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V Liberci se lyžovalo
Lyžovačka uprostřed léta? Žádný problém. Příznivci legendární Jizerské 50 si v Praze 
a Liberci netradičním způsobem připomněli, že do startu jubilejního 50. ročníku závodu 
zbývá přesně půlrok. 50. ČEZ Jizerská 50 se pojede 17.–19. února v Bedřichově.

SPARTAN RACE
Vesec se stane dějištěm 
dalšího klání ze série 
extrémních překážkových 
závodů Spartan Race.

V SOBOTU 1. ŘÍJNA se uskuteč-
ní závody Spartan Beast, které se 
svou náročností řadí k těm nejtěž-
ším. V neděli se pak na start posta-
ví běžci, kteří budou muset zdolat 
trať s přibližně dvěma desítkami 
překážek.  ČTĚTE NA STRANĚ 24

STRÁNKA MÁ být jakýmsi souhrn-
ným varováním před šmejdy, tedy 
organizátory podvodných prodej-
ních akcí, ale i souborem rad, příběhů 
a informací především pro cílovou 
skupinu seniorů, kterou šmejdi svými 
taktikami zneužívají zdaleka nejvíce. 
Webové stránky chceme poprvé zve-
řejnit zhruba v polovině září.

Na webu přitom čtenáři najdou 
například popis nejčastějších 
šmejdích taktik, rady, jak se jejich 
mnohdy psychologicky propraco-
vaným postupům účinně bránit, 
kompletní soupis firem, které byly za 

nekalé jednání v letech 2014 a 2015 
pokutovány ČOI, reálné příběhy pod-
vedených seniorů z Liberce, čerstvé 
aktuality z terénu (z Liberce i z celé 
ČR) a také užitečné kontakty, kam se 
mohou oklamaní lidé obrátit a svou 
situaci co nejdříve řešit.

Ke stažení budou k dispozici napří-
klad vzorové formuláře pro odstou-
pení od smlouvy i  specializované 
tiskoviny, k nimž jsem získal laskavé 
svolení s publikováním od neziskové 
organizace dTest, která vydává stej-
nojmenný spotřebitelský časopis.

Ke zhlédnutí tu bude i  známý 

dokumentární film Šmejdi. Klíčo-
vým výstupem webu má přitom 
být základní varování pro všechny 
seniory: nechoďte na žádnou před-
váděcí akci, protože vám hrozí riziko, 
že přijdete o peníze!

Město bude souběžně pokračo-
vat dál v šíření termínů nahlášených 
předváděcích akcí organizacím pra-
cujícím se seniory, v monitorování 
těchto akcí kurýry prevence krimi-
nality i  strážníky městské policie 
stejně jako v další osvětě a prevenci. 
Loni vyhlášená nulová tolerance ke 
šmejdům pokračuje i dál!  

Město spustí web proti šmejdům
Prakticky před spuštěním je speciální webová stránka www.liberecprotismejdum.cz, 
kterou už několik týdnů připravuji společně s pracovníky České obchodní inspekce (ČOI), 
městské policie a dalších spřízněných organizací.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu

SNÍH. I když v Liberci nepanovaly ideální podmínky na běžecké lyžování – ostré slunce a teploty přes 20 stupňů – sníh vydržel několik hodin. 
„Přestože je léto v plné síle, přípravy na 50. Jizerskou 50 běží naplno. Na závodě pilně pracujeme a v tuto chvíli máme přihlášenu více než 
tisícovku závodníků,“ říká David Douša, člen organizačního výboru. „Dnešní akce byla hlavně připomínkou, že čas běží a že do závodu zbývá 
jen půl roku. Je nejvyšší čas začít s tréninkem a přihlásit se.“ Více na straně 15. Foto Jizerská 50

NAVÁDĚCÍ 
SYSTÉM

Parkovaní v centru Liberce má 
být snažší. Nový systém také 
zjednuší dopravu.

