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Deváťáci předali štafetu
Slavnostní slib, že se budou svědomitě učit a chovat tak, aby dělali radost rodičům i učitelům, 
proneslo v úterý 7. června v obřadní síni liberecké radnice všech sedmnáct budoucích 
prvňáčků ZŠ Doctrina.

MĚSTO 
VE MĚSTĚ

Od zahájení provozu liberecké 
multifunkční arény letos 
uplyne jedenáct let.

JEJÍ STAVBA odstartovala promě‑
nu zastaralých sportovišť v moderní 
sportovní areál Sport Park Liberec, 
který se stále rozrůstá a  stal se 
místem, kde sportuje dnes a denně 
téměř 1 500 lidí.  
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TŘICET LET starý bazén dosud nepro‑
šel generální opravou, přestože někte‑
ré technologie a konstrukce jsou již 
dávno za hranicí životnosti. Havarijní je 
stav vzduchotechniky, střechy a obvo‑
dového pláště. Naléhavá je i oprava 
chátrajících nosných konstrukcí, elekt‑
roinstalace, rozvodů vody a kanalizace.

Liberecký plavecký bazén navštíví 
ročně 350 tisíc lidí, patří k nejnavštěvo‑
vanějším zařízením tohoto typu v zemi. 
Po dobu rekonstrukce je nevyhnutelná 
úplná odstávka provozu podle odhadu 
na dobu 16 až 18 měsíců. Náměstek pri‑
mátora pro technickou správu majetku 
města Tomáš Kysela se spolu s obor‑
níky snažili najít řešení, jak provoz 

zachovat alespoň v omezeném režimu 
pouze v nové přístavbě, ale bohužel 
vzhledem k provázanosti technolo‑
gií žádné z uvažovaných řešení není 
v praxi reálné.

„Uvědomujeme si, jak výrazné 
omezení to představuje, a že uzavření 
bude znamenat komplikace hlavně pro 
plavecké kluby, školy a školky, které 
využívají bazén na plavecké tréninky 
a výcviky. Situace je však taková, že 
pokud se do celkové rekonstrukce 

nepustíme, hrozí, že budeme bez 
bazénu. S kluby jsme v kontaktu a uva‑
žujeme o možnostech, jak jim zajistit 
náhradu. V úvahu připadá i dotování 
zvýšených nákladů při využití jiných 
bazénů v době rekonstrukce,“ uvedl 
primátor Tibor Batthyány.

Celková rekonstrukce bazénu se 
odkládá už několik let a nyní je nevy‑
hnutelná. Město jako vlastník investuje 
ročně do oprav kolem tři čtvrtě miliónu 
korun. „Na návštěvníky působí bazén 
navenek relativně dobře, dokonce 
v  hodnocení návštěvníků jsme na 
předních místech v rámci ČR, ale pod 
povrchem je realita zoufalá,“ říká pri‑
mátor. POKRAČOVÁNÍ NA STR. 2

Bazén Liberec je nutné zrekonstruovat
Do příprav kompletní rekonstrukce plaveckého bazénu se pustilo vedení města. Primátor 
Tibor Batthyány sestavil pracovní skupinu, která již nechala vypracovat studii modernizace.
Jan Král

„Pokud se do celkové rekon-
strukce nepustíme, hrozí, že 
Liberec bude bez bazénu.“

TAK V ZÁŘÍ. Na imatrikulaci malých žáčků dohlížel sám Jan Amos Komenský. Budoucím prvňáčkům předalo symbolickou štafetu devatenáct 
žáků deváté třídy, kteří se naopak se základní školou loučí. Stejně jako budoucí prvňáčci, i oni dostali od Jana Amose Komenského speciální 
bílou šerpu. Foto Jan Vrabec

K LÉTU PATŘÍ 
PLÁŽ

Takové léto tu ještě nebylo. 
Jednou z akcí před radnicí 
bude pravá písečná pláž.

NÁVŠTĚVNÍCI LETNÍCH akcí na 
náměstí se mohou těšit i na festival 
Bohemia Jazz Fest, divadlo, koncer‑
ty, tančírnu, módní přehlídku nebo 
finále mistrovství světa ve fotbalo‑
vém freestylu a další.
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« Bazén Liberec je nutné…

Veletrh dětské knihy se vrátil
Podesáté, ale poprvé na novém místě. Letošní jubilejní 
10. ročník Veletrhu dětské knihy byl slavnostně zahájen 
v libereckém Koloseu 2. června.
Jana Kodymová

 DOKONČENÍ ZE STRANY 1
„Důležitá technologická zařízení 

jsou absolutně dožitá. Náklady na 
provoz jsou vysoké, chybí například 
rekuperace, která by zajišťovala úsporu 
tepla, a z pohledu dnešních standar‑
dů v energetické náročnosti opravdu 
pokulhává. Kromě toho není bazén 
bezbariérový a neplní mnohé dnešní 
normy,“ upřesnil primátor.

Úplná uzavírka, včetně přístavby 
pětadvacetimetrového bazénu a potá‑
pěčské věže (otevřeno v září 2012), je 
nezbytná, protože i tato novostavba 
využívá část původní technologie. 
„Celá technologie je tak provázaná, 
že nejde vyřadit z provozu jen jednu 
část. Zavřít bychom museli celý bazén,“ 
vysvětlil náměstek Tomáš Kysela.

V souvislosti se zamýšlenou moder‑
nizací se uvažuje také o stavbě dalšího 
pětadvacetimetrového bazénu. Ten 
by se stejně jako nedávná přístavba 
napojil k původnímu bazénu. „Zájem 
o výcvikový bazén je takový, že ani 
nová přístavba ho nestačila pokrýt. Už 
teď je plně vytížený. Bazén na výuku 
dětí nám pořád chybí,“ dodal Kysela.

Podle studie by proběhly rozsáhlé 
stavební úpravy v  suterénu, kde je 
umístěna veškerá technologie úpravy 
vody. Modernizace by se dočkal 
i hlavní vstup a kompletně zázemí pro 
návštěvníky, kteří by s hodinkovým 
čipem na ruce zamířili do moderně 
situovaných šaten a sprch v pravé části. 
Stěhování by čekalo i sauny. Nerezový 

tobogán by zůstal zachován a starý 
červený by nahradil zcela nový. Studie 
počítá i  s  modernějším venkovním 
vzhledem, sjednoceným podle pří‑
stavby z roku 2012.

Modernizace bazénu by podle 
předběžných odhadů dle vypracované 
studie vyšla na zhruba na 350 miliónů 
korun. „Pokoušíme se hledat zdroje 
financování, ale není to jednoduché, 
protože dotační příležitosti na tento 
typ investic v  současnosti nejsou. 
Zvažujeme i  další možnosti, a  sice 
sami našetřit v příštích letech, oslovit 
soukromé investory nebo jít cestou 
úvěru, ale myšlenky na získání dotace 
se samozřejmě nevzdáváme,“ řekl pri‑
mátor Tibor Batthyány.

Podle primátora není variantou jít 
cestou postupných oprav. „Velkým 
problémem je například desítky let 
stará vzduchotechnika. Její výměna 
by vyšla na zhruba 40 miliónů korun, 
s  tím by souvisely další náklady na 
rekonstrukci střechy a stejně by uza‑
vřela bazén na osm měsíců. Navíc 
by její instalace ve starém bazénu 
zkomplikovala celkovou rekonstrukci 
v budoucnu,“ vysvětlil primátor.

Studii modernizace primátor před‑
stavil zastupitelům města a odborné 
veřejnosti. Studii vypracovala renomo‑
vaná projekční kancelář CODE z Par‑
dubic. Podle jejich projektů vyrostly 
nové bazény či aquaparky například 
v Pardubicích, Kolíně, Valašském Mezi‑
říčí nebo Turnově. 

PO TŘECH letech, kdy se veletrh 
konal v Krajské vědecké knihovně, 
navazuje na tradici předchozích 
úspěšných ročníků, které se v minu‑
losti konaly v  areálu libereckého 
výstaviště.

Organizátoři akce společně s desít‑
kami nakladatelů i literárními osob‑
nostmi si dali nelehký úkol. „Cílem 
festivalu není prodat co nejvíce knih, 
ale přivést děti zpátky ke čtení,“ 
uvedla pořadatelka a předsedkyně 
Sdružení pro veletrhy dětské knihy 
Dagmar Helšusová.

„V době, kdy stále přibývá dětí, 
které z různých důvodů jen obtíž‑
ně hledají cestu ke knihám a jejichž 
slovní zásoba i mluvený projev začíná 
být katastrofální – o nárůstu poruchy 
čtení v populaci ani nemluvě –, je 

návrat k takřka původnímu rozsahu 
veletrhu jednou ze správných cest,“ 
komentuje Ivan Langr, náměstek 
primátora pro školství, sociální věci, 
cestovní ruch a kulturu.

Jubilejní veletrh se pod heslem 
„Dobrá ilustrace – kouzelná vrátka 
ke knize“ zaměřil na  význam ilust‑
race v přístupu dítěte ke knize. Akce 
je pořádána se základní myšlenkou, 
ukázat dětem, jejich rodičům, praro‑
dičům a pedagogům co největší šíři 
dětské literatury a  pomocí dopro‑
vodných programů pootevřít cestu 
k dětskému čtenářství.

Desátý ročník Veletrhu dětské 
knihy se koná také díky výrazné 
finanční podpoře města. To na pořá‑
dání festivalu přispělo 200 tisíci koru‑
nami. 

červen 2016 AKTUÁLNĚ

EDITORIAL
Milí Liberečané,
za dveřmi jsou letní prázdniny a určitě jste zvě‑

daví, co jsme pro vás na letošní léto připravili. Je 
toho hodně, ale na úvod mi dovolte krátké ohléd‑
nutí za událostmi uplynulého měsíce. Intenzivně 
jsme se pustili do příprav rekonstrukce plaveckého bazénu, který trápí 
havarijní stav vzduchotechniky, střechy a obvodového pláště. Na první 
pohled to tak možná nevypadá, ale liberecký bazén je v mnoha ohle‑
dech absolutně dožitý a jeho rekonstrukce není žádným výstřelkem, 
ale otázkou bytí a nebytí. Samozřejmě si uvědomujeme, že dlouhodobé 
uzavření plaveckého bazénu bude znamenat řadu komplikací, ale pokud 
bychom se do rekonstrukce nepustili, brzy bychom bazén nemuseli mít 
vůbec. Rekonstrukce bude samozřejmě nákladná, proto v současné době 
hledáme zdroje financování.

Nadále také vylepšujeme parkovací systém. Od 1. června jsme spustili 
možnost platit parkovné formou SMS zpráv. Po sofistikovaném online 
systému plateb na parking.liberec.cz jsme tak řidičům nabídli další kom‑
fortní možnost, jak uhradit poplatek za stání vozidla v placených zónách. 
A zároveň jsme vyšli vstříc rodičům školáků a předškoláků, kteří své 
ratolesti ráno vozí do škol a mateřinek a potřebují krátce zaparkovat na 
placených stáních. Především kvůli nim jsme začátek placené parkovací 
doby posunuli z dosavadní sedmé na osmou hodinu ranní.

A teď už k avizovaným prázdninovým akcím. I letos jsme přemýšleli, 
jak vám období dovolených a dětských radovánek co nejvíce zpříjemnit 
a zpestřit. Výsledkem je programově našlapané kulturní léto před radnicí, 
v rámci kterého se budete moci na náměstí Dr. Edvarda Beneše bavit až 
šest dnů v týdnu. Kromě tradičního Bohemia Jazz Festu, divadla pod 
širým nebem, koncertů, výtvarných kurzů, tančíren, módních přehlídek 
či finále mistrovství světa ve fotbalovém freestylu se můžete těšit také 
na naprostou novinku v podobě písečné pláže, která na celé léto zaplní 
prostor mezi Neptunovou kašnou a Moskevskou ulicí. Věřím, že kombi‑
naci rozmanitých kulturně společenských akcí a písečné pláže s lehátky, 
letním barem a možností Wi ‑Fi připojení oceníte a bude pro vás stylovým 
zpestřením nadcházejících prázdnin.

Všem vám přeji co nejpohodovější dovolenou! 
  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 je 28. 6. mezi 14. a 16. hodinou.

OTEVŘENÉ DVEŘE PRIMÁTORA

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., připravil 
tzv. prázdninové jízdní řády. V platnost vejdou v pátek 1. 7. 2016.
Na některých linkách dojde k  omezení dopravy nebo posunutí času 
odjezdu. Nové spoje budou zavedeny na základě požadavků cestují-
cích a  dopravních průzkumů. Prázdninové jízdní řády tak reagují na 
menší počet cestujících v dopravních špičkách. Více informací najdete 
na www.dpmlj.cz nebo v zákaznickém centru.

PRÁZDNINOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY MHD

Ve dnech 4. 7. , 7. 7. a 8. 7. 2016 bude z provozních důvodů stavební 
archiv pro veřejnost uzavřen.

OMEZENÍ PROVOZNÍ DOBY STAVEBNÍHO ARCHIVU

Upozorňujeme na změnu názvosloví parkovacích zón v systému par-
king.liberec.cz od 1. 6. 2016 (změna L1, L2, L3 -> LB1, LB2, LB3 atd.).

PRO UŽIVATELE SYSTÉMU PARKING.LIBEREC.CZ
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Parkování lze platit SMS zprávou
Po on  -line systému plateb za parkování v Liberci přichází 
další komfortní způsob, jak uhradit poplatek za stání 
vozidla v placených zónách. Od 1. června mohou řidiči 
poslat SMS zprávu s konkrétní částkou.
Pavel Chmelík

Liberecké léto s pláží
Takové léto tu ještě nebylo. Jednou z mnoha akcí, které 
město Liberec letos o prázdninách pro Liberečany 
a návštěvníky města před radnicí připravuje, bude písečná 
pláž přímo na náměstí Dr. E. Beneše. Těšit se mohou i na 
festival Bohemia Jazz Fest, divadlo, koncerty, tančírnu, 
módní přehlídku nebo finále mistrovství světa ve fotbalovém 
freestylu. Program bude skutečně nabitý.
Jan Král

SYSTÉM JE podobný tomu, jaký 
znají cestující MHD. Zadají jednodu‑
chou SMS s registrační značkou jejich 
vozu a zprávu odešlou. Každému pak 
přijde potvrzení. Strážníkům, kteří 
dodržování podmínek placeného 
parkování v ulicích města kontrolují, 
nebude třeba se nikterak prokazovat.

„Systém provozovaný Libereckou 
IS, který je společný s on ‑line parko‑
váním, vyhodnotí, zda je zaplaceno 
správné parkovné v konkrétní zóně 
na danou dobu. Strážník po vyfocení 
poznávací značky vozidla okamžitě 
pozná, jestli vůz, který nebude mít 
lístek za oknem, má parkovné uhra‑
zeno, či nikoliv,“ vysvětluje náměstek 
primátora pro technickou správu 
majetku Tomáš Kysela.

Stejně jako v případě SMS jízdného 
v MHD jsou náklady na SMS přenese‑
ny na uživatele systému. Znamená to, 
že parkovné je v případě plateb SMS 
dražší o 5 Kč. Nejvýhodnější vzhledem 
ke stávajícím cenám je pak placené 
stání v červené zóně A, kde 45 minut 
vyjde na 25 Kč, přičemž cena v auto‑
matu je 30 Kč za hodinu.

V zónách B a C jsou za 25koruno‑
vou SMS hodinové sazby, respektive 
dvouhodinové sazby. Papírový lístek 
pak v zóně B stojí 20 Kč a v zóně C 

10 Kč za hodinu. U SMS plateb také 
není možné zvolit jiný než hodinový 
(zóna B) a dvouhodinový (v zóně C) 
či celodenní (zóna D) časový úsek.

Stejně jako papírové parkovací 
lístky bude platba SMS přenosná, 
tzn. v době trvání placeného stání 
je možné přejíždět v rámci tarifních 
zón. Způsob placení parkovného 
lze při tom kombinovat i v případě 
prodloužení doby stání. Pokud je 
někdo registrován v on ‑line systému 
parking.liberec.cz, může použít SMS 
platbu a obráceně. Papírový lístek je 
samozřejmě možné koupit v každém 
případě. Ale jen v případě elektro‑
nické platby lze dobu parkování pro‑
dloužit ‘na dálku’, aniž by řidič musel 
zpět na místo parkování. Platba je 
vždy vázána na SPZ vozu, kterou je 
nutné zadat i do SMS zprávy spolu 
s číslem parkovacího automatu.

Další novinkou je posunutí začátku 
placené parkovací doby ze sedmé 
na osmou hodinu ranní. Město tak 
usnadňuje život především rodičům 
školáků, kteří krátkodobě parkují 
ve městě v  ranních hodinách. Od 
1. března je také možné na webové 
adrese parking.liberec.cz učinit 
registraci a parkovné platit platební 
kartou. 

ABSOLUTNÍ LETOŠNÍ novinkou 
bude písečná pláž, která zaplní pro‑
stor mezi Neptunovou kašnou a Mos‑
kevskou ulicí. Lidé na ní najdou lehát‑
ka i plážové koše, děti si zase budou 
moci hrát s formičkami na písek.

Součástí pláže bude i bar. Těšit se 
tak návštěvníci mohou na klasické čer‑
stvé letní koktejly ze sezónního ovoce, 
samozřejmostí budou míchané alko 
i nealko drinky a ovocné ledové tříště. 
Pláž bude také pokryta Wi ‑Fi zónou.

„Otevření pláže je jen jednou 
z mnoha zajímavých akcí, které na 
léto připravujeme. Cílem není suplo‑
vat skutečnou pláž někde u vody, ale 
zpestřit kulturní program a přilákat 
do centra města více lidí. Škoda, že 
kritikům chybí nadhled, pozitivní 
myšlení a smysl pro humor,“ říká pri‑
mátor města Tibor Batthyány, který 

je přesvědčen, že o netradiční atrakci 
bude mezi lidmi zájem. Potvrzují to 
zkušenosti z jiných velkých měst, kde 
už pláž vyzkoušeli, například v Hradci 
Králové, Brně, Praze, ale také v Paříži, 
Berlíně či Budapešti.

Radnice letos potěší i ty, kdo mají 
zájem o skutečné relaxování u vody. 
Na liberecké přehradě město opraví 
vstupy do vody, po kterých Libe‑
rečané několik let volají. Počítá se 
i s umístěním několika pevných mol.

Jak bude městská pláž vypadat, 
se Liberečané dozvědí v nejbližších 
dnech. Architektonické návrhy na 
podobu a vybavení vymysleli stu‑
denti Střední školy tvorby a designu 
nábytku v  Kateřinkách. Z  celkem 
devíti se nyní vybere ten vítězný.

Program Léta v Liberci na červenec 
najdete na následujích stranách. 

