485�244�948).�
Seznam�naleznete�také�na�internetových�stránkách:�www.liberec.cz/ztraty�‑nalezy/ 

Ztráty a nálezy
SEZNAM VĚCÍ NALEZENÝCH OD 1. DO 29. ÚNORA 2016

62/16 DPMLJ: mobil, rukavice, 2x šála, taška, deštník, zák. karta 29. 2. 2016

61/16 finanční hotovost 29. 2. 2016

60, 58/16 doklady – Kamil Ferenc; Josef Kropáček 24. 2. 2016

57/16 DPMLJ: deštník, 2x čepice, kabelka, taška 19. 2. 2016

56/16 průkaz ZTP/P – Michal Veselý, ČD InKarta – Eva Ďoubalová 18. 2. 2016

55/16 klíč od vozidla 18. 2. 2016

54/16 peněženka s finanční hotovostí 18. 2. 2016

53/16 dokumenty – Dana Brodylová 18. 2. 2016

52/16
IQPark: 2x mikina, hračky – kůň, 2x autíčko, 2x lahev, termoska, 4x 
čepice, šátek, nákrčník, hřeben v pouzdře, mobilní telefon

17. 2. 2016

51/16 IQLandia: 3x čepice, autíčko, nákrčník, pouzdro na mobil, mikina 17. 2. 2016

50/16 průkaz pojištěnce VZP – Jana Raimundová 15. 2. 2016

48/16 klíče 15. 2. 2016

47/16 peněženka a klíče – Matěj Fiala 12. 2. 2016

46/16 mobilní telefon 12. 2. 2016

45/16 DPMLJ: peněženka, notebook, boty, batoh, kabelka, taška, čepice 12. 2. 2016

43, 42/16 finanční hotovost, jízdní kolo 9. 2. 2016

41/16 mobilní telefon + klíče 8. 2. 2016

39/16
DPMLJ: krabice s  obsahem, igelitová taška s  obsahem, 
2x mobilní telefon, bunda, rukavice, čepice, deštník

5. 2. 2016

38/16 svazek klíčů 4. 2. 2016

37/16
Nálezy DPMLJ: 2x rukavice pár, 1ks rukavice, 2x sluchátka, brýle 
v pouzdře, taška, trekové hole, záruční list

2. 2. 2016

36/16 Nálezy IQLandia: peněženka, 2x láhev, klíče, čepice, řetízek 2. 2. 2016

34/16 platební karta – Ivana Zieglerová 1. 2. 2016
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Tábor pro seniory
Liberečtí senioři mají jedinečnou možnost zúčastnit se 
tábora pro seniory, který pořádá Komunitní středisko 
Kontakt Liberec ve dnech 9. až 16. 7. 2016 v obci Srbsko 
poblíž Komárského rybníka.
KS Kontakt

Senioři mají jedinečnou možnost 
vrátit se do táborových let a zažít 
nová dobrodružství a mnoho zábavy. 

Areál je vybaven krytým bazénem, 
tenisovými kurty a  multifunkční 
sportovní halou. 

V ceně 4 500 Kč mají senioři dopra
vu z Liberce a zpět, ubytování v bun
galovech nebo apartmánech, stravu 

5x denně, pitný režim, zdravotní 
dohled a také připravený program. 
Každý den se proto mohou těšit 
na řadu sportovních, rukodělných 
i vzdělávacích aktivit.

Více informací a přihlášky na tábor 
získají zájemci v Centrálním klubu 
seniorů (Palachova 504/7, Liberec 1), 
tel.: 485 244 992. 

březen 2016 SENIORŮM

Pražská 152/36, Liberec

*Sleva až 75% na doplatek platí pro držitele Slevové karty u léků hra- 
zených z veřejného zdravotního pojištění. Slevu z doplatku lze poskyt-
nout až do výše povolené regulované obchodní přirážky lékárny. Akce 
platí do odvolání, více informací v lékárně či na www.slevolekarny.cz

SLEVA až 75 % NA DOPLATEK
na léky pro držitele Slevové karty 
BEZ OHLEDU NA VĚK*
vybrané léky pro chronické
pacienty s ještě NIŽŠÍMI doplatky

SLEVA

NA DOPLATEK

Inzerce

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Z MĚSTA

LIBEREC.CZ

Pečujete o své blízké?
Diakonie ČCE zve na kurz Doprovázení vážně nemocného. 
Je určen laickým pečujícím, starajícím se zejména o seniory.
Diakonie ČCE

KURZ SE koná 1.  dubna  2016 
v Komunitním středisku Kontakt, pro 
účastníky je zdarma. Zájemci se zde 
seznámí s důležitými tématy, která 
jim pomohou v péči o jejich blízké.Od 
14.00 do 18.00 proběhne teoretická
část, od 18.00 do 21.00 praktická část.