DYNAMICKÉ DOPRAVNÍ značení 
bude řidiče informovat o možnos-
tech parkování, vzdálenosti a obsa-
zenosti jednotlivých parkovišť ve 
všech příjezdových směrech do 
centra města. Řidiči tak nebudou 
muset projíždět sem a tam a hledat 
volné místo.  VÍCE NA STRANĚ 8



2 LIBERECKÝ ZPRAVODAJ 

Připomínají oběti holocaustu
Město Liberec se ve spolupráci se Židovskou obcí Liberec 
připojilo k tradici pokládání Kamenů zmizelých, ve světě 
známých pod původním německým názvem Stolpersteine.
Jan Vrabec
NA OSMI různých místech v  uli-
cích města bylo 17. srpna položeno 
celkem 19 mosazem potažených 
dlaždic, které budou Liberečanům 
jmenovitě připomínat 19 obětí holo-
caustu. První dva Kameny zmizelých 
pokládal před vchodem do Divadla 
F. X. Šaldy primátor Tibor Batthyány 
za asistence místopředsedy Židovské 
obce Liberec Pavla Jelínka.

Kameny před divadlem odkazují 
na někdejší ředitele Divadla F. X. Šaldy 
Friedricha Sommera a Oskara Basche. 
Podobně je tomu i na všech dalších mís-
tech, kde do dlažby zapuštěné kostky 
připomínají tragické osudy nacisty 
povražděných členů židovských rodin 
Freundových, Konigsteinových, Stei-
nerových, Bendových, Fischlových, 
Ledererových a Taussigových.

Liberecké Kameny zmizelých 
vychází z  myšlenky projektu Stol-
persteine, jejímž otcem je německý 
umělec Gunter Demnig. „Jít, pomy-
slně zakopnout, zastavit se a zapře-
mýšlet nad minulostí. Každý kámen 

připomíná konkrétního člověka, 
což je kontrastem k bezejmennému 
průmyslovému vraždění v koncen-
tračních táborech,“ řekl předseda 
Židovské obce Liberec Michal Hron.

„Během holocaustu bylo zavraž-
děno šest miliónů Židů, což je číslo, 
které si vůbec neumíme představit. 
A neumíme si představit ani čtrnáct 
set zavražděných Židů, kteří před 
druhou světovou válkou žili v Liberci. 
Vždy si musíme představit jednoho 
jednotlivce a právě v tom je smysl 
Kamenů zmizelých,“ říká předseda 
Federace Židovské obce v ČR Tomáš 
Kraus. 

září 2016  AKTUÁLNĚ

EDITORIAL
Milí Liberečané,
letní prázdniny jsou za námi a s nimi i Léto na 

náměstí. Jaké bylo, by měla zhodnotit především 
veřejnost. Já osobně jej hodnotím velice kladně, 
protože všechny akce si našly své příznivce 
i navzdory tomu, že letošní prázdniny nenabídly příliš teplých a proslu-
něných dnů. Nejvíc diváků přitáhla podle očekávání divadelní představení, 
mistrovství světa ve freestyle fotbale, Bohemia Jazz Fest a koncerty regio-
nálních kapel. Příznivce si našla i řada dalších akcí jako mezinárodní setkání 
flašinetářů, mezinárodní den šachu či stále populárnější tančírna. Úspěch 
slavila také Liberecká pláž, která se oproti předpokladům některých kritiků 
stala hojně vyhledávanou zastávkou na osvěžující drink pod slunečníkem 
nebo na vyřádění malých dětí.

Liberec je sice pátým největším českým městem, jenže rozloha náměstí 
patří k těm nejmenším a program musíme přizpůsobovat jeho možnos-
tem. Letošní ročník však jasně ukázal, že i na relativně malém prostoru se 
dají dělat velké věci. Příští Léto na náměstí proto bude ještě bohatší. Určitě 
také obměníme dramaturgii programu, abychom vám opět nabídli něco 
nového. O tradiční taháky, jako je například Bohemia Jazz Fest, ale určitě 
nepřijdete, a znovu počítáme i s Libereckou pláží.