Inzerce

Inzerce

AKTUÁLNĚ červen 2016

Poznejte limitovanou edici Tucson Go Czech! a vyrazte vstříc novým zážitkům. 
Kromě obdivných pohledů okolí si užijete jeho skvělé jízdní vlastnosti, úsporný 
a výkonný motor 1,7 CRDi i bohatou výbavu, ve které nechybí např. navigace, 
automatická klimatizace, vyhřívaný volant a sedadla, rozpoznávání dopravních 
značek a další. Tucson Go Czech! vždy hraje fér. 

Hyundai Tucson - kombinovaná spotřeba: 4,7-7,6 l/100 km, emise CO2: 119-177 g/km
Fotografie je pouze ilustrativní. 

Tucson 1,7 CRDi Go Czech! již za 579 990 Kč
Skórujte s nabídkou týmu GO Czech!

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

Statutární město Liberec a Konfederace politických vězňů – pobočka 
Liberec si vás dovolují pozvat na vzpomínkové shromáždění konané 
při příležitosti Dne památky obětí komunistického režimu.
Akce se uskuteční v pondělí 27. června 2016 v 10.00 hodin u Památníku 
obětem komunismu v Jablonecké ulici.

DEN PAMÁTKY OBĚTÍ KOMUNISTICKÉHO REŽIMU

Stadion – Jawetta – Pařez – Pionýr – 
Jawa – CZ … atd, v původním nálezovém 
stavu: koroze, nekompletní, popřípadě 

pouze díly k těmto motocyklům.

Koupím moto československé výroby:

Děkuji za nabídku. Tel: 722 491 746
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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 hod, 

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

15. 6. CASABLANCA film 

TIP PRO MAMINKY S DÌTMI

promítáme v 10.00 hodin v Experimentálním studiu

17. 6. Letní kino: Divadelní záznam ÈTYØI DOHODY

16. 6. Divadelní spolek Kašpar: NÌŽNÁ JE NOC

22. 6. AMETYST - Mysterium roku

23. 9. ŽALMAN & SPOL Turné Žalman 70 jar

20. 10. DIVADLO SKLEP: BESÍDKA 2016

promítáme ve 21.30 hodin na zahradì Lidových sadù

18. 6. Letní kino: CASABLANCA
promítáme ve 21.30 hodin na zahradì Lidových sadù

23. 6. Krátké a úderné divadlo: ŠLUS! aneb Konec sezony 

24. 6. Letní kino: CASABLANCA
promítáme ve 21.30 hodin na zahradì Lidových sadù

od 17. 7. LETNÍ KINO každý veèer na zahradì

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 hod, 

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

15. 6. CASABLANCA film 

TIP PRO MAMINKY S DÌTMI

promítáme v 10.00 hodin v Experimentálním studiu

17. 6. Letní kino: Divadelní záznam ÈTYØI DOHODY

16. 6. Divadelní spolek Kašpar: NÌŽNÁ JE NOC

22. 6. AMETYST - Mysterium roku

23. 9. ŽALMAN & SPOL Turné Žalman 70 jar

20. 10. DIVADLO SKLEP: BESÍDKA 2016

promítáme ve 21.30 hodin na zahradì Lidových sadù

18. 6. Letní kino: CASABLANCA
promítáme ve 21.30 hodin na zahradì Lidových sadù

23. 6. Krátké a úderné divadlo: ŠLUS! aneb Konec sezony 

24. 6. Letní kino: CASABLANCA
promítáme ve 21.30 hodin na zahradì Lidových sadù

od 17. 7. LETNÍ KINO každý veèer na zahradì

U ZRODU SPOLKU stáli akad. malíř 
Jaro Beran a Josef Richtermoc, který 
byl do roku 1967 i prvním předse‑
dou. V současné době je předsedou 
Petr Krause.

Aktivity Liberecké vlastivědy, 
která měla i  přes 1 300 členů, se 
postupně rozšířily. Každý víkend 
organizuje vycházky a  výlety 
s  různou náročností, účastníci si 
mohou vybrat dle svého zájmu 
a  fyzických možností. Organizu‑
je rovněž cyklovýlety, výlety na 
běžkách a  vlakové výlety. Ve své 
nabídce má také kulturní vycházky 
a kulturní večery.

Pořádá rovněž autobusové zájez‑
dy. V letošním roce je možné se ještě 
přihlásit na následující dva z nich:

Do parků a za dávnou minulostí 
na Lounsko 10. 9. 2016 – s návště‑
vou zámku a parku v Krásném Dvoře, 
archeologického skanzenu v Březnu 
u  Loun, kostela v  Radonicích nad 
Ohří a rozhledny Stradonka.

Masiv Śleźa, domovina kmene 
Slezanů 17. 9. 2016 – součástí bude 
prohlídka hradu Ksiaź nebo prohlíd‑
ka hradu s následnou pěší trasou 
skalními městy.

Všechny zájezdy odjíždí z ulice Na 
Rybníčku v Liberci.

Podrobné informace o  našich 
akcích můžete získat ve spolkové 
místnosti v  Oblačné ulici 450/1, 
Liberec 1 (v budově bývalých jeslí ) 
každou středu od 14.00 do 16.00  
a na lbcvlastiveda.wz.cz. 

Výlety s Libereckou vlastivědou
Od roku 1947 přispívá do turistické nabídky města 
Liberecká vlastivěda, spolek pro vlastivědnou práci 
v Liberci a okolí. Spolek byl původně založen jako 
Vlastivědný kroužek. V příštím roce 2017 bude tedy slavit 
již 70 let své existence.
Členové Liberecké vlastivědy

Untitled-2   1 6/9/2016   11:32:00 AM

Generální partner Místo konání: Amfiteátr v Křižanech u Liberce
www.krizanskeleto.cz

Jistě pane premiére!
Celebrity
Věra Špinarová a Adam Pavlík band
Ivan Mládek a jeho Banjo Band

Wabi Daněk
Jakub Smolík s kapelou
S Pydlou v zádech

15. 6.
28. 6.
14. 7.
26. 7.

   2. 9.

11. 8.
25. 8.

 - Divadlo Bez zábradlí

 - Studio Dva  

- Divadelní společnost Josefa Dvořáka 



 LIBERECKÝ ZPRAVODAJ 5NESEĎTE DOMA červen 2016

 ČERVENEC  2016 

Zm
ěn

a p
ro

gr
am

u 
vy

hr
az

en
a

  Křest liberecké pláže vodou z Baltu libereckými radními a rapperem Lipem  |  19.30 koncert rappera Lipa 
 1. 7. Slavnostní zahájení Léta na náměstí  |  19.00 
  Křest liberecké pláže vodou z Baltu libereckými radními a rapperem Lipem  |  19.30 koncert rappera Lipa 
 2. 7. Letní setkávání s divadlem  |  21.00 Naivní divadlo Liberec s pohádkou Alibaba a 40 loupežníků

 3. 7. Cvičení na pláži  |  10.00 Sdružení taoistického taichi
 5. 7. Historické kolotoče  Al Rašíd a ohňová show

 6. 7. Historické kolotoče Al Rašíd
   
 7. 7.  Fit den  |  Léčivé rybky Garra rufa opečují vaše nohy nebo ruce (15 min. 190 Kč), výživová poradna pojišťovny 211
 8. 7.  Science show a makromolekulární workshopy  |  Science centrum iQLANDIA, 10.30 (workshop), 11.30 (show), 15.30 (workshop), 
  16.30 (show), 19.30 (workshop), 20.30  (show)
 9. 7.  Letní setkávání s divadlem  |  18.00 Naivní divadlo Liberec se dvěma pohádkami - Jak chodil Kuba za Markytou a Tři přadleny 
 
 10. 7. Cvičení na pláži  |  10.00 Věra Kučerová, Pět Tibeťanů
 
 11. 7.  Deutsche Streicherphillharmonie  |  Nejlepší žáci hudebních škol z Německa před libereckou radnicí  
 12. 7.  Science show a workshopy Sherlocka Holmese  |  Odneste si vlastní DNA! 10.30 (workshop), 11.30 (show), 15.30 (workshop), 
  16.30 (show), 19.30 (workshop), 20.30  (show)
 13. 7. Bohemia Jazz Fest  |  17.30 Jasper Blom Quartet (NLD)  |  19.00 Niogi (ISR)   |  20.30 Harold Lopez-Nussa Trio (CUB)
 14. 7. Módní přehlídka  |  13.00 a 16.00 stylové oblečení liberecké značky Black Mountain 
 15. 7.  Korálková tvůrčí dílna | PALACE PLUS
 16. 7.  Narozeniny TOPSTAR klubu  |  19.00 DJ´s, Freddie Mercury revival, ohňostroj
 17. 7.  Cvičení na pláži  |  10.00 Lucie Slaninová, taneční jóga
 19. 7.  Rozmarné léto s knihovnou  |  Letní literárně-hudební koláž plná humoru
 20. 7.  Mezinárodní den šachu  
 
 21. 7.  Den se ZOO Liberec

 22. 7.  DanGar Six  |  19.00 koncert, soutěže s Tykadlem RCL
 23. 7.  Loutková dílna Divadla ŠUS  |  Tvořivé dílničky 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 a 18.00 (20 Kč)
 24. 7.  Cvičení na pláži  |  19.00 Aerobic studio ENDORFIN Liberec, jóga
 26. 7.  Papír v Liberci  |  Tvorba papírového velblouda 
 27. 7.  Bublinkohraní s Mirečkem a Leontýnkou, Klauniáda 

 28. 7.  Korálková tvůrčí dílna  | PALACE PLUS 
 29. 7.  Pozvánka do lesa  |  Přijďte poznat les očima lesníků
 30. 7.  Tančírna  |  18.00 v rytmu latinsko-amerických a standardních tanců 
 31. 7.  Cvičení na pláži  |  10.00 Fit Siluet, Kateřina Hubková, jóga
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FESTIVAL SE koná každé 
dva roky v jiném světovém 
městě a součástí dvoutý‑
denního programu je 
například i účast vedou‑
cích souborů na fóru 
režisérů a na odborném 
symposiu Play! na Univer‑
sity of Waterloo (CA).

Oceňovaná inscena‑
ce „Jednou v  Chelmu“ 
uspěla v  celosvětové 
konkurenci a dostala se 
mezi 22 souborů, které 
v Kanadě v první polovi‑
ně června vystupují. Aby 
bylo možné akci s úsporným rozpoč‑
tem necelých 600 000 Kč uskutečnit, 
podpořil ji i náměstek primátora Ivan 
Lagr částkou 20 tisíc Kč.

Divadlo Vydýcháno ZUŠ Liberec 
patří mezi špičkové dětské soubory 
a pravidelně se účastní celostátních 
přehlídek ve všech oblastech dětské‑

ho a studentského diva‑
dla. I  letos se liberečtí 
dramaťáci probojovali 
na celostátní přehlídky 
Mladá scéna nebo Wol‑

krův Prostějov.
Inscenace „Jednou v  Chelmu“ 

vznikla pod vedením Libuše Vriškové 
Hájkové a Michaely Homolové a je tvo‑
řivým zpracováním pohádky Isaaca 
Bashevise Singera „Lemel a  Tzipa“ 
vyprávějící o lidské hlouposti a velké 
lásce. 

SNAD N E JVĚTŠÍM 
lákadlem pro děti bylo 
svezení na koni. Dívky 
odcházely s  vystřele‑
nou růží, klobásy, pop‑
corn, párky, koláče, vše 
šlo na dračku. Letošní 
program byl skutečně 
bohatý. Od ukázek 
práce policie ČR, hasičů 
Růžodol, záchranářů 
IZS, psovodů SDH Hej‑
nice s  vyhledávacími 
psy, šermířů z  praž‑
ské skupiny Artus Thor, kteří nabídli 
dobrovolníkům vyzkoušet si pravý 
středověký souboj, až po kytarová, 

pěvecká, taneční, 
gymnastická a akro‑
batická vystoupení. 
Velkým zážitkem 
bylo v ystoupení 
Sabiny Drapákové 
a  jejího týmu Trio, 
který se připravuje 
na mistrovství světa 
v  gymnastickém 
aerobiku v  Jižní 
Korei.

Dětem, zaměst‑
nancům školy, účin‑

kujícím a  především rodičům patří 
velký dík za pomoc a bohatou nabídku 
občerstvení a výrobků. 

Děti z Liberce hrají v Kanadě
Mezinárodní porota vybrala Dětský dramatický soubor 
Divadla Vydýcháno z liberecké ZUŠ na 14. světový festival 
dětského divadla v kanadském Stratfordu.
Lukáš Horáček

To je zmatek, když zvířata mají svátek
Všechno je dnes povoleno, když maj… na ZŠ Sokolovská 
jarmark! Známou píseň s textem Zdeňka Svěráka zazpíval 
dětský pěvecký sbor Jitřenka za doprovodu Sokol Bandu 
ve svém vystoupení na úvod 5. ročníku školního jarmarku, 
který se konal 19. května. A letos bylo opravdu o co stát.
Zuzana Nováková, ZŠ Sokolovská

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)

červen 2016 MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ

LETOS JSME pro naše žáky 
připravili „hravé“ dopo‑
ledne v  Krajské vědecké 
knihovně. Žáci si mohli 
vyzkoušet nejrůznější 
jazykově zaměřené hry, 
ve kterých předvedli, co 
vše se již naučili. Druhou 
část dopoledne vyplnilo 
filmové představení, které 
pak následně sloužilo jako podklad pro 
konverzaci v hodinách s rodilou mluvčí.

Ve stejnou dobu hostila Husovka cca 
70 žáků z jiných základních škol z regio‑
nu, kteří si zahráli velmi zajímavou inter‑
aktivní hru „Autobahnspiel“. Při této hře 
nejsou potřeba žádné znalosti němčiny, 
a přesto ji děti bez problémů zvládnou 
a něco nového se i naučí.

Intenzivní spolupráce ZŠ Husova 
s  Goethe Institutem započala před 
téměř osmi lety podpisem partnerské 
smlouvy. Jako jediná základní škola 
z České republiky byla díky svým aktivi‑
tám spojeným s němčinou spolu s Gym‑
náziem v Břeclavi a Obchodní akademií 
v Českém Těšíně vybrána do projektu, 
který celosvětově sdružuje více než 
1 700 škol. Od té doby se podařilo rea‑
lizovat řadu společných akcí. Goethe 
Institut školu zároveň intenzivně pod‑
poruje.

Jedním z velmi významných bonusů, 
které žáci školy mohou díky této spolu‑
práci využít, je letní stipendijní pobyt 
v Německu. Jde o účast dvou žáků na 
třítýdenním letním mezinárodním jazy‑
kovém kempu. Kromě toho mohou žáci 
školy zdarma skládat jazykové zkoušky 
A1 nebo A2 přímo ve škole.

Jinou formou podpory je další vzdě‑
lávání učitelů, které probíhá ve dvou 
rovinách. Základ tvoří metodické semi‑
náře pořádané na naší škole, které jsou 
zdarma nabízeny i učitelům z regionu. Na 
to navazuje dvou až třítýdenní stipendijní 
pobyt v Německu pro jednoho z vyuču‑
jících NJ – metodicky zaměřený seminář, 
nebo jazykový kurz pro nejazykáře.

ZŠ Husova s  rozšířenou výukou 
jazyků působí tak již několik let jako 
významný koordinátor aktivit na pod‑
poru propagace výuky německého 
jazyka v regionu. 

Projekt PASCH na ZŠ Husova
Koncem dubna proběhl na ZŠ s RVJ Husova již tradiční 
„PASCH -Tag“ – den s němčinou. Snahou je propagovat 
němčinu mezi dětmi nejen pořádající školy, ale oslovit 
i ostatní z regionu s nabídkou různých aktivit spojených 
s německým jazykem.
Blanka Reindlová, ředitelka ZŠ Husova
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PŘEHLÍDKU TRADIČNĚ zahájily 
„Berušky“, zpěváčci z MŠ Beruška. Všech‑
ny děti svým radostným vystoupením 
předvedly „první pěvecké krůčky“ před 
veřejností. Pro mnohé to byla premiéra, 
jiní jsou již zkušenými zpěváčky.

Každý sboreček byl odměněn dáreč‑
ky, pamětním listem, paní učitelky 
květinou a všichni velkým potleskem 
od diváků, mezi které usedli i studenti 
primy SOŠPg a Gymnázia Jeronýmova 
v  Liberci. Ti také obohatili program 

svým milým vystoupením.
Jednotlivé sborečky byly prokládány 

hudebními aktivitami od moderujících 
učitelek Zuzky Koudelkové a Martiny 
Eliášové, a to pro všechny v sále.

Velké poděkování patří všem zúčast‑
něným pěveckým sborům za příjem‑
né vystupování, paním učitelkám za 
nadstandardní hudební vystoupení 
s  dětmi, za spolupráci a  vzájemnou 
inspiraci. Dále děkujeme všem, kteří 
se na akci podíleli. 

STOVKY DĚTÍ z 13 libereckých 
základních škol se v areálu ZŠ 
Dobiášova pustily do soupeření 
ve skoku dalekém z místa, člun‑
kovém běhu, vybíjené, florbalu, 
sudoku a vědomostním testu. 
Do soutěžení se aktivně zapo‑
jili také učitelé, kteří se utkají 
ve volejbalovém doublu a ve 
střelbě na florbalovou bránu.

Sportovně vědomostní 
soutěž pro školáky z  celého 
Liberce se na ZŠ Dobiášova 
koná již podvanácté, ale teprve 
podruhé jej pořádá sama škola. 
Název Syner školám se změnil na DOBI 
Cup. „Soutěž jsme loni obnovili pře‑
devším proto, že školy měly zájem se 
jí zúčastnit. Adekvátně totiž v Liberci 
nic podobného není,“ uvedl ředitel ZŠ 
Dobiášova Ivo Svatoš a připomněl, že 
v rámci dvoudenního klání reprezentují 
každou zúčastněnou školu děti od 1. až 

do 9. třídy včetně samotných učitelů.
„Na celkovém výsledku se tak podílí 

všichni napříč celou školou. Malí fandí 
velkým a velcí malým. V tomhle ohledu 
je DOBI Cup nezaměnitelný,“ doplnil 
Ivo Svatoš s tím, že na soutěži se podílí 
všichni zaměstnanci školy. „Všem za to 
patří velký dík,“ podotkl ředitel. 