Lektorka kurzu Dagmar Pelcová 
bude hovořit na téma, jak dopro
vázet vážně nemocného, jak komu

nikovat s  nemocným i  lékaři, co 
prožívá nemocný v  závěru života, 
o výhodách doprovázení v domácím 
prostředí.

Na kurzy je možné se přihlá
sit prostřednictvím přihlášek 
(www.pecujdoma.cz a  www.
diakonie.cz) nebo e mailem na 
lenka.pulscakova@diakonie.cz a tele
fonicky na čísle 603 167 539. 

Program klubu seniorů
Komunitní středisko Kontakt Liberec
Kompletní program na www.ksk                                    ‑liberec.cz/seniori

18. 3. / 10.00 G. Verdi – Dva Foscariové
Povídání o opeře s N. Vaňkovou

Bílá a zelená 
klubovna v 5. p

21. 3. / 10.00 Jan Pivec
Beseda s Alenou Šukovou

Cen. klub sen.
3. patro

22. 3. / 14.00 Hudební odpoledne s Milosla
vem Hadravou a Jiřím Klímou

Cen. klub sen.
3. patro

23. 3. / 13.30 Jarní turnaj v šipkách Sál suterén

24. 3. / 10.00 Tréninkové dopol. v kuželně Arena

30. 3. / 15.00 Letem světem – Afrika – Se‑
rengeti Přírodopisný seriál

Cen. klub sen.
3. patro

5. 4. / 14.00 Hudební odpoledne s Milosla
vem Hadravou a Jiřím Klímou

Cen. klub sen.
3. patro

6. 4. / 14.00 Kalendárium
Zajímavá výročí v dubnu

Cen. klub sen.
3. patro

8. 4. / 14.00 Hudební odpoledne s Milosla
vem Hadravou a Jiřím Klímou

Cen. klub sen.
3. patro

12. 4. / 14.00 Promítání fotografií z akcí 
Kontaktu

Cen. klub sen.
3. patro

13. 4. / 15.00 Letem světem – Nádherný 
sever Přírodopisný seriál

Cen. klub sen.
3. patro

14. 4. / 10.00 Tréninkové dopol. v kuželně Arena

Klub šikovných rukou: každé liché pondělí od 10.30 v Centrálním klubu seniorů.
Herní odpoledne: zápolení ve stolních hrách každý čtvrtek od 13.00 hodin v CKS.
Lehké relaxační cvičení: každý pátek od 8.00, 9.00, 10.00 a 11.00 hodin v sále KSK.
Pohybem pro radost v rytmu hudby: pátek od 13.00 hodin v sále KSK.
Trénování paměti: každé pondělí od 10.00 nebo od 13.00 hodin.
Počítačové kurzy pro seniory: pondělí a úterý od 16.00 nebo od 18.00 hodin.
Aktivity jsou poskytovány seniorům z d a r m a!

Komunitní středisko Kontakt Liberec, Palachova 504/7,
460 01 Liberec 1. Tel.: 485 244 992.
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Partnerská města Liberec a Žitava vyhlašují 
soutěž v malování pro mateřské a základní 
školy v těchto kategoriích:
• I. Mateřské školy
• II. Základní školy   děti ve věku 6 – 10 let
• III. Základní školy   děti ve věku 11 – 16 let

POZNEJ SOUSEDNÍ MĚSTO 

ŽITAVA
Tématem soutěže je cokoli, co ti příjde zajímavé v sousedním městě a je to pro něj 
charakteristické. Samozřejmě se může zúčastnit soutěže i skupina nebo celá 
třída.

Formát výkresů musí být A4 nebo A3. Technika malby není omezená, každý 
může použít svou  oblíbenou techniku. Důležité je, abyste použili výrazné 
barvy a linie.

Uzávěrka soutěže je 30.06.2016 v 18 hodin. Výkresy se budou odevzdávat 
v Městském informačním centru během otevírací doby. 
(nám. Dr. E. Beneše 23, Liberec, 460 01, www.visitliberec.eu) 

Z druhé strany výkresu je nutné napsat jméno a příjmení, věk a adresu 
školy.

Nejhezčí výkresy budou vybrány do kalendáře na rok 2017, který dostanou 
všechny zúčastněné školy a školky. Vítězové soutěže budou slavnostně 
vyhlášeni v září 2016.