Uplynulé prázdninové měsíce jsme jako obvykle využili k investicím 
a opravám základních a mateřských škol. Na 50 objektech jsme úspěšně 
dokončili stavební práce za více než 25 miliónů korun. Největší investici 
si vyžádala ZŠ Jabloňová, kde bylo nutné zkapacitnit a zefektivnit provoz 
školní kuchyně, kompletně vyměnit rozvody topení a opravit sociální 
zázemí v pavilonu S. Celková částka přesáhla 4,7 miliónu korun. V rámci 
mateřských škol jsme pak výrazněji zainvestovali do oprav v MŠ Sedmi- 
kráska, kde zatékalo do suterénu a nefungovala část kanalizace.

Ze zářijových událostí máme za sebou oblíbené Dny evropského dědic-
tví, které jsme již počtvrté připravili ve spolupráci s partnerským městem 
Žitava, kde se památky otevřely o den později. V Liberci jsme příznivcům 
historie zpřístupnili celkem 27 památek, tedy opět více než loni, a zájem 
byl znovu obrovský. Jsem rád, že i v tomto případě jsme se s připraveným 
programem trefili do černého. Úspěch slavil také premiérový doprovodný 
festival moderního umění Art Week Liberec, v rámci kterého byla v pěti 
otevřených památkách k vidění umělecká díla současných umělců. Na 
tomto místě bych rád poděkoval odboru cestovního ruchu a sportu, který 
odvedl skvělou práci jak při přípravách Dnů evropského dědictví, tak při 
plánování a realizaci Léta na náměstí.

Extra poděkování si pak zaslouží naše Filmová kancelář, které se podařil 
parádní kousek. V polovině září v našem městě natáčel jeden z nejvýraz-
nějších současných hollywoodských režisérů Ron Howard. Držitel Oscara 
za snímek Čistá duše si ve spolupráci s Filmovou kanceláří Liberec vytipo-
val hned několik libereckých lokací, které se v chystaném desetidílném 
seriálu Genius promění v ulice Mnichova. Seriál zachycuje působení a život 
Alberta Einsteina v předválečné době. Hlavní roli ztvární oscarový herec 
Geoffrey Rush. Hollywoodský štáb se do Liberce vrátí ještě v listopadu, kdy 
se bude natáčet mj. v prostorách historické radnice. A aby toho nebylo 
málo, během září se v Liberci objevili i čeští filmaři, kteří v našem městě 
natáčeli scény do nově připravované kriminální minisérie Svět pod hlavou.

Závěrem bych chtěl popřát všem žákům co nejúspěšnější nový školní 
rok, učitelkám a učitelům co nejvíce chuti do práce a rodičům zejména 
trpělivost a shovívavost s jejich ratolestmi.   

 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 termíny jsou 27. 9. , 11. 10. a 25. 10. mezi 14. a 16. hodinou.

OTEVŘENÉ DVEŘE PRIMÁTORA
Interaktivní výstava v přízemí OC FORUM Liberec

OBJEVY A VYNÁLEZY

www.forumliberec.cz

21. 9. –  9. 10. 

93x135_zr.indd   1 30.8.16   13:02



 LIBERECKÝ ZPRAVODAJ 3

Léto na náměstí bude pokračovat 
i v příštím roce. Mělo úspěch
S koncem prázdnin také skončil kulturně bohatý a žánrově pestrý program Léta na náměstí 
před libereckou radnicí. Rušno však na náměstí bude i nadále.
Jana Kodymová
JEDNOU Z ÚPLNÝCH novinek, které 
město Liberec o prázdninách před 
radnicí připravilo pro veřejnost, byla 
písečná pláž přímo na náměstí Dr. E. 
Beneše.

„Cílem nebylo suplovat skutečnou 
pláž někde u vody, ale zpestřit kultur-
ní program a přilákat do centra města 
více lidí. Celkově jde o to oživit cent-
rum a navodit příjemnější atmosféru 
během letních prázdnin. A tak se také 
stalo, jsem rád, že si pláž našla svoje 
příznivce,“ říká primátor města Tibor 
Batthyány.