Kytička písniček posedmé
V květnu pořádala MŠ Beruška ve spolupráci se ZUŠ ve 
Frýdlantské ulici v Liberci přehlídku dětských pěveckých 
sborů mateřských škol Kytička písniček. Již VII. ročníku 
se zúčastnilo 300 dětí ve 12 dětských pěveckých sborech 
z Liberce, Vratislavic nad Nisou a Cvikova.
Alena Romanopulu, odbor školství a sociálních věcí

Liberecký DOBI Cup
Sportovně vědomostní soutěž DOBI Cup, která loni 
úspěšně navázala na populární soutěž Syner školám, 
odstartovala ve čtvrtek 26. května na ZŠ Dobiášova.
Jan Vrabec

2016

22. června
nám. Dr. E. Beneše

13.00 Slavnostní zahájení  
Mažoretky a bambulačky Hrádek nad Nisou

13.20 Mateřská škola Korálek Liberec   
13.30 Mateřská škola Beruška Liberec
13.40 Mateřská škola Kytička Liberec
13.50 Mateřská škola Motýlek Liberec
14.00 Mateřská škola Arbesova Česká Lípa
14.10 Mateřská škola Rolnička Liberec
14.20 Mateřská škola Pastelka Liberec
14.30 Mateřská škola Klíček Liberec
14.40 Mateřská škola Lísteček Vratislavice n/N.
14.50 Mateřská škola Čtyřlístek Liberec
15.00 Dětský folklorní soubor Jizerka
15.15 Dětský pěvecký sbor Výšinka
16.15 JERGYM a SOPŠ Liberec
17.00 Symfonický orchestr ZUŠ Liberec
18.00 Dechový orchestr ZUŠ Liberec
19.00 Big Band ZUŠ Liberec
20.00 Big Band Hudební školy Przemysl, PL 

fesTivaL
TaLenTů

Hlavní 
pořadatelé:

Za podporu 
děkujeme:

Pod záštitou náměstka primátora města Liberec Ivana Langra 

NAŠI I  HOLANDŠTÍ stu‑
denti se společně zúčastnili 
hodin tělesné výchovy, ang‑
ličtiny a biologie. Možnost 
poznat zemi svých kama‑
rádů dostali při prohlídce 
města Liberec formou kvízu 
a na výletech na Ještěd, do 
Prahy a Poděbrad. Navštívili 
také továrnu na výrobu aut 
TPCA Kolín.

Po celý týden zajišťovaly 
české rodiny svým přátelům zázemí, 
aby v květnu na oplátku využily pohos‑
tinnosti v jejich domovech. Pobyt se 
nesl v duchu spolupráce na mediálním 
projektu, přibližujícím pobyt studentů 
u  nás, představení ČR a  Holandska, 
jejich zajímavostí a odlišností, dopravy 
do školy, mimo jiné zde zazněla i pro‑
blematika emigrantů.

Na závěr bohatého programu se 
všichni včetně rodičů sešli opět ve 
škole, aby zhlédli žáky vytvořené 

prezentace a u rautových stolů pode‑
batovali o proběhlém pobytu. Po pěti 
dnech naše děti vyprovodily holandské 
kamarády na cestu domů s pocitem 
nadšení, že už za měsíc se znovu setkají 
v Holandsku.

Projekt, jehož cílem je intezivnější 
spolupráce českých a holandských dětí, 
je převážně financován rodiči, ale dou‑
fáme, že na základě podané grantové 
žádosti bude podpořen i Magistrátem 
města Liberec. 

ZŠ Dobiášova - ’T Hoogheland
V rámci každoročního výměnného pobytu dorazila 
v dubnu na školu ZŠ Dobiášova se svými učiteli skupinka 
holandských žáků školy ’T Hoogheland z Amersfoortu, 
který je partnerským městem Liberce.
Eva Bočková, ZŠ Dobiášova

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ červen 2016
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OSTATNÍ DĚTSKÁ hřiště, která na 
obnovu teprve čekají, jsou zařazena 
do plánů oprav pro další roky. Každým 
rokem se tak podaří obnovit dvě až tři 
dětská hřiště, na která jsou instalová‑
ny nové herní prvky a které vyhovují 
všem bezpečnostním normám. Správ‑
cem veřejných dětských hřišť je odbor 
ekologie a veřejného prostoru (OEP).

„Už v  jarních měsících letošního 
roku se podařilo dovybavit novými 
herními prvky menší plochu v centru 
města v Oldřichově ulici a také plochu 
ve Franklinově na Králově Háji. Jde pře‑
devším o herní prvky pro nejmenší děti, 
kde nejsou třeba nákladné dopadové 
plochy a postačí trávník,“ upřesňuje 
Karolína Hrbková, náměstkyně primá‑
tora pro územní plánování, veřejnou 
zeleň a životní prostředí.

V Oldřichově ulici byla dvě pružino‑
vá houpadla, která OEP nainstaloval 
vloni, doplněna o kreslicí tabuli a věžič‑
ku se skluzavkou. Ve Franklinově ulici 
přibyla k pískovišti houpačka, hrazda 
a  mašinka, byly natřeny a  opraveny 
lavičky. Na pískovišti přibude dřevěná 
sedací obruba a výmění se písek.

V  létě je připravena náročnější 
obnova dvou dětských hřišť v Gagari‑
nově a Jáchymovské ulici, kde budou 
pod většími herními prvky vybudovány 
i dopadové plochy.

Nyní probíhají práce na obnově 
městského mobiliáře u OC Plaza nebo 
na opravě zídky kolem Domu kultu‑

ry. V  minulém roce nechalo město 
částečně opravit před OC Plaza jed‑
nopatrovou lavici obepínající strom 
u vodotrysků a několik malých lavic 
okolo. Původní mobiliář byl vyroben 
z nejlevnějšího materiálu a jeho stav 
byl již havarijní. V roce 2015 byl kvůli 
tomu přerušen úklid odpadků, které 
se hromadily pod lavicí, jelikož hrozilo, 
že nebude možná opětovná montáž 
jednotlivých latí. Další části byly poško‑
zeny či úplně chyběly.

S obnovou lavice v horním centru 
se rozběhly také práce na sanaci zídky 
obíhající Dům kultury v dolním centru. 
Poté, co byly z prostoru za DK odstra‑
něny přerostlé keře, dojde pod okras‑
nými třešněmi i k výsadbě stínomilných 
trvalek. Zdi okolo Domu kultury jsou 
v majetku města, ale dlouhé roky nikdo 
neřešil jejich zhoršující se stav.

Současně s obnovou herních ploch 
pro děti se odbor ekologie a veřejného 
prostoru snaží vyjít vstříc i libereckým 
majitelům pejsků tím, že v současné 
době obnovuje psí agility při ulici Brou‑
movská v Rochlici a dále při Hlávkově 
ulici v Ruprechticích.

Tyto dvě plochy, které město vyčle‑
nilo pro volné pobíhání a výcvik psů, si 
užijí nejenom psí návštěvníci, ale zcela 
jistě i jejich majitelé. Původní rozpada‑
jící se dřevěné překážky byly nahrazeny 
novými.

„Doufáme, že si návštěvníci všim‑
nou, že plocha na Broumovské byla 
doplněna i o zcela novou překážku. 
Nové agility v  Hlávkově ulici bude 
instalováno během června. Součástí 
obnovy je i  oprava laviček na obou 
dvou plochách,“ uzavřela náměstkyně 
Hrbková. 

ZATÍMCO REKONSTRUKCE tramva‑
jové trati v křižovatce pod vlakovým 
nádražím v Liberci finišuje, dopravní 
podnik nezahálí a  bude pokračovat 
v rekonstrukci dalšího úseku, tentokrát 
o pár stovek metrů dál. Druhý červen‑
cový týden totiž začne výměna letitého 
oblouku tramvajového svršku na Sou‑
kenném náměstí, na kterém se vlivem 
velké zátěže podepsal zub času. I tato 
rekonstrukce si vyžádá výluku, která 
bude trvat od 9. července do 21. srpna.

Rekonstrukce tramvajových tratí 
patří mezi priority dopravního podni‑
ku. Společnost v letošním roce plánuje 
investice za zhruba 60 miliónů korun. 
Více než 34 mil. Kč tvoří investice do 

dopravních prostředků (nákup 5 auto‑
busů a modernizace TRAM), čtvrtinu 
investic – cca 12 mil. Kč, vynaloží DPMLJ 
na přípravu stavebních projektů (např. 
na rekonstrukci Rumunské ulice a dvou 
úseků na tramvajové trati do Jablonce 
nad Nisou) a zhruba 14 mil. Kč je určeno 
na obnovu technologií, odbavovacích 
systémů a ostatních oblastí.

Od 1. července bude možné ve všech 
tramvajích na lince číslo 11 mezi Liber‑
cem a Jabloncem nad Nisou platit jízdné 
bezkontaktní platební kartou. Rozvoj IT 
technologií má zelenou a právě platby 
kartou jsou dnes samozřejmostí. 
Dopravní podnik byl v platbách jízd‑
ného bezkontaktní platební kartou ve 

vozidlech MHD první v České republi‑
ce. Do Liberce se dnes jezdí inspirovat 
i zahraniční zájemci o zavedení tohoto 
systému platby. Bezkontaktní platební 
terminály umístěné ve Fügnerově ulici 
a v tramvaji EVO 2, která křižuje Liberec 
mezi Horním Hanychovem a Lidový‑
mi sady, ukázaly už během několika 
měsíců testovacího provozu, že tento 
směr v rozšiřování služeb pro cestující 
je zcela správný.

Zaměstnanci dopravního podniku 
budou během léta opět zajišťovat také 
dopravu tisíců návštěvníků na kulturní 
akce, které se budou konat v areálu ve 
Vesci, především na již tradiční hudební 
festival Benátská! 

Novinky na hřištích, obnovený mobiliář a psí agility
V současné době jsou ve městě více než čtyři desítky dětských hřišť, o které se statutární 
město Liberec stará a které se již podařilo obnovit.
Odbor ekologie a veřejného prostoru

Modernizace tratí pokračují i o prázdninách
Zatímco školákům začínají co nevidět letní prázdniny, dopravní podnik čekají perné 
dva měsíce. Jsou naplánovány důležité investiční akce, které se dotknou desítek tisíc 
cestujících, ale také kulturní události, na jejichž hladkém průběhu se bude dopravní 
podnik podílet.
Pavel Šulc, předseda představenstva DPMLJ, a.s.

Na jubilejním 50. kongresu Sdru
žení komunálních služeb byli mezi 
oceněnými i výkonný ředitel Tech
nických služeb města Liberce, a.s., 
František Mohacsi a  provozně
technický manažer Aleš Nedvídek.

Oba manažeři převzali ocenění za 
osobní přínos a  rozvoj komunálních 
služeb v  České republice. Odborníci 
z  celé země tak ohodnotili kvalitu 
a  profesionalitu libereckých technic-
kých služeb.

Sdružení komunálních služeb je 
jednou z  nejstarších profesních or-
ganizací v ČR. Její historie sahá až do 
dob minulého režimu, neboť je ná-
stupnickou organizací Sdružení orga-
nizací technických veřejně prospěš-
ných služeb na území Čech a Moravy. 
V  současné době má přes 50 členů 
z  řad provozovatelů technických slu-
žeb. Úzce spolupracuje i s evropskými 
partnerskými sdruženími. 

Navrátit ruch do centra Liberce a oži
vit v  něm maloobchod. To je cílem 
projektu RetaiLink, do kterého se 
město Liberec připojilo na konci roku 
2015 a  který je financován z  Evrop
ského fondu regionálního rozvoje.

Přínosem účasti Liberce v  me-
zinárodním projektu RetaiLink je 
příležitost zapojení do sítě deseti ev-
ropských měst, která je zaměřena na 
revitalizaci maloobchodního prodeje 
pomocí inovativních maloobchod-
ních strategií. „Je to první meziná-
rodní projekt, do kterého se Liberec 
zapojil. V  budoucnosti chceme dělat 
i  naše vlastní projekty a  toto je ces-
ta, jak můžeme získat zkušenosti,“ 
upřesňuje náměstek Jan Korytář.

Červnové setkání partnerů pro-
jektu ve španělské Igualadě ukázalo, 
že problém s  obchodními domy je 
v  negativních efektech osamělých 
historických center, což trápí i ostatní 
města v  Evropě. „Igualada se stejně 
jako Liberec potýká s  úpadkem tex-
tilního průmyslu. V  centru města je 
areál bývalých továren, který dnes 
není využíván. Ve spolupráci s umělci 
a podnikateli se tady dvakrát do roka 
pořádá festival REC, kde lze nakoupit 
značkové zboží. První rok přijelo 30 
tisíc lidí, letos už 120 tisíc návštěvní-
ků. Město touto významnou deseti-
denní akcí žije a  také z ní profituje,“ 
popisuje Jan Korytář.

V  rámci projektu byla vytvořena 
místní podpůrná skupina maloob-
chodníků, se kterou město spolupra-
cuje.

Další setkání partnerů z deseti ev-
ropských měst je naplánováno na ří-
jen. Příští rok v únoru hostí evropská 
partnerská města Liberec. 

MANAŽEŘI TSML MEZI 
OCENĚNÝMI

OŽIVME CENTRUM LIBERCE
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JEDNÁ SE hlavně o chodníky, které 
jsou vzhledem ke svému stavu již na 
hraně své životnosti, a celoplošná 
oprava je nejvhodnějším řešením. 
Předpokládané celkové náklady jsou 
pět miliónů korun bez DPH. Přesná 
výše bude známa a upřesněna po 
dokončení výběrového řízení.

„Opravy se dočkají chodníky na 
dvanácti místech v Liberci, v ulicích 
Letná, Broumovská–Jablonecká, 
Dobiášova, Bezová, Svatoplukova, 
Ruprechtická, Přemyslova, Aloisina 
Výšina, Božích bojovníků, Luká‑
šovská, Gen. Svobody, Jiráskova, 
Sokolská a Polní,“ upřesnil náměstek 
primátora pro technickou správu 
majetku Tomáš Kysela.

S  opravami se začne v  červenci 
letošního roku. Po hotových chod‑
nících se pak Liberečané projdou už 
v listopadu téhož roku.

Od 1.  července začne rozsáhlá 
oprava na části třídy Dr. M. Horákové 
v úseku křižovatek s Melantrichovou 
a Hradební. Dojde k opravám inže‑
nýrských sítí, kanalizace, veřejného 
osvětlení a semaforů. Závěr stavby na 
podzim završí nová silnice a chodníky. 
Celkové náklady jsou 18 miliónů korun, 
stavbu provede EUROVIA CS, a.s.

Od Hradební ulice po ulici U potůč‑
ku bude zároveň probíhat oprava 
silnice po výměně vodovodu. Celý 
úsek bude dopravně omezen do 
30. listopadu. 

VŠECHNY ZMÍNĚNÉ sociální služby 
přitom mají velký význam v oblasti 
předcházení rizikovým jevům: azyl 
jako prevence sociálního vylouče‑
ní, nízkopráh pak jako prevence 
sociálně patologických jevů mezi 
školní mládeží a dospívajícími. Při 
tom všem zároveň platí, že preven‑
ce a proaktivní přístup jsou obecně 
levnější než mnohdy složité řešení 
následků.

Vilka ve Věkově ulici je již čtvrtým 
rokem zcela prázdná a  mohla by 
poskytnout útočiště 8–10 ženám 
a 3 rodinám s dětmi; azyl pro ženy 
přitom v Liberci a okolí není žádný, 
zařízení pro rodiny dokonce chybí 
v celém kraji. Souběžně však s exper‑
ty na sociální služby diskutujeme, zda 
by se do objektu ještě nevešla 1 či 
2 lůžka tzv. krizové pomoci, určená 
např. pro ženy, které musejí akutně 
odejít z  domova kvůli domácímu 
násilí. Finance na přestavbu budovy 
bychom rádi sehnali z  prostředků 
IROP, provoz pak lze z  velké části 
hradit z MPSV.

„V“ klub získáme od 1. září letoš‑
ního roku společně s DDM Větrník 
od kraje výměnou za DC Sluníčko. 
V Liberci dosud fungují dvě nízko‑
prahová zařízení pro děti a mládež, 
potřebu dalších dvou přitom už loni 
jasně vyjádřila naše analýza sociál‑
ních služeb ve městě. Obě liberecká 
zařízení zatím poskytují služby asi 
150 klientům, potřebnost – zejména 
v centru a v západní části města – je 
ale několikanásobná.

Změnit běžný otevřený klub „V“ ve 
skutečnou sociální službu pro prak‑
ticky identickou skupinu uživatelů se 
jeví jako velmi dobrý a snadno realizo‑
vatelný nápad, který patrně nebude 
třeba doprovodit žádnou investicí.

Nízkoprahová zařízení poskytují 
bezpečný prostor pro trávení vol‑
ného času dětem a mládeži ve věku 
zhruba od 10 let, odbornou podporou 
a řešením problémů snižují nebezpečí 
rizikového chování aj. Jak sám jejich 
název napovídá, díky tzv. nízkému 
prahu je vstup dosažitelný i klientům 
ze sociálně slabých rodin. 

Liberec bude letos ve velkém 
opravovat chodníky
Do oprav chodníků hned v několika ulicích se pustí letos 
v létě město Liberec.
Jan Král

Prevence rizikových jevů: 
azyl a nízkopráh
Zcela nové počiny na poli prevence rizikových jevů 
chystáme v rezortu školství a sociálních věcí. Z bývalé 
mateřské školy ve Věkově ulici by mohlo možná už 
napřesrok vyrůst azylové zařízení pro ženy a rodiny 
s dětmi. Místo klubu „V“ v ulici 5. května, který zatím slouží 
jako jakási otevřená studentská forma, bychom zase rádi 
otevřeli nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.
Ivan Langr, nám. primátora pro školství, soc. věci, cest. ruch a kulturu

� Rada�města�7.�června�2016

MOBILNÍ KAMERY PRO 
RIZIKOVÁ MÍSTA
Rizikové lokality města budou opět 
o  něco střeženější. Město od mini
sterstva vnitra získalo státní dotaci 
ve výši 243 tisíc Kč na pořízení leh
kých mobilních kamer pro městskou 
policii.

Tři nové mobilní kamery budou 
lehké a  schopné vydržet min. dva 
dny bez proudu. „Proto je bude 
možné nainstalovat v  podstatě 
kdekoliv. Počítáme s jejich využitím 
v  rizikových lokalitách města, kde 
se opakovaně objevují problémy 
s  vandaly, ale také při některých 
masových sportovních a  kulturních 
akcích, kde může hrozit například 
vykrádání vozidel,“ konstatoval pri-
mátor Tibor Batthyány.

Projekt s  celkovými náklady ve 
výši 270 tisíc Kč je součástí Progra-
mu prevence kriminality 2016. 

LIBEREC HOSPODAŘIL 
S PŘEBYTKEM 78 MIL. KČ
Město loni hospodařilo s  přebyt
kem ve výši cca 78 miliónů korun. 
Vyplývá to ze závěrečného účtu 
statutárního města Liberec za rok 
2015, který již odsouhlasili liberečtí 
radní.

„Nejen, že loňské hospodaření měs-
ta po několika letech skončilo v  klad-
ném výsledku, ale přebytek ve výši 78 
miliónů korun téměř vyrovnal záporná 
salda za předchozí tři roky. V roce 2014 
činilo záporné saldo 5,7 miliónu korun, 
v  roce 2013 to bylo 28 miliónů korun 
a v  roce 2012 dokonce 56 miliónů ko-
run,“ vypočetl náměstek primátora pro 
ekonomiku, strategický rozvoj a dotace 
Jan Korytář s tím, že přebytek z loňské-
ho roku bude zahrnut do rozpočtu měs-
ta na rok 2016.