Informace pro pedagogy:
Možnost návštěvy atraktivit sousedního města s průvodcem v rámci výuky.
Kontakt v Liberci: Zuzana Kotrmanová, 
email: kotrmanova.zuzana@magistrat.liberec.cz, tel.: 48 524 3137
Kontakt v Žitavě: Michaela Janyska, email: m.janyska@zittau.de, tel.: +49 3583 752171
(cestovné si hradí školy/školky samy)

Lidové sady
Pøedprodej vstupenek dennì od 8 do 18 hodin, vèetnì víkendù. Rezervace www.evstupenka.cz.

Kulturní a spoleèenské centrum Lidové sady,
støedisko Zoologické zahrady Liberec

Lidové sady 425/1, 460 01 Liberec 1

tel: +420 482 710 649, +420 608 014 005

Prodej vstupenek na pokladnì Lidových sadù, 

od pondìlí do nedìle 8.00 - 18.00 hodin, 

tel: 482 710 649 nebo 608 014 005  nebo na www.evstupenka.cz.

19. 3. WOHNOUT 

25. 3. TATABOJS

host: Poletíme?

26. 3. TANÈÍRNA

29. 3. Ladislav ZIBURA

30. 3. Divadlo Ungelt: 

KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ na zemi

1. 4. MUZIKANTSKÝ BÁL

5. 4 BLUE EFFECT

8. 4. VISACÍ ZÁMEK & Záviš
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Distribuci Libereckého zpravodaje 
do každé rodiny v  Liberci zajišťuje od 
1. ledna 2002 Česká pošta, s. p. Pokud 
Zpravodaj neobdržíte do své schránky, 
obracejte se, prosíme, přímo na Českou 
poštu, tel.: 485 246 430. Do vyčerpání 
zásob je Zpravodaj k dispozici v recepci 
hlavní budovy radnice, Nového magistrá
tu a v městském informačním centru.

ZPRAVODAJ
LIBERECKY`

Uzávěrka příštího čísla 
Libereckého zpravodaje 

je 1. dubna.

Běhy v Liberci
16. 4. 2016, Ještěd SkyRace, 

Ještěd, www.jestedskyrace.cz, 
honza@jestedskyrace.cz

26. 4. 2016, Juniorský maraton 
RunCzech (pro studenty SŠ), nám. 
Dr. E. Beneše, www.runczech.com, 
info@runczech.com

14.  5.  2016, Jarní běh okolo 
zoo, Liberec, www.rypsport.cz, 
petr.rypka@volny.cz, tel: 774 118 107

18. 6. 2016, Bootcamp Cross, 
Liberec, www.bootcampteam.cz, 
tel: 777 206 670

22. 6. 2016, Olympijský běh, 
Liberec, www.olympijskybeh.cz, tel: 
734 146 470

2. 7. 2016, Run in Colors, Sport 
Park Liberec, www.runincolors.cz, 
info@runincolors.cz 

V ÚNORU SE uskutečnilo historic
ky první Akademické mistrovství 
světa v lyžařském orientačním běhu 
v ruském Alexinu v Tulské oblasti, při
bližně 150 km jižně od Moskvy.

Kombinace rychlého běhu na 
lyžích s bezchybnou orientací v mapě 
v  neznámém terénu a  spletité síti 
projetých lyžařských stop je nezbyt
ná pro úspěch v tomto sportu. Do 
ruského Aleksinu, kde se šampionát 
konal v druhém únorovém týdnu, se 
vydala čtveřice českých studentů
reprezentantů, včetně libereckého 
Jakuba Škody ze Slavie Liberec ori
enteering.

Tomu se vydařil hned úvodní 
závod ve sprintu, kde vybojoval 
senzační bronzovou medaili. Spo
lečně s olomouckou Johankou Šim
kovou poté vybojovali čtvrté místo 
ve sprintových štafetách a v dalších 
dvou individuálních závodech se 
vešel do první desítky díky 9. místu 

ve stíhacím závodě a  10. místu 
v závodě na krátké trati s hromad
ným startem.

Druhý vrchol sezóny pro českou 
reprezentaci, jejímž členem je již 
několik let i Jakub Škoda, se uskuteč

nil začátkem března, kdy se v rakous
kém Obertiliachu koná mistrovství 
Evropy. Letos bude mít za úkol omla
zený český tým náročný úkol obhájit 
bronzové medaile ve štafetách z loň
ského mistrovství světa. 

Jakub Škoda přivezl z Ruska medaili
Bronz z historicky prvního Akademického mistrovství světa v lyžařském orientačním běhu.
Přemek Škoda
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Žádosti zasílejte na e-mail: 
marketing@nisaliberec.cz   (předmět GRANT OC NISA)
Kontakt pro případné dotazy:  +420 481 444 123                        
Uzávěrka: 29. 4. 2016
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.
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Inzerce

Jakub Škoda

DISTRIBUCE ZPRAVODAJE

čtvrtek 31. 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