Součástí pláže byl také plážový bar, 
který nabízel klasické čerstvé letní 
koktejly ze sezónního ovoce, míchané 
alko i nealko drinky a ovocné ledové 
tříště. „Co se návštěvnosti týče, tak 
jsme byli mile překvapeni. Největší 
podíl měli turisté, kteří si pláž nemoh-
li vynachválit. Máme desítky klad-
ných reakcí. Dokonce za námi přišlo 
i pár Liberečanů, kteří zpočátku byli 
proti pláži, a uznali, že to nakonec tak 
hrozné není a že to vypadá dobře,“ 
komentuje Martin Hřebík, jednatel 
společnosti Star Clubs Liberec, s.r.o., 
která plážový bar provozovala.

Program byl tvořen především 
s cílem představit regionální subjekty, 
a podpořit tak jejich činnost ve městě 
(DDM Větrník, ZOO Liberec, Sport 
park Liberec apod). A tak přítomní 
mohli zažít divadlo, koncerty, výtvar-
né kurzy, tančírnu, módní přehlídku. 
Program také doplnily velké akce 
celorepublikového charakteru, jako 
byl Bohemia Jazz Fest nebo finále 
mistrovství světa ve fotbalovém free- 
stylu. Program byl skutečně nabitý, 
a to šest dní v týdnu.

„Byl jsem na náměstí přes léto asi 
na pěti akcích, super bylo mistrovství 
světa ve freestyle fotbale,“ potvrzuje 
student Petr, jeden z mnoha návštěv-
níků.

„Povedené byly rozhodně všech-
ny akce, protože každý z oslovených 
subjektů si na akci dal záležet, a proto 
byla atmosféra na náměstí prima. 
Ráda bych zmínila velký úspěch 

divadelních představení, jak pohád-
ku pro děti v  provedení Naivního 
divadla, tak obě představení Divadla 
F. X. Šaldy. Skvělá atmosféra prová-
zela i Mezinárodní den šachu a obě 
podvečerní tančírny,“ vyjmenovává 
Pavlína Kuchtová z Městského infor-
mačního centra v Liberci.

„Léto na náměstí hodnotím kladně. 
Chtělo by to ale víc pěkných letních 
dnů, na ty bylo letošní léto slabé. Co 
se týká kulturního programu, jsem 
velice spokojen. Například klouzačka 
v Pražské ulici inspirovala další města 
po nás,“ uvádí primátor města Liberce 
Tibor Batthyány.

Paní Jitka z Liberce s úspěšností 
programu souhlasí: „Děkuji městu 
za krásné letní podvečery, které 
jsme s manželem strávili na náměstí, 
ať už tanečkem na pódiu tančírny 
nebo v rytmu klasického rock‘n‘rollu 
s kapelou Vintage band.“

Návštěvnicky úspěšné a progra-
mově zajímavé byly také koncerty 
regionálních kapel, německá žákov-
ská filharmonie a Bohemia Jazz Fest. 
„Početnou skupinu tvořili návštěv-
níci koncertů a kulturních akcí. Tam 
jsme měli co dělat, abychom zvládli 
nápor žíznivců. Příští rok bychom se 
znovu rádi zapojili. Stejně jako letos 
to budeme brát jako velkou výzvu 
a už teď přemýšlíme, jak by se dal bar 

i nabídka vylepšit,“ dodává Martin 
Hřebík za plážový bar.

„Jsme páté největší město v repub-
lice, zato jedno s nejmenším náměs-
tím. Velikosti náměstí byl program 
i  pláž úměrné. Pro příští léto před 
radnicí obměníme dramaturgii pro-
gramu, zachováme tradiční taháky 
a s pláží také počítáme,“ uzavírá pri-
mátor Tibor Batthyány. 

Inzerce

AKTUÁLNĚ září 2016

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

tel. +420 482 321 453 • e-mail: hyundai@autokoutek.cz • www.autokoutek.hyundai.cz

A teď tu vládnu já!

Hyundai Tucson

  Hyundai Tucson - kombinovaná spotřeba: 4,7-7,6 l/100 km, emise CO2 : 119-177 g/km

Fotografie je pouze ilustrativní. Nabídka platí do odvolání nebo do vyprodání zásob 

u participujících autorizovaných prodejců Hyundai.