Celková zadluženost města v  roce 
2015 poklesla o  cca 120 miliónů Kč. 
Podepsalo se na tom především navý-
šení amortizačního fondu o 70 miliónů 
Kč a  také fakt, že město koncem roku 
nečerpalo žádné kontokorenty a revol-
vingové úvěry. 

MĚSTO NABÍDNE 
POZEMKY U LETIŠTĚ KRAJI
Město Liberec chce část svých po
zemků na letišti a za Domem kultu
ry prodat Libereckému kraji. Chysta
ný prodej souvisí se záměrem kraje 
rozšířit zázemí základny na letišti 
pro záchrannou službu.

„Umožní to kraji přístavbu nové 
části zdravotnické záchranné službě 
na letišti, do které se po jejím dosta-
vění přesune veškerá činnost, která je 
nyní v  centru Liberce  – ve vile v  Klos-
termannově ulici,“ řekl primátor Tibor 
Batthyány. 

 www.liberec.cz/rada

 � Rada�města�17.�května�2016

JESLE ZŮSTANOU MĚSTU
Chystaný převod Dětského centra 
Sluníčko a  Domu dětí a  mládeže 
Větrník mezi Libereckým krajem 
a  městem Liberec, který nabyde 
účinnosti od 1. září, se nebude týkat 
jeslí v Holečkově ulici.

Provoz jeslí, které nyní spadají pod 
Dětské centrum Sluníčko, bude i  na-
dále zajišťovat město. V  dubnu o  tom 
rozhodli městští zastupitelé. Liberečtí 
radní nyní schválili upravené znění 
smlouvy o  vzájemném převodu obou 
organizací.

Jesle zůstanou na současném místě 
v  Holečkově ulici a  budou patřit pod 
Centrum zdravotní a sociální péče. Ma-
jetek sloužící k provozování jeslí nadále 
zůstane v majetku města. 

OPAKOVÁNÍ ZKOUŠEK 
TAXIKÁŘŮ PO 14 DNECH
Liberečtí radní odsouhlasili úpravu 
městské vyhlášky, která potěší řidi
če vozidel taxislužby.

Podle nového znění, jež musí ješ-
tě schválit zastupitelstvo města, je 
zásadní změnou, že se zkracuje doba 
pro možnost opakování zkoušky na 14 
dní. Řidiči tak nebudou muset čekat 
dva měsíce na další termín, jak je tomu 
nyní. 

ŠKOLKA DOMINO 
V DOUBÍ POKRAČUJE
Soukromá Mateřská škola DOMI
NO v Proletářské ulici v Doubí, jejíž 
jednatelka Radka Pleštilová před 
nedávnem vypověděla nájemní 
smlouvu s městem, bude fungovat 
i nadále.

Zastupitelé se v dubnu vyslovili pro 
její zachování. Umožní jej nový provo-
zovatel, na něhož současná jednatelka 
převede svůj obchodní podíl, a dohoda 
o  úhradě zhodnocení objektu, kterou 
spolu se změnou nájemní smlouvy 
schválili liberečtí radní. 

NOVÉ AUTO 
PRO VESECKÉ HASIČE
Nový devítimístný dopravní auto
mobil získají v letošním roce dobro
volní hasiči z  Vesce. Liberečtí radní 
již schválili přijetí účelové investiční 
dotace ve výši 450 tisíc Kč.

Dotace pro jednotky SDH obcí 
pro rok 2016 od Ministerstva vnit-
ra ČR pokryje bezmála polovinu ná-
kladů na nákup vozidla, jehož před-
pokládaná cena činí 950 tisíc Kč 
včetně DPH. Podíl města vyjde na 
200 tisíc Kč. O zbylých 300 tisíc Kč 
má město zažádáno v rámci Dotač-
ního fondu Libereckého kraje. 

 www.liberec.cz/rada
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MINISTERSTVO KULTURY ČR poskytuje 
pro rok 2017 příspěvek z Programu rege‑
nerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón. Je posky‑
tován vlastníkům kulturních památek 
v MPZ a je určen především na zvýšené 
náklady spojené se zachováním a obno‑
vou autentických prvků a konstrukcí kul‑
turních památek. Neslouží tedy například 
k modernizaci objektů, na zateplování 
nebo novou elektroinstalaci atd.

Zájemci se mohou přihlásit do 
konce října  2016 prostřednictvím 
Magistrátu města Liberec, odboru stra‑
tegického rozvoje a dotací, na e ‑mailu: 
aturova.michaela@magistrat.liberec.cz.

Magistrát pak všechny akce zařadí 
dle podmínek a  v  termínech vyhlá‑
šených ministerstvem do Anketního 
dotazníku. Důležitým hlediskem pro 
zařazení do Anketního dotazníku je při‑
pravenost akce z pohledu administra‑
tivního (připravenost z hlediska zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
vydané závazné stanovisko správního 
orgánu na úseku státní památkové 
péče, připravenost z hlediska zákona 
č. 186/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, rozpočet obnovy).

Další informace najdete na strán‑
kách Ministerstva kultury České repub‑
liky: http://1url.cz/MtJZx. 

Vlastníci památek mohou 
žádat o příspěvek na obnovu
Jste vlastníkem kulturní památky v Městské památkové 
zóně (MPZ) Liberec?
Odbor strategického rozvoje a dotacíPRO CESTOVÁNÍ s dětmi do zahraničí 

již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít 
vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 
došlo nařízením EU ke zrušení možnosti 
cestovat na zápis v cestovním dokladu 
rodiče. Pro rodiče to ovšem nezname‑
ná, že se jim kvůli tomu dovolená nějak 
zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě 
do 15 let stojí 100 Kč a dobu platnosti 
má stanovenou na 5 let.

Vzhledem k nestabilní bezpečnostní 
situaci v některých zemích, které byly 
dlouhodobě turistickými destinacemi, 
jako například Egypt nebo Turecko, se 
dá letos očekávat nárůst zájmu o ces‑
tování po Evropě, a proto jistě potěší 
možnost cestovat po většině států 
Evropy pouze s občanským průkazem. 
Na ten je nyní možné vycestovat do 
zemí Evropské unie a také do Albánie, 
Bosny a  Hercegoviny, Černé Hory, 
Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska 
a na Island. Cena za vydání občanské-
ho průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč 
a doba jeho platnosti 5 let.

O  vyřízení cestovního pasu nebo 
občanského průkazu pro dítě do 15 let 
žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla 
rodič, kterému stačí s dítětem zajít na 
nejbližší obecní úřad obce s rozšíře‑
nou působností (magistrát). K žádosti, 
kterou na místě zpracuje úředník, není 
nutné přikládat fotografii; úředník 
pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu. 

Při podání žádosti předkládá rodič svůj 
průkaz totožnosti a rodný list dítěte. 
V případě, že má dítě vydán již platný 
občanský průkaz nebo cestovní doklad, 
lze tento předložit místo rodného listu.

Lhůta pro vydání pasu nebo občan‑
ského průkazu je maximálně 30 dnů. 
V případě vycestování v kratší lhůtě je 
možné požádat o vydání pasu ve zkrá‑
cené lhůtě šesti pracovních dnů; tento 
úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplat‑
kem 2 000 Kč. V Liberci vyřídíte cestovní 
doklady na Novém magistrátě. Vzhledem 
k obrovskému zájmu veřejnosti o nové 
doklady doporučujeme objednat se na 
webových stránkách vs.liberec.cz.

V případě, že má dítě cestovat mimo 
Evropskou unii, doporučujeme se 
předem informovat u zastupitelského 
úřadu daného státu, jaké jsou pod‑
mínky vstupu, pobytu a vycestování 
s nezletilým dítětem. Je také třeba dát 
si pozor na to, že některé státy mimo 
Evropskou unii mohou vyžadovat urči‑
tou minimální dobu platnosti cestovní‑
ho dokladu při vstupu na jejich území 
nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí 
minimální doba platnosti 6 měsíců.

Podrobnosti k těmto i dalším pod‑
mínkám (např. vízová povinnost) 
lze zjistit také na webu Ministerstva 
zahraničních věcí ČR www.mzv.cz 
v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy 
a území – informace na cesty“. 

STATUTÁRNÍ MĚSTO Liberec jedno‑
značně zvítězilo nejen v Libereckém 
kraji, ale v konkurenci 190 obcí s roz‑
šířenou působností i v rámci celé ČR.

Ocenění převzali primátor města 
Tibor Batthyány spolu s tajemníkem 
magistrátu Jindřichem Fadrhoncem 
7. června v Benešově z rukou náměst‑
kyně ministra vnitra pro řízení sekce 
veřejné správy Jany Vildumetzové.

„Není to jen o tom, že jsme nejlep‑
ším úřadem v republice, ale především 
důkazem, že naše cesta je správná a že 
práci, kterou děláme, děláme dobře. 
Samozřejmě nepolevíme, nápadů 
je spousta. Například připravujeme 
online platby místních poplatků za 
odpad nebo za psy a podobně,“ řekl 
primátor Tibor Batthyány.

Jednou z novinek na webu města, 
kterou ministerstvo ocenilo, je 
Dashboard, jehož prostřednictvím 
vedení města informuje o své činnosti 
ve vybraných oblastech. Přes webové 
stránky www.liberec.cz se dnes mohou 
občané nejen on             ‑line objednat k rych‑
lejšímu vyřízení záležitostí na magistrá‑
tu, ale mohou si i rezervovat svatební 
obřad, podívat se na údaje o veřejných 
zakázkách nebo se přesvědčit, jestli si 
už mohou vyzvednout nové doklady.

Právě Liberec byl jedním z prvních 
měst v zemi, který zavedl celotýdenní 
úřední dobu a sobotní provoz přepá‑
žek. Nedávno zavedenou službou je 
možnost bezhotovostní platby plateb‑
ní kartou přímo na pokladnách a na 
přepážkách. 

Cestovní doklady pro děti
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí 
znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je 
potřeba zařídit při cestování s dětmi?
Jana Vildumetzová, náměstkyně ministra vnitra

Nejpřívětivější úřad je v Liberci
Úřední hodiny i o sobotách, nový web města včetně sekce 
Dashboard, Liberecký zpravodaj a celkově otevřenost 
a komunikaci úřadu s občany vyhodnotilo Ministerstvo 
vnitra ČR jako zářný příklad pro ostatní a rozhodlo, že 
1. místo v ocenění Přívětivý úřad patří liberecké radnici.
Jan Král

červen 2016 Z MAGISTRÁTU

POČÍTEJTE AUTA S NÁMI!

NENÁROČNÁ BRIGÁDA – ZAPISOVÁNÍ POČTU PROJÍŽDĚJÍCÍCH VOZIDEL

CELOSTÁTNÍ SČÍTÁNÍ DOPRAVY 2016

Statutární město Liberec se zúčastní sčítání dopravy na území 
města v rámci Celostátního sčítání dopravy 2016.

Sčítač by měl být starší 15 let s ukončenou povinnou školní docházkou. V pří‑
padě, že je ve věku 15 až 18 let, je nutné doložit podpis zákonného zástupce.

Před sčítáním dopravy bude provedeno základní školení bezpečnosti práce.

Sčítání bude probíhat v těchto termínech:
· 19. června (neděle) 16–20 hodin
· 20. července (středa) 13–17 hodin
· 16. září (pátek) 14–18 hodin
· 21. září (středa) 7–11 hodin
· 20. října (čtvrtek) 13–17 hodin

Odměna je 60 Kč/hodinu. V případě podepsání daňového prohlášení nebudou studenti ani 
důchodci platit daň, a to za podmínky, že mohou mít podepsané daňové prohlášení pouze u jedno-
ho zaměstnavatele v kalendářním měsíci. Pokud takové prohlášení již tedy podepsali (podepíšou) 
u jiného zaměstnavatele, odměna se bude zdaňovat podle zákona (15% srážková daň).

Pokud máte o brigádu zájem, zašlete prosím informace na e ‑mail: lenertova.lenka@magistrat.liberec.cz, 
popř. tel. 485 243 516, 733 696 648. (Uveďte jméno, datum narození, adresu trvalého bydliště a tel. kontakt 
osob, které by se této akce chtěly zúčastnit,a v jakých termínech.)
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Sportovní město ve městě
Slyšel a četl jsem toho mnoho o liberecké sportovní aréně. Ne vše, co se veřejnosti předkládá, je ale zcela pravdivé. 
Často jde o účelově zkreslené nebo neúplné informace. Bohužel tím mnohdy vzniká nedobré povědomí o fungování 
arény i spolupráci mezi provozovatelem a městem.
Tomáš Kysela, náměstek primátora pro technickou správu majetku

OD ZAHÁJENÍ provozu liberecké mul‑
tifunkční arény letos uplyne jedenáct 
let. Její stavba odstartovala proměnu 
zastaralých sportovišť v moderní spor‑
tovní areál Sport Park Liberec, který 
se stále rozrůstá a stal se místem, kde 
sportuje dnes a denně více než 1 400 
lidí.

Často jednám s ředitelem společnos‑
ti S group Sport Facility Management, 
která Sport Park provozuje, Lukášem 
Přindou a dle jeho vyjádření je zřejmé, 
že rozvoj areálu rozhodně nechtějí 
zastavit a jeho cílem je ze Sport Parku 
vybudovat moderní sportovní centrum 
odpovídající dnešní době.

DENNĚ VKROČÍ DO SPORT PARKU 
LIBEREC TÉMĚŘ 1 500 OSOB

Ještě v roce 2005 byla dominantou 
Sport Parku Liberec Svijanská aréna 
a pak pár okolních budov a venkov‑
ních sportovišť, kde sportovalo zhruba 
deset klubů. Převážně atleti, fotbalis‑
té, basketbalisté nebo kuželkáři. Za 
posledních deset let se ale liberecká 
čtvrť Horní Růžodol rapidně proměnila.

Její dominantou je nyní bezesporu 
moderní Home Credit Arena, ale ladem 
nezůstaly ležet ani ostatní části areálu. 
Tam, kde před deseti lety byly pouze 
holé louky, smetiště a polorozbořené 
zchátralé budovy, jsou dnes nová spor‑
toviště, areál je upravený, vylepšený 
a přitahuje lidi z celého města.

Z vlastní zkušenosti mohu s hrdos‑
tí konstatovat, že Sport Park Liberec 
v  takové podobě jako je dnes, nám 
závidí představitelé mnoha krajských 
měst, kteří se sem jezdí inspirovat. 
Přijde mi až neuvěřitelné, jakou promě‑
nou toto místo v Liberci prošlo. A není 
to jen o Home Credit Areně, ale právě 
i  o  ostatních sportovištích. Nabídka 

pětatřiceti moderních sportovišť při‑
vede denně do areálu bezmála jeden 
a půl tisíce lidí, zejména dětí.

PROJEKTY, KTERÉ NESTÁLY 
MĚSTSKOU KASU ANI KORUNU
V režii provozovatele a tělovýchov‑

ných jednot se v  areálu za poslední 
dekádu podařilo postavit a zrealizovat 
celkem jedenáct nových moderních 
sportovišť a projektů. Sport Park Libe‑
rec se tím zvětšil o tři fotbalová hřiště, 
víceúčelovou dráhu, hřiště na florbal, 
postavilo se dětské hřiště s  přírodní 
posilovnou. Krom toho byla zrekonstru‑
ována budova staré kuželny, kde jsou 
dnes moderní sály pro tanec a aerobic.

A  je dobré říct, že tyto investice, 
které za posledních jedenáct let do 
areálu přesáhly sedmdesát milió‑
nů korun, nestály město Liberec ani 
korunu! Navíc ve většině případů se 
následně město Liberec stane majite‑
lem těchto sportovišť. Město pro jejich 
realizaci poskytlo pozemky.

OPRAVY, OPRAVY 
A ZASE OPRAVY

Celý areál má hodnotu zhruba 1,5 
miliardy korun a každým dnem samo‑
zřejmě i  stárne. Bohužel se to týká 

i  budov, které byly postaveny jako 
poslední (Home Credit Arena). Ročně 
stojí provozovatele provoz areálu 
kolem sta miliónů korun. Na vrub 
provozovatele jdou i všechny opravy 
v areálu do 40 tis. korun, což znamená 
ročně v průměru 8–10 miliónů korun. 
Velké investice má na starosti majitel 
Sport Parku Liberec, a  to je město 
Liberec. Zde bych rád ocenil na jedné 
straně perfektní práci kolegů z odboru 
správy majetku, kteří všechny opravy 
a  s  tím spojené investice důsledně 
kontrolují, a na straně druhé korektní 
přístup pana ředitele Přindy.

Největší opravy se týkají zpravidla 
technologií (chlazení, kogenerace) 
nebo budov, které je nutno rekon‑

struovat tak, aby splňovaly všechny 
zákonné a provozní podmínky. To se 
týkalo třeba staré Svijanské arény a její 
střechy.

Otázka, jestli areál jen provozovat 
a ponechat ho ve stavu, jak byl vybu‑
dován, nebo k němu přistupovat tak, 
že bude moderní a bude vyhovovat 
dnešním požadavkům klubů, trendům 
a době, je důležitým rozhodnutím na 
straně provozovatele. A jsem rád, že 

toto rozhodnutí směřuje k našemu 
společnému zájmu, aby byl Sport 
Park Liberec chloubou tohoto 
města. Zázemí pro sport, diváky 
a kluby musí odpovídat době, tedy 
očekávanému komfortu.

MÁME DŮVOD K HRDOSTI
Měl jsem možnost se přesvědčit, 

a čísla to jen dokazují, že provozo‑
vat Sport Park Liberec je organizač‑

ně, finančně i technicky velmi náročné. 
Nejen já společně s vedením města, 
ale i všichni návštěvníci se můžeme 
každý den osobně přesvědčit, že pro‑
vozovatel odvádí svou práci perfektně 
a zodpovědně. Rád připomenu něko‑
lik významných akcí poslední doby ve 
Sport Parku, které by prostě nebylo 
možné uskutečnit, pokud bychom 
v Liberci Sport Park neměli.

Vzpomeňme extraligu ledního 
hokeje. Výsledek Bílých tygrů Liberec 
v uplynulé sezóně je možné považo‑
vat za veliký úspěch nejen hokejistů 
a doprovodného týmu, nejen sportov‑
ní arény, ale je to zároveň veliká propa‑
gace města Liberce v České republice 
i za hranicemi.

Nejen liberecký hokej, ale celá řada 
kulturních akcí by v  Liberci rovněž 
nebyla, nebýt multifunkční sportovní 
haly. V nedávné době proběhl v libe‑
recké aréně zahajovací koncert World 
Tour VIVALDIANNO, který byl bezespo‑
ru velmi očekávanou událostí právě 
vrcholící kulturní sezóny.

Je mnoho aktivit a akcí, které se ve 
Sport Parku dějí. Liberečané mají jeden 
z  nejlépe fungujících sportovních 
areálů v republice. Osobně jsem pře‑
svědčen, že sportoviště tohoto typu do 
Liberce patří, a jsem rád, že Liberečané 
to dokáží ocenit. Sama návštěvnost 
a využití sportovišť dává jasný signál, že 
Liberec je město, které může být na své 
sportovní zázemí a s tím spojené spor‑
tovní výsledky oprávněně hrdé.�

20 klubů
počet sportovních klubů

24 tříd
počet tříd sportovních klubů

1 496 osob
průměrná denní návštěvnost

260 000 návštěv
roční návštěvnost arény

500 000 návštěv
roční návštěvnost bez arény

760 000 návštěv
celkem ročně Přehled investic

Renovace podlahy v prostoru 
Máchovy ulice  800 000 Kč

Renovace rozvodu kabelů 
ve Svijanské aréně  200 000 Kč

Renovace bistra ve Svijanské aréně 
 400 000 Kč

Renovace vstupu indoorové haly 
 300 000 Kč

Modernizace parkovacích ploch 
 400 000 Kč

Sportovní vybavení
 1 300 000 Kč/rok

Multimediální kostka (pro udržení 
světových akcí) 8 000 000 Kč

Víceúčelová rekreačně sportovní 
dráha  11 800 000 Kč

Renovace osvětlení ve Svijanské 
aréně 2 600 000 Kč

Provozovatel je spoluinvestorem 
nebo investorem projektů

realizovaných v areálu

Stavba víceúčelového dětského 
hřiště 450 000 Kč

Stavba hřiště s umělou trávou 
 23 400 000 Kč

Stavba hřiště s přírodní trávou 
 19 200 000 Kč

Stavba tréninkové fotbalové 
plochy 9 000 000 Kč
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ZADÁNO PRO NÁZORY LIBERECKÝCH ZASTUPITELŮ
Texty uvedené v této rubrice nejsou stanoviskem magistrátu ani vedení města Liberec, kromě výslovně označených.
Za jednotlivé příspěvky nesou zodpovědnost jejich autoři a uvedené názory demonstrují postoje politických stran, nikoliv redakce.

Rozpočtové plánování? Ani náhodou!
Současné vedení města dokáže překvapit. Bohužel spíše negativně. Budu se dnes věnovat rozpočtovému (ne)plánování, 
které je obrazem nekoncepčnosti a přístupu „ode zdi ke zdi“.
Jiří Šolc, zastupitel za SLK

Na�konci�března�2016�statutární�náměs-
tek�Jan�Korytář�představil�zastupitelstvu�
rozpočtový�výhled�pro�roky�2016–2020.�
Výhled� vždy� zpracovává� profesionální�
auditorská�firma�na�základě�podkladů,�
které�jí�vedení�města�dá.�Jak�konstatoval�
finanční�výbor,�ve�výhledu�bylo�několik�
nepřesností,�jejichž�vyřešení�si�náměstek�
Korytář�osvojil�přímo�na�zasedání�zastu-
pitelstva,�a�výhled�byl�tedy�konsensuálně�
schválen.

Ovšem� už� na� konci� května� 2016�
uspořádalo�vedení�města�pro�zastupitele�
seminář�k�plánované,�nutné�rekonstrukci�
městského�bazénu.�Na�jednání,�kde�byl�
přítomen� primátor,� statutární� náměs-
tek�a�někteří� radní,�byla�zastupitelům�
a�vedoucím�plaveckých�oddílů�prezento-
vána�hotová�studie�nutné�rekonstrukce�
bazénu,�která�by�měla�začít�v�roce�2018�
a�měla�by�stát�odhadem�350�miliónů�Kč!

Nerozporuji�potřebnost�této�investice,�

jen�mne�překvapuje�fakt,�že�výše�uvedený�
dva�měsíce�starý�rozpočtový�výhled�s�touto�
investicí�prostě�nijak�nepočítá.�Podotýkám,�
že�to�bude�investice�„za�své“,�bez�dotací�
a� částka� je� to� velmi� vysoká,� prakticky�
neřešitelná.�Takovou�investici�naše�město�
nerealizovalo�od�dob�stavby�arény.�Pokud�
to�vedení�města�myslí�vážně�–�již�letos�
se�na�tuto�investici�musí�začít�připravovat�
(šetřit)�a�v�roce�2018�si�město�bude�muset�
zbývající�částku�půjčit.�Zpracování�studie�
trvalo�přes�rok�a�v�okamžiku�přípravy�roz-
počtového�výhledu�již�základní�kontury�
muselo�vedení�města�znát.

Další� rozpočtové� překvapení� nám�
koncem� května�2016� servíruje� Změna�
pro� Liberec,� pod� kterou� ovšem� resort�
ekonomiky�patří.�V�rozpočtovém�výhle-
du�z�března�2016�(konkrétně�na�str.�27,�
tabulka�č.�7)�nalezne�každý�čtenář�reka-
pitulaci�plánovaných�příjmů�2016–2020.�
V�položce�„odvody�výherní�hrací�přístro-

je“�plánuje�resort�ekonomiky�roční�příjem�
z�hazardu�ve�výši�58�mil.�Kč�v�roce�2017�
a�50�mil.�Kč�v�roce�2018�a�dál.�Pokles�
oproti� loňskému�a�letošnímu�roku�(cca�
75�mil.�Kč)� je�počítán�na�vrub�účinnosti�
nového�zákona�o�regulaci�hazardu,�který�
od�1.�1.�2017�ruší�automaty�v�restauracích�
a�zpřísňuje�hazard�obecně.

V�mediálních�vyjádřeních�hnutí�Změna�
se�konstatuje,�že�chtějí�předložit�a�prosa-
dit�dlouhodobě�připravovanou�regulaci�
hazardu,�která�sníží�příjmy�městu�na�20�
mil.�Kč�ročně.�To�je�rozdíl�hned�v�roce�2017�
o�38�mil.�Kč,�v�dalších�letech�o�30�mil.�Kč�
oproti�výhledu.

Člověk�nemusí�být�žádný�velký�počtář�
na�to,�aby�pochopil,�na�kolik�tyto�„dva�
proti�sobě�jdoucí“�nápady�zatíží�městkou�
kasu�každý�rok.�Pokud�poklesnou�příjmy�
našemu�městu�o�30�mil.�Kč�ročně�a�záro-
veň�si�město�vezme�např.�10letý�úvěr�na�
investici�do�bazénu�300�mil.�Kč,�selskou�

úvahou�dojde�k�rozdílu�60�mil.�Kč�ročně,�
které�prostě�někde�budou�citelně�chybět…

Pro�ilustraci,�je�to�větší�částka�než�roční�
rozpočet�celé�městské�policie�nebo�roční�
rozpočty�botanické�zahrady,�zoo�a�Naiv-
ního�divadla�dohromady.�Člověk�nemusí�
být�ani�žádný�velký�systematik,�aby�z�výše�
popsaného�pochopil,� jaký�chaos�vládne�
u�pana�Korytáře.�Dva�měsíce�starý�roz-
počtový�výhled,�honosně�nazývaný�pro�
roky�2016–2020,� je�cár�papíru,�kterým�
se�prostě�NIKDO�neřídí�ani�dva�měsíce�
po�schválení.

Závěrem�malé�povzdechnutí.�Ti�z�nás�
zastupitelů,�kteří�se�budou�ptát�na�to,�
„jak� chce� ekonomický� náměstek� tyto�
otevírající�se�nůžky�vyřešit“�a�„zdali� je�
rozumné�poté,�co�se�vedení�města�zbavilo�
příjmu�z�teplárny,�dál�snižovat�příjmy“,�
budou�okamžitě�nálepkováni� jako�slou-
hové�temných�sil�a�hubitelé�všeho�dobra�
co,�nám�Změna�vymyslela.�

Laciné politické body místo řešení problémů
Květnové zasedání zastupitelstva města Liberce mělo pro účastníky i pro zastupitele překvapivý začátek. V bodu 
diskuze občanů nebyla slyšet chvála na současnou koalici, kterou pějí nekritičtí příznivci Změny, ale naopak kritika 
současného vedení města občany Liberce.
Dana Lysáková a Věra Skřivánková, zastupitelky za KSČM

Stěžovatelů�na�různé�nešvary,�které�se�
ve�městě�dějí,�je�více�a�obracejí�se�na�nás�
zastupitele�buď�podle�sympatií�k�té�které�
politické�reprezentaci�nebo�zcela�na�všech-
ny.�My,�zastupitelky�za�KSČM,�se�snažíme�
s�lidmi�scházet�a�vysvětlovat�si�problema-
tiku�osobně,�pokud�to�není�možné,�řešíme�
to�elektronickou�formou.�Když�se�občanů�
ptáme,� proč� se� obracejí� na� zastupitele�
a�neřeší�problémy�přímo�s�odpovědným�
náměstkem�nebo�přímo�s�primátorem,�sly-
šíme:�„My�jsme�jim�již�psali,�vyvolali�jsme�
jednání,�bylo�nám�přislíbeno�apod.,“�ale�
„skutek�utek“,�proto�řešíme�věci�veřejně�
a�doufáme,�že�nezapadnou.

Vystoupení�H.�Grossmanna,�který�všem�
zastupitelům�zaslal�několik�stížností�(spíše�
požadavky)�na�provádění�oprav�na�komuni-
kacích�a�ostatním�majetku�města�bylo�zcela�
oprávněné.�Požadavky�jsou�srozumitelně�
zpracovány�včetně�fotodokumentace.�Jaké�
však�bylo�naše�překvapení,�když�náměstky-
ně�Hrbková�místo�toho,�aby�vysvětlila,�jak�
budou�požadavky�řešit,�neřekla�nic�a�místo�

ní�vystoupil�jako�její�bodyguard�náměstek�
J.�Korytář�a�uvedl,�že�formu�podání�občana�
Grossmanna�považují�za�útok�na�náměst-
kyni�Hrbkovou�a�že�bylo�podáno�trestní�
oznámení�na�stěžovatele,�který�byl�veřejně�
označen�za�„stalkera“,�tj.�osobu�nadmíru�
obtěžující�vyhlédnutou�osobu.�To,�že�paní�
náměstkyně� Hrbková� H.� Grossmanna�
nazvala�před�radnicí�psychopatem,�je�patrně�
v�pořádku…�Obavy�náměstkyně�z�napadení�
však�jsou�liché.�S�jednáním�p.�H.�Grossman-
na�máme�osobně�dobrou�zkušenost.

Zajímavý�to�vývoj�situace.�Místo�odpo-
vědné� realizace�potřeb�města� v�oblasti�
udržování�veřejného�pořádku�a�nezbytných�
základních�oprav�chodníků�a�ulic�či�ořezání�
trnitých�keřů,�na�které�občan�upozorňoval�
i�opakovaně�více�než�rok�(cca�150�podnětů),�
se�mu�dostalo�pohrdání�a�napadání,�chybí�
adekvátní�komunikace�ze�strany�zodpověd-
né�náměstkyně…�Když�se�pak�vše�dostane�
na�přetřes�na�zastupitelstvu,�tak�pod�rouš-
kou�obavy�z�údajného�možného�napadení�
jde�trestní�oznámení�na�řádného�občana,�

který�chce�spolupracovat,�protože�se�ho�
paní�náměstkyně�prý�bojí!�Jsou�lidé,�kteří�
hledají�smysl�své�pozice�se�skrytou�obavou,�
že�by�mohl�být�třeba�i�v�práci…

Naše�kroucení�hlavami�na�zastupitelstvu�
ještě�neskončilo�a�nastoupila�druhá�skupina�
občanů,�kteří�si�stěžovali�na�postup�terén-
ních�úprav�v�areálu�Vesec�a�na�nečinnost�
jak�představitelů�společnosti�SAJ,�tak�vedení�
města�a�osadního�výboru�Vesec,�jmenovitě�
p.�Kocumovou�a�dr.�Baxu�(oba�ZpL).�Věc�
došla�tak�daleko,�že�občané�Vesce�sami�
zadali�odběr�certifikovaných�vzorků,�které,�
jak�nám�bylo�sděleno,�prokázaly�přítomnost�
rtuti,�azbestu,�antracenu�a�dalších�uhlovo-
díků.�Zástupkyně�občanů�Vesce�položily�
zastupitelstvu�celkem�osm�dotazů,�týkají-
cích�se�nápravy�podivné�zavážky,�na�které�
bychom�měli�dostat�odpovědi.�KSČM�v�této�
věci�požadovala�svolání�valné�hromady�spo-
lečnosti�SAJ�a�očekává�odpovědi.�Záležitostí�
se�budeme�dále�zabývat�a�zveřejníme,�co�
se�ve�věci�událo.�Když�jsme�s�překvapením�
poslouchali�vystoupení,�vyplouvaly�naprosto�

rozdílné�priority�ZpL,�kdy�např.�dr.�Baxa�brojí�
proti�konání�Benátské�noci�v�areálu,�která�
trvá�tři�dny�a�stěžovatelů�je�minimum,�na�
rozdíl�od�kontaminace�půdy,�která�zatíží�
oblast�na�desetiletí.

A�tak�ZpL�spolu�se�Zelenými�sbírá�laciné�
politické�body�proti�hluku�na�Benátské�noci,�
je�to�snadnější,�než�se�věnovat�skutečným�
problémům�občanů�a�města.

Kde�jsou�předvolební�sliby�ZpL�v�naslou-
chání�občanů�a�respektování�jejich�potřeb?�
ZpL�vždy�vyzývala�občany�k�aktivitě�a�proti�
lhostejnosti,�chtěla,�aby�se�aktivně�zapojili�
do�dění�ve�městě.�Nyní,�když�sama�řídí�
město,�je�jí�aktivita�těchto�občanů�proti�srsti�
a�posílá�na�ně�trestní�oznámení…

Jaká�opatření�doporučujeme?�Vzhledem�
k�nezájmu�koalice�(ZpL/ANO)�řešit�stížnosti�
občanů,�včetně�mnohdy�laxních�odpovědí�
na� interpelace�zastupitelů,�navrhujeme,�
aby�se�vyřizování�podnětů�a�stížností�stalo�
pravidelným�bodem�jednání�kontrolního�
výboru�tak,�jako�v�řadě�jiných�měst,�např.�
Jablonci�n.�N.�
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Autobusové nádraží nepotřebuje extravaganci
Médii probíhají zprávy, že radnice chystá přestavbu libereckého autobusového nádraží.
Lenka Kadlecová, zastupitelka za ČSSD

Obludné trubky z koryta Nisy zmizí, ale…
V minulém čísle Libereckého zpravodaje jsme si všichni mohli přečíst článek o nové etapě teplárenství v Liberci. 
Podmanivý titulek, který lákal na to, že z koryta řeky konečně zmizí obludné trubky parovodu CZT, uváděl text, 
který vyzdvihuje takzvaný projekt GreenNet, který má být řešením teplárenství v Liberci. Projekt, který je nesporně 
posunem, projekt, který má přinášet řešení. Otázkou ale je, zda je to posun správným směrem a otázkou stále je, zda je 
to řešení správné…
Ondřej Červinka, zastupitel za ODS

Vadí vám špína v ulicích? Raději mlčte, nebo na vás Změna pošle policii!
„Nezlob se na zrcadlo, když máš křivou hubu,“ praví klasik. Právě takové zrcadlo nastavili Změně pro Liberec na 
květnovém zasedání zastupitelů tři nespokojení Liberečané. Přednesli vedení města i zastupitelům své stížnosti. 
A ukázalo se, jak je aktivita občanů náhle Změně pro Liberec nepříjemná, jak ji stížnosti obyčejných lidí obtěžují.
Martina Rosenbergová, zastupitelka za ČSSD

Ano,� jedná� se� o� teplo� pro� 15� tisíc�
domácností�v�Rochlici,�velkou�část�centra�
města,�řadu�veřejných�budov,�včetně�škol�
a�školek,�a�Pavlovice.�A�jsou�to�přede-
vším�Pavlovice,�v�jejichž�důsledku�je�dnes�
koryto�řeky�Nisy�hyzděno�oním�potrubím,�
o�kterém�je�řeč�výše,�a�jsou�to�především�
Pavlovice,�které�jsou�řešeny�v�rámci�pro-
jektu�GreenNet�způsobem,�který�je�mini-
málně�diskutabilní�a�s�největší�pravděpo-
dobností�naprosto�neekonomický.�A�to�jak�
pro�město�jako�subjekt,�tak�především�pro�
jeho�občany.�Nejen�pro�občany,�jichž�se�
problematika�centrálního�rozvodu�tepla�
bezprostředně�týká,�pro�všechny.

Současná�koalice� ZpL�a�Ano�v� loň-
ském�roce�přes�odpor�mnohých�schválila�

převod�infrastruktury�ve�vlastnictví�města�
do�akciové�společnosti�Teplárna�Liberec,�
kde�vlastní�menšinový�podíl.�Vlivem�této�
operace�sice�krátkodobě�před�volbami�
nabídla�části�libereckých�občanů�levnější�
cenu� tepla,� ale� dlouhodobé� důsledky�
mohou�být�fatální.

Nyní�zde�máme�projekt,�který�je�z�velké�
části�závislý�na�evropských�dotacích.�Na�
dotacích,�které�se�na�první�pohled�jeví�
jako�řešení,�ale�jsou�to�dotace�z�kapes�nás�
všech,�za�které�se�pořídí�investice,�které�
se�minimálně�ve�výši�dotace�nebudou�
moci�odepisovat.�Nebudou�se�vytvářet�
zdroje�na�její�obnovu,�nepromítne�se�do�
regulované�ceny�tepla�a�za�několik� let�
tady�bude�situace�úplně�stejná,� jaká�je�

dnes,�ne�����������������-li�horší.�Ale�zpátky�k�problema-
tice�Pavlovic.

V�rámci�projektu�GreenNet�se�počítá�
s�obnovou�rozvodů�v�délce�více�než�11�km.�
Ta�trubka�nezmizí,�jen�bude�jiná�a�zakope�
se�pod�zem.�To�celé�bude�stát�stovky�mili-
ónů�korun�z�velké�části�placených�právě�
z�evropských�dotací.�Přitom�území,�které�
obsluhuje� tento�dlouhý� rozvod�není� již�
dnes�tak�velké,�aby�to�celé�dávalo�smysl.�
Řešením�je�využití�rozvodů�přímo�v�Pav-
lovicích�a�vybudování�centrálního�zdroje�
tepla�jen�pro�tuto�oblast.�Navíc�je�to�řešení,�
které�nemuselo�být�závislé�jen�na�teplárně,�
a�mohla�zde�zafungovat�konkurence.�Tomu�
se�ale�vložením�městem�vlastněné�infra-
struktury�do�teplárny�v�podstatě�zabránilo.