Limitovaná edice Tucson CZECH EDITION! 1,7 CRDi již za 579 990 Kč!

Přijďte se přesvědčit k nejbližšímu prodejci Hyundai! 

Více na: hyudai.cz

Královský vůz s úsporným dieselovým motorem a královskou výbavou,

ve které nechybí navigace s 8palcovým displejem, parkovací kamera,

vyhřívaný volant i sedadla, automatická klimatizace či bezpečnostní systém

- asistent jízdy v pruzích LKAS a sledování dopravních značek SLIF.

Prázdniny byly ve znamení investic 
a oprav základních a mateřských škol. 
Na 50 objektech proběhly opravy za 
25 miliónů.

Největšími opravami v  budovách 
mateřských škol jsou investice do 
odizolování objektů na objektech MŠ 
U Bertíka a MŠ Klášterní. Nejrozsáh-
lejší je potom odizolování objektu MŠ 
Sedmikráska. Částka za všechny prá-
ce překročí 4 milióny korun. V Sedmi-
krásce je ještě potřeba řešit havarijní 
stav kanalizace. Mezi dalšími většími 
akcemi bylo dokončení protihluko-
vých opatření na MŠ Čtyřlístek za více 
než 300 tisíc korun a  kompletní vý-
měna rozvodů vody na MŠ Klášterní 
za 408 tisíc korun.

Na základních školách byly realizo-
vány investice do navýšení kapacity 
či zefektivnění využití prostor škol  – 
např. ZŠ Česká ve Vesci za 1,75 mil. 
Kč. Z prostor bývalého skladu vznikla 
učebna a  nové oddělení družiny pro 
nejmenší děti. Na ZŠ Náměstí Míru se 
z nevyužívaného bytu školníka vybu-
doval nový výtvarný ateliér v celkové 
hodnotě opravy 1,12 miliónu korun.

Podařilo se realizovat výměnu čás-
ti oken ve dvou základních školách, 
v  Oblačné a  U  soudu, v  celkové výši 
767 400 Kč. Největší finanční investi-
cí byla na ZŠ Jabloňová rekonstrukce 
kuchyně, kompletní výměna rozvodů 
topení, opravy se dočkalo také sociál-
ní zázemí v pavilonu S. Celková část-
ka přesáhla 4,7 miliónu korun. 

OPRAVY ŠKOLNÍCH BUDOV

V sobotu 29. října 2016 bude z provozních důvodů Magistrát města 
Liberec pro veřejnost uzavřen. Děkujeme za pochopení.

UZAVŘENÍ MAGISTRÁTU V SOBOTU 29. ŘÍJNA
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23. 9. v 19.00 hod ŽALMAN a spol.
V roce 2016 Pavel Lohonka oslaví 70. narozeniny a k tomuto jubileu jede velké celoroèní turné s názvem 70 JAR.

Pøi pøíznivém poèasí se koncert uskuteèní na Zahradì Lidových sadù, pøi nepøízni ve velkém sále.

27. 9. v 19.30 hod AKCENT Liberec
Koncert vokálního souboru se uskuteèní v Experimentálním studiu.

4. 10. v 19.00 hod DROBEÈKY Z PERNÍKU
Agentura Harlekýn, poøádá Agentura Židek na velkém sále.

4. 10. v 19.30 hod KIESLOWSKI
Toto výjimeèné duo vystoupí v Experimentálním studiu.

6. 10. v 19.00 hod TRIA LIGNA
2. abonentní koncert 58. sezóny komorní hudby na velkém sále.

13. 10. v 19.30 hod JAN BURIAN a JAROSLAV KOØÁN
Jejich nespoutaný veèírek v Experimentálním studiu.

15. 10. v 19.00 hod TANÈÍRNA
Pøijïte si zatanèit standardní a latinsko-americké tance doprovázené živou kapelou na velkém sále.