V� rámci� rozhodování� o� spuštění�
projektu�GreenNet� jsme�byli�v� loňském�
roce�všichni�ujišťováni�o�tom,�že�budou�
zpracována�alternativní�řešení,�že�nám�
budou� předložena� k� posouzení� a� že�
budeme�nakonec�přesvědčeni�o�jedineč-
nosti�tohoto�řešení�a�o�jeho�výhodnosti.�
Nestalo�se.

V�květnovém�Zpravodaji�jsme�se�všich-
ni�dočetli,�že�o�dotaci�už�bylo�požádáno,�
a�pokud�ji�nakonec�Liberec�obdrží,�tak�už�
nebude�cesty�zpět.�Celá�tato�investice�ale�
nakonec�nejspíš�z�dlouhodobého�hlediska�
ke�snížení�ceny�tepla�nepovede.�Vybralo�
se�řešení,�které�je�výhodné�pro�teplárnu�
a�jejího�majoritního�vlastníka,�méně�pak�
už�pro�obyvatele�města.�

Místo�si�rekonstrukci�a�modernizaci�beze-
sporu�zaslouží.�Byť�to�mnohým,�zejména�těm,�
kteří�jsou�zvyklí�přemisťovat�se�mezi�městy�
vlastní�dopravou,�může�přijít�v�dnešní�přeauto-
mobilizované�době�divné,�přece�jen�jde�o�místo,�
které�mnozí�návštěvníci�města�uvidí�jako�první.

A�první�dojem,�řekněme�si�na�rovinu,�nic�
moc.�Dvě�desítky�let�staré�buňky,�které�mají�
sloužit�jako�zázemí�cestujícím,�příliš�nezau-
jmou.�A�když�ano,�pak�ne�pozitivním�dojmem.�
Já�osobně�postrádám�především�důstojnější�
prostory�pro�návštěvníky�našeho�města,�ale�
i�pro�Liberečany,�kteří�cestují�jinam.

Už�se�objevily� i�první�designové�studie,�
které�se�již�setkaly�i�s�kritikou.�S�ohledem�na�
fakt,�že�nádraží�nemá�být�dominantou�města,�
ale�zejména�jeho�praktickou�vizitkou,�bych�já�
viděla�jeho�budoucí�podobu�jako�soubor�funkč-
nosti�a�estetičnosti�bez�nutnosti�extravagance�
a�snahy�zaujmout�architekturou�za�každou�
cenu.�Na�to�máme�v�Liberci�jiné�objekty.

Myslím,�že�autoři�návrhů�by�se�mohli�klidně�
inspirovat�v�jiných�městech,�radní�pak�zapojit�
do�hlasování�o�podobě�nového�autobusového�
nádraží�veřejnost,�která�má�své�zkušenosti�
s�cestováním�po�jiných�městech,�ať�již�u�nás�

nebo�v�zahraničí.�To�
oni� dokážou� přesně�
pojmenovat,�co�by�na�
něm� nemělo� chybět�
a� co� je�naopak�zby-
tečné.

V�každém�případě�
však�doufám�a�věřím,�
že�zprávy�o�chystané�realizaci�přestavby�nejsou�
jen�planými�řečmi,�že�na�plány�skutečně�dojde�
a�Liberec�se�v�brzké�době�bude�moci�pochlubit�
autobusovým�nádražím�svým�pojetím�odpoví-
dajícím�potřebám�stotisícového�města.�

Ano,�čtete�správně.�Změna�pro�Liberec,�
která�vždy�vybízela�Liberečany�k�většímu�
zájmu�o�město�a�která�slibovala�nebýva-
lé�zapojování�veřejnosti�do�rozhodování�
radnice,� je�aktivitou�lidí�zaskočena.�Jen�
co�se�dostala�k�moci,�rychle�zapomněla,�
že�z�toho�stejného�občanského�aktivismu�
sama�vyrostla�a�postavila�na�něm�svou�
popularitu.�Co�je�u�moci,� jsou�jí�občané�
lhostejní.

Bylo�až�neuvěřitelné,�s�jakou�arogancí�
odpovídali�náměstci�Hrbková�a�Korytář�
mladému�muži,�kterému�kromě�jiného�
vadí�odpadky�a�nepořádek�kolem�radni-

ce.�Nejenže�na�ně�pravidelně�upozorňuje�
vedení�města,�ale�ještě�mu�není�zatěžko�
vykasat�si�rukávy�a�odpadky�posbírat.

Náměstkyně�Hrbková,� jež�má�starost�
o�životní�prostředí�ve�svém�popisu�práce,�
se� odmítla� s� občanem� na� zastupitel-
stvu� vůbec� bavit.� Jako� už� mnohokrát�
tedy� její� myšlenky� tlumočil� náměstek�
Korytář.�A�ten�si�nebral�servítky.�Sdělil,�
že�kolegyně�Hrbková�stížnosti�občana,�
dopisy,�telefony�i�oslovování�na�ulici�už�
řeší�s�právníkem.�„Je�to�ve�stavu,�kdy�to�
bude�řešit�policie,“�prohlásil�Jan�Korytář.�
Veřejně�označil�projevy�občana�za�stal-

king�a�jeho�chování�za�patologické.
Místo�toho,�aby�mladému�muži�vedení�

města�slíbilo�nějaké�řešení,�třeba�že�se�
bude�centrum�města�častěji�uklízet,�nazve�
jej�nemocným�člověkem�a�vyhrožuje�mu�
policií.�Tak�sama�Změna�pro�Liberec�doka-
zuje,�že�její�předvolební�sliby�byly�jednou�
velkou�lží�a�blafováním�voličů.

Cituji�z�programu�ZpL:
•� Dlouhodobě�prosazujeme�zapojová-
ní�veřejnosti�do�rozhodování,�jde�o�jednu�
z�našich�klíčových�priorit.
•� Zasadíme� se,� aby� si� primátor�
a�náměstci�vyhradili�vždy� jeden�večer�

v�týdnu�na�setkání�s�občany�v�jednotli-
vých�čtvrtích�či�lokalitách.
•� Využijeme�anket�a�průzkumů�veřej-
ného�mínění� jako�podkladů�pro�rozho-
dování�města.
•� Zprostředkujeme� na� webu� města�
diskusní�fórum.
•� Zavedeme� bezplatnou� linku�
800�460�460,� na� kterou� budou� moci�
občané�nahlásit�jakýkoli�problém.

Papír,�zvláště�ten�předvolební,�snese�
hodně.�Znakem�ZpL�nebude�(řečeno�s�kla-
sikem)�asi�jen�křivá�huba,�ale�i�to,�co�z�ní�
hlavně�před�volbami�vychází�ven.�

Lenka Kadlecová

FÓRUM červen 2016

Vážení čtenáři, texty 
uveřejněné v zastupitel-
ské rubrice Fórum najde-
te také na internetových 
stránkách www.liberec.
cz/zastupitelstvo.

Každý zastupitel má 
svůj blog, kde se tyto 
příspěvky vždy po vydání 
Zpravodaje zobrazí.
Každý zastupitel má také 
možnost komentovat 
názory svých kolegů 
přímo pod konkrétním 
článkem.

www.liberec.cz
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Tento�občan�se�totiž� již�dříve�pokusil�
spáchat� podvod,� když� si� chtěl� nechat�
proplatit�soukromou�fakturu�z�veřejných�
peněz,�a�poté�ještě�2x�překročil�zákon,�
když�se�dopustil�přestupku�–�znečišťování�
veřejných�prostor�radnice.

Jde�o�velmi�vyhrocené�jednání� jedné�
osoby,�které�překročilo�hranice�slušného�
chování� a� komunikace� a� je� zaměřené�
výhradně�vůči�mé�osobě.�Prvoplánově�
se�nezaměřuje�na�nápravu�stavu,�ale�na�
dehonestaci�představitelů�města�a�zvidi-
telnění�stěžovatele�v�médiích.

Samozřejmě� všechny� podněty� od�
občanů�(i�od�tohoto�stěžovatele)�prově-
řujeme�a�zajišťujeme�nápravu�ihned,�jak�
je�to�možné.�Ne�vždy�však�můžeme�jednat�
okamžitě�–�hlavně,�když�se�nepořádek�
nachází�na�soukromých�pozemcích.�Tyto�
kauzy�předáváme�státní�správě�a� jsou�
řešeny�v�rámci�platné�legislativy�a�správ-
ního�řádu.

Zarážející�byl�ale�přístup�minulého�
vedení� města,� které� zrovna� pořádek�
a�správu�veřejného�majetku�nikdy�moc�
neřešilo.�Většina�černých�skládek�byla�
vytvořena� již� za� jejich� vedení� nebo�
dříve,�ale�o� jejich�úklid�se�zajímají�až�
nyní.�Stejně� je� to� i�s�dalšími�veřejnými�
plochami.

Znamená� to,� že�postupně� tyto�věci�
napravujeme�a�postupně�Liberec�uklízíme,�
ale�nepořádku�se�za�ty�roky�nastřádalo�
více�než�dost�a�bude�nám�to�ještě�chvíli�
trvat,�než�bude�Liberec�vypadat�tak,�jak�
má.

Prvními� vlaštovkami� jsou�například�
prostory�zeleně�u�krajského�úřadu�Na�
rybníčku�nebo�opravená�zídka�a�uklizené�
pozemky�u�Domu�kultury.

I�nadále�budeme�na�základě�podně-
tů�občanů�i�z�vlastní� iniciativy�v�těchto�
aktivitách�pokračovat,�proto�neváhejte�
a�podněty�zasílejte.�

Jak zajistit pořádek ve městě
Na květnovém zastupitelstvu města vystoupil občan, který 
si stěžoval na nepořádek ve městě. Nejde ale o běžnou 
stížnost.
Karolína Hrbková, náměstkyně primátora, Změna pro Liberec

Jiří Kittner v SVS je výsměch lidem
V libereckém zastupitelstvu jen Změna pro Liberec 
odmítla opětovnou nominaci Jiřího Kittnera do dozorčí 
rady Severočeské vodárenské společnosti (SVS).
Josef Šedlbauer, Jaromír Baxa, Změna pro Liberec/SZ

Jiří�Kittner�je�členem�dozorčí�rady�SVS�již�
od�roku�2000�a�řadu�let�i�jejím�předsedou.�
Je�to�pozice,�ve�které�rozhoduje�o�naklá-
dání�s�miliardami�vybranými�od�odběra-
telů�pitné�vody�z�Libereckého�a�Ústeckého�
kraje.�Jde�přitom�o�bývalého�politika,�který�
zadlužil�Liberec�na�několik�generací�a�za�
jehož�působení�na�radnici�se�město�stalo�
symbolem�korupce�a�klientelismu.

Dobře�známe�i�jeho�výsledky�v�měst-
ských� firmách:� nevýhodné� smlouvy�
dopravního� podniku� s� firmou� BusLine,�
které�podepsal� jako�předseda�předsta-
venstva,�nebo�špatné�hospodaření�Krajské�
nemocnice�Liberec�v�době,�kdy�byl�jejím�
ekonomickým�ředitelem.

Nepřekvapila�nás�podpora�Jiřího�Kittne-
ra�od�většiny�Starostů�pro�Liberecký�kraj,�
kteří�si�s�ODS�a�se�stavební�firmou�Syner�
v�poslední�době�velmi�dobře�rozumí.�Lidé�
by�však�neměli�přehlédnout,�že�s�Jiřím�Kitt-

nerem�nemá�problém�ani�KSČM,�a�mrzí�
nás,�že�podporu�našel�i�u�našeho�koaliční-
ho�partnera�hnutí�ANO,�které�před�volbami�
slibovalo�konec�SynerCity.

Členy�dozorčí�rady�SVS�jsou�především�
současní�primátoři�a�starostové.�Je�to�logic-
ké,�protože�mají�přímou�zodpovědnost�
k�občanům,�kteří�většinou�nemají�u�odběru�
vody�možnost�volby.�Protože�zastupitel-
stvo�nepřijalo�náš�návrh�postavit�se�proti�
volbě�Jiřího�Kittnera�do�dozorčí�rady�SVS,�
využijeme�všech�dalších�možností,�jak�jeho�
volbě�zabránit,�nebo�alespoň�jeho�vliv�na�
vodárenskou�společnost�omezit.�

DRAHÁ VODA…
Ceny za vodu v  Libereckém 

a Ústeckém kraji, kde působí SVS, 
patří dlouhodobě k  nejvyšším. 
V současné době je to 98 Kč/m3, 
průměrná cena v  ČR je zhruba 
80 Kč/m3. Pro běžnou rodinu to 
znamená připlatit si ročně dva až 
tři tisíce korun.

…A PROČ?
SVS ročně vynakládá přes miliardu 

na stavební investice, zadává je ale 
prakticky bez otevřených soutěží. 
Velkou většinu zakázek zadává několi-
ka předvybraným firmám napojeným 
především na podnikatele spřízněné 
s ODS, jako jsou pánové Syrovátko, 
Řebíček, Oulický, Novák, Ahmad 
Raad a další. Řadu těchto zakázek by 
přitom zvládly i desítky dalších sta-
vebních firem, které se k zakázkám 
nedostanou buď vůbec, nebo jen jako 
subdodavatelé. Vedle dosud tajených 
smluv s firmou Veolia jde o hlavní 
důvod vysokých cen vody.

PRVOTNÍM IMPULSEM byly tisíce vol‑
ných bytů, které v Žitavě jsou vzhledem 
k tomu, že v posledních desetiletích 
došlo k výraznému snížení počtu jejích 
obyvatel. Chtěl jsem na to upozornit 
a zároveň začít pracovat na možnosti, 
že by v části těchto bytů mohli žít i Češi 
nejen z Liberce. Nebylo by to v historii 
Žitavy nic nového, česká menšina zde 
žila až do konce druhé světové války.

Stotisícový Liberec by případné 
dočasné nebo trvalé přestěhování zpo‑
čátku pár desítek obyvatel do Žitavy 
určitě neohrozilo. Zájem by o to mohli 
mít hlavně mladí lidé, kteří se chtějí 
naučit mluvit německy a získat zkuše‑
nost s životem v zahraničí.

Pro případné kritiky předesílám, že 
jsem po celou dobu normálně praco‑
val v Liberci, pro program v Žitavě byly 
vyhrazeny převážně večery a víkend. 
O žádnou „dovolenou“ placenou z roz‑

počtu města nešlo, Liberec nemusel 
v souvislosti s touto mojí aktivitou vydat 
navíc ani korunu.

Co se týká bytů, posunuli jsme jed‑
nání z roviny nápadu do roviny hledání 
konkrétních praktických řešení tak, aby 
se první Liberečané mohli do Žitavy 
nastěhovat ideálně ještě v tomto roce. 
V Žitavě jsou ale i možnosti zaměstná‑
ní pro zájemce z Čech, např. v oblasti 
sociální práce a pečovatelství. Případní 
zájemci o práci v Žitavě se mohou obrá‑
tit na můj sekretariát, který jim poskyt‑
ne potřebné kontakty a informace.

A co pobyt přinesl pro užší spolu‑
práci mezi Libercem a Žitavou, které 
mohou mít pozitivní finanční dopad 
pro naše město?

Za prvé jsme prodiskutovali s vybra‑
nými vedoucími úředníky otázky týka‑
jící se našeho projektu ALIZI – Aglome‑
race Liberec–Zittau, který se nyní uchází 

o  evropskou dotaci. Za druhé jsme 
probrali možnosti nových přeshranič‑
ních projektů. Za třetí jsem měl poprvé 
možnost blíže hovořit i  se zástupci 
dalších stran zastoupených v zastupi‑
telstvu Žitavy včetně primátora Tho‑
mase Zenkera. Osobní kontakty jsou 
pro společné projekty klíčové. Za čtvrté 
jsem se osobně zúčastnil místního fes‑
tivalu Park Wienau žije, obdoby akce 
Zámek žije u nás v Liberci. Za páté jsem 
zde získal na akci ve středověkém stylu 
s názvem Spectaculum novou inspiraci 
pro rozvoj Libereckého jarmarku. Obou 
akcí se zúčastnily tisíce lidí.

O těchto akcích kousek za hranicemi 
jsem přitom, zřejmě jako většina Libere‑
čanů, vůbec nevěděl. Už v příštím roce 
by tam ale měl být informační stánek 
našeho města s nabídkou např. návště‑
vy zoo, botanické, divadla a  dalších 
možných lákadel pro německé turisty.

Velmi si cením 
také toho, že 
jsem se mohl 
zúčastnit i setká‑
ní s  německým 
p r e z i d e n t e m 
J o a c h i m e m 
Gauckem, který 
byl shodou okolností tou dobou na 
návštěvě Žitavy. Pan Gauck se necho‑
val ironicky, povýšeně, arogantně ani 
sebestředně a nikoho neurážel rádo‑
byvtipnými bonmoty. Naopak se choval 
civilně a srdečně. Přál bych si, abychom 
takového prezidenta jednou měli také 
u nás.

Pobyt v Žitavě splnil má očekává‑
ní a účel, kvůli kterému jsem do této 
akce šel. Věřím, že stejně spokojený 
byl i primátor Žitavy Thomas Zenker, 
který obdobně strávil dva týdny u nás 
v Liberci. 

Proč jsem odjel do Žitavy?
Na přelomu dubna a května jsem bydlel dva týdny v Žitavě, která je partnerským městem Liberce. Tento můj krok 
kritizovali někteří politici a vzbudil otazníky i u některých mých přátel. Proč jsem to udělal?
Jan Korytář, náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace, Změna pro Liberec

Jan Korytář

Nejaktuálnější zprávy 
z města a radnice

Liberec na

www.facebook.com/liberec



 LIBERECKÝ ZPRAVODAJ 15ROZVOJ MĚSTA červen 2016

MYŠLENKA VZNIKLA v  české části 
Euroregionu Nisa a její hlavní ideou je 
přilákat do přilehlých obcí v podhůří 
často přeplněných Jizerských hor víc 
turistů. Zastupitelé města Liberce schvá‑
lili na březnovém jednání účast v tomto 
projektu.

„Projekt, do něhož je zapojeno na 
české i polské straně 23 partnerů, počítá 
s tím, že vznikne okruh o délce asi sto 
kilometrů. Zpřístupní zajímavá a dosud 
málo navštěvovaná místa na obou 
stranách česko ‑polských hranic v okolí 
Jizerských hor,“ říká manažer projektu 

Ondřej Havlíček z liberecké kanceláře 
Euroregionu Nisa.

Část chystané trasy povede na české 
straně hranic po stávající cyklostezce 
Odra–Nisa, která začíná u  pramene 
Lužické Nisy a kopíruje její tok přes Vra‑
tislavice nad Nisou, Liberec, Chrastavu, 
Chotyni a Hrádek nad Nisou do saské 
Žitavy. (Její celková délka je 630 kilome‑
trů, končí u Baltického moře.)

Z Hrádku nad Nisou odbočí cyklisté 
z trasy Odra–Nisa do polské Bogatynie, 
odtud se vydají směrem na Frýdlant, 
poté kolem celého Frýdlantského 

výběžku do Swieradowa Zdroje, přes 
Szklarskou Porebu, Jakuszyce, Orle 
a zpět do Nové Vsi nad Nisou k pramenu 
Lužické Nisy.

„Projekt jsme předložili v první výzvě 
česko ‑polského dotačního programu 
Cíl 3 na období 2013–2020. Pokud 
bude přijat, začneme příští rok s jeho 
realizací. Celkové náklady se pohybu‑
jí okolo 130 mil. Kč, město Liberec by 
z projektu získalo asi 18 mil. Kč. Poprvé 
by se měli kolem Jizerek cyklisté projet 
v roce 2017,“ dodává Ondřej Havlíček 
z Euroregionu Nisa. 

ZÁKON O  VEŘEJNÝCH kulturních 
institucích (VKI) nyní posuzuje vláda, 
posléze poputuje do Poslanecké sně‑
movny. Už v únoru jsem přitom spo‑
lečně s náměstkyní hejtmana Hanou 
Maierovou poslal senátorům obšírný 
dopis, aby zákon – tak potřebný pro 
města i  kraje  – podpořili, souběžně 
jsme lobbovali i  u  různých senátor‑
ských klubů.

Pokud by zákon o  VKI nakonec 
schválili i  poslanci, mohli bychom 
některé dosud jednostranně zřizované 
příspěvkové organizace (PO) převzít 
do společné správy, dohodnout se na 
rozsahu svěřeného majetku i poměru 
financování, stejně jako na formě 
dohledu prostřednictvím správních 
rad. Byla by to šance jak pro obě měst‑
ské zahrady či divadla, které mají přímý 
regionální dosah (slouží tedy obča‑
nům celého kraje, nikoli jen krajského 

města), tak i pro krajskou knihovnu, 
muzeum a galerii, které zase realizují 
významné městské funkce.

Na konci roku 2015 jsme se roz‑
hodli zřídit našim PO tzv. dozorčí 
rady, do nichž jsme přizvali i zástupce 
Libereckého kraje. Je to pro kraj v tuto 
chvíli jediná možnost, jak může ale‑
spoň částečně nahlížet na účelnost 
hospodaření těch PO, do nichž posílá 
byť nevelké neinvestiční příspěvky 
(zoo a  obě divadla). Kraj se přitom 
zachoval stejně, když podobné orgány 
zřídil u své knihovny, muzea a galerie 
a nabídl reciproční účast v nich zástup‑
cům města. I to mě vede k přesvědčení, 
že pokud by zákon o VKI byl schválen, 
dokáží se obě samosprávy bez ohledu 
na své politické složení na společně 
zřizovaných organizacích dohodnout. 
Bylo by to jen ku prospěchu zvyšování 
kvality života občanů. 

Sto cyklokilometrů okolo Jizerských hor
Vytvořit trasu, v níž cyklista nejede jen tam a zpátky, je ambicí česko -polského projektu, 
který má výmluvný název Kolem kolem Jizerek. Město Liberec bude mít v tomto projektu 
také svoje místo.
Jaroslav Zámečník

VKI – šance pro společnou 
správu organizací
Společná správa stávajících příspěvkových organizací 
statutárního města Liberec a Libereckého kraje (zoo, 
botanická, obě divadla, knihovna, muzeum či galerie) 
nemusí být jen vzdálenou iluzí. Senátoři totiž schválili 
svůj návrh zákona o tzv. veřejných kulturních institucích, 
které by umožnily společnou majetkovou i finanční účast 
obcí i krajů v těch organizacích, které buď mají výrazný 
regionální přesah (u městských), nebo souběžně plní 
městskou funkci (u krajských).
Ivan Langr, nám. primátora pro školství, soc. věci, cest. ruch a kulturu

LIBEREC JE velmi specifický svým 
umístěním mezi horami, které jeho 
rozvoj silně limitují  – máme velmi 
málo místa, kam by mohlo naše město 
vyrůst. To byl hlavní důvod, proč jsme 
přistoupili k  úpravám v  připravova‑
ném územním plánu. Nejprve jsme se 
zaměřili na intenzifikaci již zastavěných 
oblastí (dostavby v centru, v prolukách 
apod.) a  poté jsme vytipovali nové 
rozvojové a přestavbové plochy, kam 
by budoucí výstavba měla směřovat. 
Tento přístup nám umožnil omezit 
živelný rozvoj po okrajích města, kde 
převládá vesnický charakter zástavby.

Intenzifikace ploch a  dostavba 
proluk musí být nastavena tak, aby 
každý zastavěný a obydlený prostor 
poskytoval i místně dostupné plochy 
pro krátkodobou rekreaci obyvatel. 
Proto byl územní plán doplněn o výkres 
Koncepce krajiny, který obsahuje 
ucelený Systém sídelní zeleně, jehož 
nedílnou součástí jsou plochy umož‑
ňující krátkodobou rekreaci. Je navržen 
Systém sídelní zeleně, který prochází 
celým městem a  vymezuje plochy 
pro rekreaci (místní a čtvrťové parky) 
a jejich zklidněné propojení pomocí 
cest s alejemi. Systém, který spojuje 
město s okolní krajinou a umožňuje 
lidem projít z města klidnými cestami 
zelení ven do krajiny a zároveň umož‑
ňuje okolní krajině „vstoupit“ přirozeně 
až do centra města tzv. zelenými pásy.

Tento systém je navržen na plochách 
dříve nezastavitelných, které takto 
i  nadále potvrzujeme, ale v  někte‑
rých místech překrývá i již zastavěné 

a stabilizované oblasti. Majitelé těchto 
pozemků a staveb však nemusejí mít 
z tohoto návrhu obavy. Všechny zelené 
pásy budou ještě podrobně prověřeny 
územní studií zeleně, která bude jejich 
vedení zpřesňovat a stanoví případné 
limity pro využití pozemků.

Dotčení majitelé své nemovitosti 
nebo ploty odstraňovat samozřejmě 
nemusí. Územní studie zeleně se bude 
snažit minimalizovat dopad koncepce 
na soukromé vlastnictví. K vymezení 
systému budou přednostně využity 
pozemky ve vlastnictví města a dále 
pozemky v současné době nevyužité, 
případně pozemky s ohledem na limity 
v území nevyužitelné. Výkres Koncep‑
ce krajiny a Systém sídelní zeleně jsou 
moderní prvky územního plánování, 
které jasně vymezují nejhodnotnější 
místa pro rekreaci a jejich propojení 
a jsou podkladem pro jejich další revi‑
talizaci. Výsledkem by měl být souhrn 
ploch zeleně a cest, které je propojují. 
Na základě toho jsme schopni stanovit 
jednotlivým plochám jejich budoucí 
využití a začít získávat finanční pro‑
středky na úpravu ploch.

Výsledkem bude propojený systém 
různých ploch zeleně, který bude obsa‑
hovat rozmanité plochy pro všechny 
cílové skupiny. Navazovat pak bude 
mobilní aplikace, která vám na vyžá‑
dání ukáže plochy vhodné pro vaše 
aktivity (sport, dětská hřiště, plochy 
přírodní a přírodě blízké apod.) a také 
cestu, kudy se k nim v klidu, pěšky nebo 
na kole můžete dostat. Je to systém, 
který bude sloužit všem. 

Územní plán a zeleň
Při přípravě nového návrhu územního plánu jsme se 
zaměřili na způsob buducího rozvoje města.
Karolína Hrbková, náměstkyně primátora pro územní plánování, 
veřejnou zeleň a životní prostředí

Rekonstrukce kina Varšava má za 
sebou klíčový krok. V  dubnu byla 
po letech příprav vyřízena první 
žádost na získání dotace na rekon
strukci a  vybavení celého objektu 
v objemu zhruba 60 mil. Kč.

Je to výsledek spolupráce se spol-
kem Zachraňme kino Varšava. Město 
je rovněž připraveno projekt spolufi-
nancovat, což byla v minulosti jedna 
z hlavních překážek, která bránila re-
alizaci tohoto projektu.

„Na projektu spolupracujeme 
s německými partnery, přičemž spo-
lečně máme možnost získat prostřed-
ky na vybudování kulturního centra 
pro náročnější část veřejnosti, která 
se nespokojí s pouhou komercí v mul-
tikině. Centrum nabídne alternativní 
kulturní zážitek, po kterém je vysoká 
poptávka,“ přiblížila vedoucí odděle-
ní získávání dotací Magistrátu města 
Liberec Lucie Noswitz.

Spolek Zachraňme kino Varšava 
usiluje o obnovu kina od roku 2009. 
Tato městská budova dlouhodobě 
chátrala. V  posledních letech zde 
proběhly nejnutnější opravy a vznikla 
nová kavárna. 

60 MILIÓNŮ PRO VARŠAVUNA NOVÉ ADRESE
Od 1. června jsou kanceláře společ
nosti Komunitní práce Liberec, 
o. p. s., na nové adrese: Josefinino 
údolí 9/9, Liberec 5.
Telefon 485 244 990 zůstává stejný. 
(mapa: mapy.cz/s/HNz0)



16 LIBERECKÝ ZPRAVODAJ únor 2016 DOPISY

PŘIŠLO DO REDAKCE

AD: KDO BUDE ŘÍDIT NEMOCNICI
Rád bych reagoval na dramaticky 

se tvářící článek libereckých zastu‑
pitelů Zuzany Kocumové a  Josefa 
Šedlbauera, kteří se v minulém čísle 
Libereckého zpravodaje snažili vytvo‑
řit dojem, že dochází k  dramatické 
změně ve vedení Krajské nemocnice 
Liberec. Podle mého názoru došlo 
pouze k doplnění stávajícího a dobře 
fungujícího týmu v  jejím vedení 
o další odborníky.

Liberecký kraj jako majoritní akci‑
onář Krajské nemocnice Liberec, a.s., 
s  podílem 74,23 % a  stoprocentní 
akcionář Nemocnice s  poliklinikou 
Česká Lípa, a.s., navrhl dozorčím 
radám obou nemocnic doplnění 
představenstev. Cílem je lepší spolu‑
práce nemocnic v době, která je pro 
jakékoliv zdravotnické zařízení víc než 
složitá. Nově tak mají představenstva 
obou těchto zdravotnických zařízení 
zastoupení lékařů tzv. křížem, tedy 
přednosta libereckého Traumacent‑
ra MUDr. Lukáš působí v České Lípě, 
primář MUDr. Coufal v představen‑
stvu KNL. Obě představenstva jsou 
rovněž propojena osobou profesora 
Petra Moose, který úspěšně vede tým 
projektu Modernizace Krajské nemoc‑
nice Liberec a výstavby nového pavi‑
lonu urgentní medicíny. V českolipské 
nemocnici má nyní za úkol připravit 
plán investic nemocnice.

Jako majoritní akcionář jsme rovněž 
dozorčím radám navrhli, aby v obou 
představenstvech byli zastoupeni 
externí manažeři a ekonomové, kteří 
mají prokazatelné zkušenosti s říze‑
ním a podnikáním (v případě českolip‑
ské nemocnice je to Ing. Jiří Jakoubek, 
v případě liberecké nemocnice Ing. 
Pavel Marek). Právě ti by měli z vnější‑
ho pohledu kontrolovat hospodaření 
nemocnic, zabývat se budou napří‑
klad hledáním možných úspor a vzá‑
jemným sdílením a nákupem služeb 
zdravotnickými zařízeními v kraji. Chci 
zdůraznit, že nikdo z navržených osob 
nebyl nominován politicky, za každým 
z nich stojí životní příběh, odborné 
zkušenosti, manažerské schopnosti 
a nezpochybnitelné výsledky práce.

Snaha označit Ing. Pavla Marka, 
dlouholetého manažera skupiny Pre‑
ciosa se zkušenostmi v  řízení firem 
se srovnatelným obratem a počtem 
zaměstnanců jako má krajská nemoc‑
nice za politickou nominaci, je podle 
mého názoru smutnou předvolební 

manipulací paní Kocumové a pana 
Šedlbauera ze Změny pro Liberec. 
Předpokládám, že kontrolu sociál‑
ních sítí a evidenci toho, kdo komu 
„lajkuje“ příspěvky, provádí Krajské 
protikorupční pracoviště jako přidru‑
žená organizace Změny pro Liberec, 
založená a řízená panem náměstkem 
Korytářem. Osobně podobné praktiky 
považuji za neslušné a nehodlám se 
k nim přidávat.

Rád bych ještě poukázal na patrný 
nesoulad mezi slovy a činy Změny pro 
Liberec. Některé společnosti s domi‑
nantním vlivem statutárního města 
Liberec totiž řídí její „stoprocentní“ 
odborníci, kteří zcela jistě žádnou poli‑
tickou nominaci nezískali. Je to právě 
paní Kocumová, která jako předsedky‑
ně představenstva řídí Sportovní areál 
Ještěd, pan Baxa, který jako předseda 
představenstva stojí v čele Technic‑
kých služeb města Liberec nebo pan 
Šedlbauer, který jako nepochybně 
velký odborník byl místopředsedou 
představenstva Dopravního podniku 
měst Liberec a Jablonec nad Nisou. 
A informace o výběrových řízeních, po 
kterých Změna pro Liberec tak hlasitě 
volá, dohledatelné také nejsou… 

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

VEŘEJNÉMU PROSTORU VÍCE NEŽ 
REKLAMA SLUŠÍ UMĚNÍ

Město je jedna velká výloha, na 
každém kroku podnět, který by za 
určitých okolností naplňoval člověka 
pocitem harmonie a třeba i kultivo‑
val lidského ducha. Realita je ovšem 
taková, že každý metr plochy, každý 
kout je zaplněn živelně se rozpínají‑
cím balastem plakátů, tabulí, rezavých 
sloupů s  billboardy, veřejné osvět‑
lení je omotané hnijícími kartony 
s vybledlými nápisy, architektonické 
skvosty jsou pod plachtami s hesly: 
akce, bar, rychlá půjčka, cigarety, 
alkohol… Poslední zbytky estetiky 
zarůstají křovím nebo beze stopy mizí.

Veřejný prostor města přitom 
nemusí být výlohou pro nevkusnou 
reklamu, ale výlohou pro umění. 
Reklamu, která jak metastáze napadá 
každý jeho kout, je možné za určitých 
okolností regulovat a je také možné 
ji nahradit tím, co život ve městě 
povznáší a neuzemňuje. Město může 
reklamu do značné míry regulovat 
například obecně závaznou vyhláš‑

kou, v  některých městech takové 
vyhlášky již fungují. Město může na 
druhou stranu i připravit půdu ke kul‑
tivaci veřejného prostoru. Jak? Obecně 
závaznou vyhláškou.

Od roku 1965 do roku 1991 platil 
v Československu zákon, který přika‑
zoval, že až 4 % z rozpočtu stavebního 
projektu putovaly na výtvarné řešení 
v rámci daného projektu. Díky tomuto 
zákonu se uživila nejen spousta výtvar‑
níků, ale kdejaká stavba byla esteticky 
ozvláštněna plastikou, mozaikou nebo 
jiným uměleckým dílem. Ve vyspělých 
zemích toto pravidlo v různých modifi‑
kacích funguje dodnes, bohužel u nás 
bylo, ostatně jako spousta jiných fun‑
gujících věcí, zrušeno.

Vyhláška by mohla ukládat inves‑
torovi stavebního projektu, aby 
například jedno procento z rozpočtu 
putovalo právě na umělecké doplně‑
ní, jehož konkrétní realizace by byla 
předmětem veřejné soutěže. Mně 
a mým přátelům ze Spolku za estetiku 
veřejného prostoru, který jsme začát‑
kem roku založili, není lhostejný osud 
našeho města a snažíme se přispět 
všemi dostupnými prostředky k jeho 
kultivaci. Problematika veřejného 
prostoru zvláště ve větších městech je 
palčivým tématem, které oslovuje čím 
dál tím více lidí, kteří jsou oprávněně 
nespokojeni a snaží se bojovat s tímto 
po léta trvajícím trendem. Každopád‑
ně platí, že prvním a zásadním krokem 
je uvědomění si odpovědnosti k místu, 
kde žijeme.  

 Jindřich Gubiš, www.fb.com/sevpcz, 
Spolek za estetiku veřejného prostoru 

HŘIŠTĚ NA FRANTIŠKOVĚ
Ve Zpravodaji 11/2015 jsme se 

s radostí dočetli, že se dočkáme zásad‑
ní renovace dětského hřiště na sídlišti 
Františkov v Liberci během roku 2016. 
Chodíme se tam s dětmi často dívat, 
zda už byly práce započaty, ale stále 
nic, lidé si tam stále chodí venčit své 
psy. Pouze byly odvezeny všechny 
staré herní prvky. Máte nějaké infor‑
mace o tom, kdy renovace dětského 
hřiště proběhne?

Na Františkově totiž není pro děti 
vůbec nic. Dětské hřiště u  základní 
školy je sice pěkné, ale otevřené až 
od 16.00 ve všední dny a  od 10.00 
o víkendech a do té doby nemáme 
s  dětmi kam jít. Přes zimu je navíc 
zavřené úplně, takže ani k proběhnutí 
neposlouží. Často vídám děti, jak sedí 
na chodníku před branou na hřiště 
a  čekají třeba i  hodinu na její ote‑
vření. Přitom mezi 15. a 16. hodinou 
tam nebývají ani děti ze školy, ani ze 
školky. Nedalo by se vyjednat větší 
časově rozpětí přístupnosti hřiště pro 
veřejnost? Myslím, že pár maminek 
s malými dětmi v dopoledních hodi‑
nách nikomu příliš překážet nebude.

 Barbora Začalová

Regenerace dětského hřiště v Jáchy-
movské ulici započne v období letních 
prázdnin.

Jak jste si všimla, jsou na dětském 
hřišti demontovány staré herní prvky 
a  nyní se i  odstranilo již dlouhodobě 
nefunkční veřejné osvětlení, včetně torza 
rozvodné skříně.

Dále uvádíme, že v současné době 
rekonstrukci DH odsouhlasila rada 
města s  tím, že nyní město přistoupí 
k výběru zhotovitele stavby a jakmile 
bude realizační firma vybrána, již nic 
nebude bránit tomu, aby nové herní 
prvky byly na plochu osazeny. 

 Lucie Sládková
vedoucí odboru odboru ekologie 

a veřejného prostoru

Vážení čtenáři, na vaše dotazy, které jste zaslali do Zpravodaje, postupně odpovídáme. Dotazy posílejte na e ‑mailovou adresu zpravodaj@magistrat.liberec.cz.

Pokud si vaše dopisy a dotazy nepřejete uveřejnit, posílejte je prosím na příslušné odbory magistrátu.
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PERMANENTKY J IŽ  V PRODEJI

hcbilitygri.cz

DIVADLO / INZERCE červen 2016

Inzerce

T A N E Č N Í C I ,  H E R C I 
a  hudebníci vás zasvě‑
tí do základů tanečních, 
dramatických a  hudebně‑
‑rytmických technik, pozná‑
te zákulisí i  jeviště Divadla 
F. X. Šaldy i Malého divadla.

Dílna je pro všechny od 
10 do 99 let a bude probíhat 
od 25. do 28. srpna. Celkem 
v  průběhu celého týdne 

absolvují účastníci 11 taneč‑
ních lekcí, 6 lekcí dramatic‑
kých a  4 lekce bubenické, 
dále pak se seznámí se záku‑
lisím Malého divadla, budou 
mít i  jedinečnou možnost 
prohlédnout si Divadlo F. X. 
Šaldy.

Více se dozvíte na www.
saldovo ‑divadlo.cz v aktua‑
litách. 

PO DVOU úspěšných jarních 
zahraničních cestách NDL 
na festivaly do Francie a do 
Německa odpočívá slavná 
inscenace pro nejmenší 
O  beránkovi, který spadl 
z nebe před dalšími cestami.

Obě jarní premiéry  – 
Čechy leží u moře – a ta nej‑
čerstvější z konce května – 
Zapomněli na mě!  – se 
povedly k  radosti tvůrců 
i diváků. V červnu Naivní pilně hraje na domácí 
scéně pro ty, na které se ještě nedostalo, bude 
ale i vítaným hostem loutkářských i neloutkář‑
ských festivalů, kterých na něj čeká dlouhá 
řada.

Svoji pouť začalo Naivní divadlo na praž‑
ské přehlídce Dítě v  Dlouhé, ze které při‑
vezlo v  minulosti nejedno vítězství. Letos 
uvedlo hru z domácí autorské a režijní dílny 
(Vít Peřina a Michaela Homolová) Kapela jede 
aneb Není pecka jako pecka, se kterou pokra‑
čuje na mezinárodní festival Skupova Plzeň 

a  na Mladou scénu ve 
Svitavách. Dramaturgie 
si ji zvolila jako inspira‑
tivní představení pro 
mladé divadelníky.

Festival Divadlo 
evropských regionů 
v Hradci Králové a Lout‑
kářská Chrudim nabíd‑
nou svým divákům 
okouzlující atmosféru 
přestavení Čechy leží 

u moře, olomoucký festival Divadla na Šan‑
tovce přivítá Alibabu.

Zkrátka nepřijdou ani liberečtí diváci. Dvě 
první soboty v červenci jsou pro ně připraveny 
večerní a podvečerní představení v rámci tra‑
dičního Letního hraní na náměstí Dr. E. Beneše. 
Tím ale sezóna pro NDL ještě neskončí.

Herečku Markétu Sýkorovou a  její dvě 
sólová představení Tři přadleny a Jak chodil 
Kuba za Markytou najdou diváci i o prázdni‑
nách na Dnech lnu v muzeu v Doksech a na 
Benátské v dětské zóně ve Vesci. 

Závěr sezóny je nabitý
Blíží se konec školního roku a s ním i příležitost posledních školních 
návštěv v Naivním divadle, léto se blíží, divadelní sezóna vrcholí.
Stanislav Doubrava, Naivní divadlo Liberec

Ochutnejte 
s námi divadlo
Stejně jako v loňském roce, tak i letos se 
koncem prázdnin uskuteční v Malém divadle 
letní divadelní dílna pro veřejnost s názvem 
Ochutnejte divadlo.
Divadlo F. X. Šaldy
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MĚSTO MÁ k dispozici byty starto‑
vací, standardní, bezbariérové, pro 
příjmově vymezené osoby, domy 
s  pečovatelskou službou a  domy 
s věcně usměrňovaným nájemným. 
Další kapitolou je také ubytovna 
v Kateřinkách.

Ze svého pohledu mohu říci, že 
všichni členové komise přistupují 
k hodnocení uchazečů velmi zodpo‑
vědně, na jednotlivá jednání chodí 
s  načtenými materiály a  v  zájmu 
všech je, aby se byty dostaly do rukou 
jedinců i rodin, které si váží majetku 
města, jsou řádnými platiči a dobrý‑
mi sousedy pro své okolí.

Zájemci o byty jsou samozřejmě 
posuzováni dle dotazníků s bodo‑
vým ohodnocením, které je dáno 
v podmínkách pro přidělení bytů. 
Zároveň však spolupracujeme se 
sociálními službami a  azylovými 
domy a  přikláníme se k  akutním 
potřebám jednotlivých budoucích 
nájemníků. Komise se také navíc 
účastní návštěv jednotlivých objektů.

Podařilo se nám podat a prosadit 
dva návrhy Radě města Liberec. První 

návrh se týkal bytů startovacích, kde 
byly dříve nájmy prodlužovány až na 
deset let. Nájem se snížil na pět let. 
Tyto byty jsou určeny převážně pro 
mladé rodiny nebo svobodné žada‑
tele, kteří tyto byty po určité době 
opustí a přejdou do vlastního byd‑
lení. Jedná se o osoby se ztíženým 
počátečním přístupem k běžnému 
bydlení.

Snížením nájemní doby se umožní 
dalším žadatelům využít charakter 
těchto bytů. Druhým návrhem je 
žádost o  postupné přebudování 
koupelen v domech s pečovatelskou 
službou z van na sprchy. Mnozí senio‑
ři ze zdravotních důvodů nezvládají 
vstup do vany. Přestavby začnou již 
v letošním roce a jsme tomu velice 
rádi.

Informace o volných městských 
bytech naleznete na www.liberec.cz.

Humanitní komise: Předsedkyně 
Zora Machartová a členové Halina 
Doležalová, Helena Hybnerová, Vla‑
dimíra Řáhová, Renata Říhová, Bar‑
bora Šolková, Lenka Tarabová, Karel 
Bradáč a Stanislav Kolomazník. 

Přidělování městských bytů
V březnu se poprvé sešla Humanitní komise statutárního 
města Liberec v současném složení. Komise se schází 
každý měsíc a má na starosti posuzování žádostí zájemců 
o městské byty a následně byty přidělit.
Lenka Tarabová, členka Humanitní komise SML

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

20. 6. / 15.00 MUDr. František Hamza
Beseda s Annou Sadílkovou

Cen. klub sen.
3. patro

22. 6. / 15.00 Český král a římský císař Karel IV.
Přednáška Olgy Preclíkové

Cen. klub sen.
3. patro

23. 6. / 10.00 Tréninkové dopoledne v Kuželně Arena

24. 6. / 9.00 Kloboukový turnaj v minigolfu 
pro seniory

Restaurace
ZOO 1320

24. 6. / 10.00 Umberto Giordano – Fedora
O opeře s Ninou Vaňkovou

Bílá a zelená 
klubovna 5. p.

28. 6. / 14.00 Hudební odpoledne s Milosla‑
vem Hadravou a Jiřím Klímou

Cen. klub sen.
3. patro

29. 6. / 15.00 Letem světem – Zambezi
Naučný přírodopisný seriál

Cen. klub sen.
3. patro

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!
UPOZORNĚNÍ: Na červenec a srpen nebude připravován pravidelný program. Na září 
bude k dispozici koncem srpna. Po dobu prázdnin červenec–srpen 2016 bude Cent-
rální klub seniorů ve 3. patře otevřen: pondělí–čtvrtek od 10.00–16.00 hodin, pátek 
10.00–14.00 hodin. Lehké relaxační cvičení bude vždy v pátek pouze od 8.00 hodin. 
Pohybem pro radost se o prázdninách nekoná.

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

červen 2016  SENIORŮM / SOCIÁLNÍ PÉČE

Být pěstounem znamená:

• nabídnout dětem vztah, stabilní místo, zázemí, domov
• najít dítěti místo ve světě, orientaci ve vlastní rodině
• předávání rodičovské zkušenosti
• otevřenost, vzdělávání, spolupráci
• radost, lásku, pochopení, toleranci
• laskavost i důslednost

PŘEMÝŠLÍTE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI? 

NAPADAJÍ VÁS OTÁZKY NA TOTO TÉMA 
A NEMÁTE ODPOVĚDI?

www.mitdomovarodinu.cz

SENIOŘI V LIBERCI by rádi sehna‑
li prostředky a  uspořádali vlastní 
tematický mejdan v místním rocko‑
vém klubu – Abba párty. Celá akce 
se ponese v  retro duchu, včetně 
oblečení a  výzdoby. Na seznamu 
pozvaných nebudou chybět jejich 
vrstevníci z  okolních domovů, ale 
hlavně vnoučata a celé rodiny. Pro‑

tože co dokáže lépe spojit generační 
propast, než nesmrtelné hity jako 
Mamma Mia nebo S.O.S.

Částku, kterou na projekt přispě‑
jete, společnost Sodexo zdvojnásobí.

Více informací, jak projekt podpo‑
řit, se dozvíte na www.plnime ‑prani‑
‑seniorum.cz/cs/detail ‑prani/142‑
baba ‑mia. 

Plníme přání seniorům
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NOVOU SKUPINU návštěvníků 
Liberce a Jablonce nad Nisou nelze 
jednoduše vymezit věkem. Napsat, 
že je pro „dospělé“, je nedostatečné. 
Kdo se cítíme být dospělý?

Naše nová mapa je pro lidi v aktiv‑
ním věku, kteří u nás chtějí najít jak 
odpočinek, tak zábavu. Nebojí se 
nových zkušeností, někteří chtějí 
sportovat, vidět muzeum či galerii 
nebo zajímavá místa našich měst. 
Zajímají se o  regionální produkty, 
stejně jako o jedinečnost a neopako‑
vatelnou atmosféru našeho regionu. 
A nezapomeňte, pro rodiny s dětmi 
již máme připravenou jinou hezkou 
mapu.

Podělte se s námi o své zkušenos‑
ti a poraďte nám, co by se v mapě 
mělo objevit, a vyplňte dotazník na 

http://1url.cz/PtJvg. Pokud v dotaz‑
níku vyplníte také e ‑mail, můžeme 
zaručit, že budete jedni z prvních 
vlastníků této mapy.

Pokud potřebujete inspiraci, 
podívejte se na naše první dvě mapy 
Liberce a  Jablonce. Najdete je na 
adrese http://direction.tul.cz/. 

Mapa pro (dospělé) návštěvníky
Městské informační centrum Liberce a Jablonecké kulturní 
a informační centrum spolu s Technickou univerzitou 
v Liberci připravují novou mapu z řady Direction. Zatímco 
byl první díl této unikátní mapové řady věnován mladým 
návštěvníkům a druhý díl rodinám s dětmi, tentokrát se 
zaměříme na jinou kategorii.
Tým map Liberce a Jablonce – Direction

POZVÁNKY / INFORMACE červen 2016

www.liberec.cz/ztraty ‑nalezy

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 31. KVĚTNA 2016

141/16 hodinky 29. 4. 2016

140/16 peněženka – Jiří Srb 29. 4. 2016

138/16
Nálezy iQPARK: dětská kabelka, přívěsek na klíče, klíče, 2x čepice, šála, 

2x dětské tričko, rukavice dětské, dětský svetr, brýle, nosní kapky
27. 4. 2016

166/16 svazek klíčů 30. 5. 2016

165/16 peněženka – Eva Dubová 26. 5. 2016

164/16 mobilní telefon 26. 5. 2016

162/16 mobilní telefon 25. 5. 2016

161/16 peněženka – Milan Baláž 25. 5. 2016

160/16 svazek klíčů 24. 5. 2016

159/16 Nálezy DPMLJ: 2x taška s obsahem, deštník 24. 5. 2016

158/16
Nálezy DPMLJ: bunda, řetízek, 2x taška s obsahem, hračka, 3x brýle dioptrické, 

hodinky
20. 5. 2016

156/16 peněženka – Miroslav Macko 17. 5. 2016

154/16 Nálezy DPMLJ: 3x igelitová taška s obsahem, zákaznická karta, kšiltovka + taštička 13. 5. 2016

150/16 klíč 11. 5. 2016

148/16
Nálezy DPMLJ: pouzdro, klíč od vozidla, deštník, batoh – sportovní taška, batoh, 

brýle, taštička dětská, peněženka
6. 5. 2016

147/16 peněženka 3. 5. 2016

146/16 Nálezy DPMLJ: svazek klíčů, 2x batoh, bunda, rukavice, brýle 3. 5. 2016

Jedná se o  zástup za mateřskou dovolenou, úvazek 18 hodin týdně, 
převážně matematika, kvalifikační předpoklady podle z. č. 563/2004 
Sb. Zájemci se mohou informovat na telefonu 486 112 233 nebo na 
e-mail routova@oblacna.cz.

Na podzim loňského roku se děti z MŠ Delfínek zúčastnily soutěže po-
řádané OC FORUM LIBEREC Namaluj si svého draka, ve které se jim po-
dařilo obsadit 1. místo. Odměnou byl týdenní pobyt v Dolní Rokytnici.
Před několika dny se děti nadšené vrátily. Na příjemných zážitcích se 
nemalou měrou podílel personál penzionu.
Chtěli bychom poděkovat panu Poláchovi, majiteli penzionu, i  všem 
zaměstnancům za péči, kterou nám věnovali.
  Děti a paní učitelky MŠ Delfínek

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OBLAČNÁ HLEDÁ 
OD 1. 9. 2016 UČITELE MATEMATIKY A FYZIKY.

PODĚKOVÁNÍ
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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.

ZPRAVODAJ
LIBERECKY`

Uzávěrka příštího čísla 
Libereckého zpravodaje 

je 1. července.

VÝBĚR CHLAPCŮ 6.–7. tříd se probo‑
joval do republikového finále Poháru 
Asociace školních sportovních klubů 
(AŠSK), které se uskutečnilo v březnu 
v Benešově u Prahy. Závěrečný turnaj 
byl dvoudenní.

Po vyřazení domácího družstva 
z Benešova v základní skupině a vítěz‑
ství v  semifinále nad ambiciózním 
celkem z Děčína postoupil náš tým 
až do finále, kde se o prvenství v sou‑
těži utkal s reprezentací ZŠ Pod Vino‑
hrady, Uherský Brod. Po bojovném 
výkonu chlapci ZŠ U Školy nakonec 
finálové utkání prohráli 3:5. Porážka 
je sice mrzela, ale radost ze stříbrných 
medailí nakonec smutek zahnala.

Mladší žáci své starší kolegy 
dokonce ještě předčili. Třetí rok po 
sobě se chlapci 4.–5. tříd probojovali 
do finále prestižní soutěže základ‑
ních škol Think Blue Cup. V sobotu 

16. dubna se florbalový tým 
„Bílí trhači“ stal celkovým 
vítězem školního poháru, 
kterého se zúčastnilo 769 
žákovských školních týmů 
z celé republiky.

Letos můžeme neskrom‑
ně říci, že jsme celou 
soutěž opanovali. „Bílí 
trhači“ absolvovali celkem 
17 utkání bez remízy či 
porážky. Ve všech utkáních soupeře 
porazili s celkovým skóre 160:31. Naši 
hráči dosáhli i na prestižní individuál‑
ní ocenění. Šimon Franz byl vyhlášen 
nejlepším brankářem a pořadí střelců 
jasně dominoval Filip Kříž.

Na finálovém turnaji ve florbalové 
hale Jedenáctka v Praze na Chodově 
naši postupně roztrhali všechny své 
soupeře a po finálovém vítězství 11:6 
nad týmem Gepardi Chodov nadše‑

ně zvedli nad hlavu pohár pro nejlep‑
ší školní florbalový tým v republice.

Třetí pokus o úspěch v  republi‑
kovém finále Think Blue Cupu nám 
vyšel. Pro ZŠ U Školy a naše město 
jsme vybojovali zlato!

Děkujeme rodičům našich 
reprezentantů, kteří nás na turnaje 
doprovázeli, a florbalovému týmu 
FBC Panthers Liberec za materiální 
pomoc. 

LIBEREC REPREZENTOVAL 
Aqua klub Liberec, který také 
společně se Svazem potápěčů 
mistrovství upořádal. Domácí 
měli silné zastoupení 34 závod‑
níků. Liberečtí nakonec posbírali 
12 bronzových, 20 stříbrných a 18 
zlatých medailí.

Štafeta 4 x 100 metrů rych‑
lostního potápění byla současně 
vyhlášena jako Velká cena Liberce, 
disciplína 400 metrů rychlostního 
plavání se plavala jako Memoriál 
Emila Špidlena, jednoho ze zakla‑
datelů a  dlouholetého trenéra 
a funkcionáře Aqua klubu Liberec.

Úspěch libereckého klubu 
podtrhuje i zisk bronzové medai‑
le ve Velké ceně Liberce. Během 
závodů byly překonány i některé 
české rekordy. 

AKCE SE zúčastnilo 
39 sportovců, 16 ve 
skupině A, 15 ve sku‑
pině B a 8 ve skupině 
C. Z domácích hráčů 
se ve skupině A dařilo 
nejlépe Renému Tau‑
šovi, který v průběhu 
turnaje neprohrál 
jediný zápas a turnaj 
vyhrál.

Druhé místo vybo‑
joval Karel Zmrzlý (SK 
Moravia Brno). Na třetí 
místo pak dosáhl další 
liberecký hráč Jiří Suchánek, který se zároveň jako 
jediný z ČR probojoval ve světové konkurenci na 
Letní paralympijské hry v Riu de Janeiru. Ve sku‑
pině C se na sedmém místě umístil Martin Bolek, 
který zatím sbírá zkušenosti. 

Liberečtí vyhráli Think Blue Cup
Žáci Základní školy U Školy mají za sebou úspěšný sportovní rok. Především ve florbalu se jim 
letos dařilo nadmíru skvěle.  Radek Hanuš, ZŠ U Školy

Třídenní 
mistrovství
Třídenním šampionátem 
v plavání s ploutvemi 
a rychlostním potápění 
ožil v květnu liberecký 
bazén. Síly tady změřilo 
222 závodníků všech 
kategorií ze 14 klubů z celé 
České republiky. 
Jan Král

Turnaj ve stolním 
tenisu vozíčkářů
Sportovní klub stolního tenisu Liberec 
pořádal 11. 6. ve spolupráci s Asociací 
stolního tenisu vozíčkářů třetí kolo Otto 
Bock Českého poháru. 
Jiří Suchánek
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čtvrtek 23. června od 15 hodin
ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 11 V HISTORICKÉ BUDOVĚ RADNICE

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC

WWW.LIBEREC.CZ/ZASTUPITELSTVO

• Více než 40 sportovních oddílů
• Dalších 50+ sportovních vystavovatelů
• Workshopy, fi tness, zdravá výživa

homecreditarena.cz