19. 10. v 19.00 hod MONIKA ABSOLONOVÁ
SE SKUPINOU JIØÍHO DVOØÁKA BOOM!BAND, poøádá Mamut Agency

20. 10. v 19.00 hod DIVADLO SKLEP
BESÍDKA 2016 - 45. výroèí Divadla Sklep a jejich pásmo nejnovìjších scének, skeèù, písní a tancù.

22. 10. v 19.00 hod JARRET a BUTY
Odhalení nového CD skupiny Jarret Soulásky a samolásky, s hosty z nedaleké Ostravy, na velkém sále.

27. 10. v 19.00 hod MINIPÁRTY
s Karlem Šípem a A. J. Náhlovským

Zcela nová talk show na motivy poøadu Všechnopárty.

Kulturu Lužických Srbů 
poznáte v knihovně
Zajímavosti o kultuře Lužických Srbů se mohou dozvědět 
návštěvníci Krajské vědecké knihovny v Liberci. Po celé září 
je v 2. patře k vidění výstava lidových krojů z Horní Lužice 
v rámci 18. ročníku Dnů české a německé kultury.
Jan Král

V zeleném srdci Liberce 
zapomenete žít život online
V prvním volnočasovém EKOParku Liberec zjistíte, že mobil, 
tablet a být stále online k životu vlastně nepotřebujete.
Michaela Pompová

VERNISÁŽ VÝSTAVY uvedlo lužicko-
srbské sdružení Domowina ve čtvrtek 
8. září. Všechny vystavené kroje ručně 
vyrobila správkyně Trachtenfundusu 
(depozitu krojů) Monika Cyžová. Ta se 
svým manželem Bjarnatem (předseda 
a  jednatel spolku Domowina) před-
staví v úterý 20. září od 17.00 hodin ve 
velkém sále knihovny život Lužických 
Srbů v poutavé přednášce, při níž oba 
překvapí posluchače také svou češti-
nou.

Lužičtí Srbové jsou Čechům blízko po 
historické, kulturní i jazykové stránce. 
Lužická srbština je hned po slovenštině 
druhým nejbližším jazykem češtině. Po 
tři století byla Lužice součástí českého 
státu. S obyvateli slovanského původu 
se lze setkat nečekaně na území spol-
kové země Svobodného státu Sasko, 
tedy v sousedství Libereckého kraje.

I  přes nepřízeň historie a  po sta-
letí silné vlivy germanizace, se k této 
národnostní menšině stále hlásí okolo 

šedesáti tisíc obyvatel žijících v Horní 
a Dolní Lužici. Centrem Horní Lužice je 
Budyšín a Dolní Lužice Chotěbuz. Tento 
národ si velmi pečlivě střeží, uchovává 
a předává z pokolení na pokolení své 
tradice. A právě významnou součást 
těchto tradic, lidové kroje, přibližuje 
právě probíhající unikátní výstava. 

PRVNÍ ETAPA EKOParku o  rozloze 
více než 5 000 m2 je téměř hotová. 
Nabízí mnoho originálních interaktiv-
ních přírodních prvků, které umožňují 
svým návštěvníkům široké spektrum 
aktivit. Celý park je zároveň koncipo-
ván i jako jedna velká „lesní kavárna“ 
s dostatkem míst na sezení.

Unikátní místo, které nedaleko 
centra Liberce leželo ladem a  bylo 
domovem bezdomovců a narkomanů, 
se bez pomoci dotací a grantů promě-
nilo v zelenou oázu díky zapálení jeho 
tvůrce Stanislava Šťastného, který si 
na splnění svého klukovského snu vzal 
bankovní půjčku na desítky let.

„Jsem šťastný, když vidím, jak si děti 
se svými rodiči v EKOParku hrají a tráví 
spolu společné chvíle bez potřeby 
nákupního košíku a být online. Těšil 
jsem se na okamžik, kdy budu moct 
tento čas s lidmi ve svém parku sdílet. 
Dívat se, jak všichni vnímají celý prostor, 
programy, které pro ně připravujeme, 
jak odpočívají, relaxují a zapomínají 
na starosti všedních dní. Svůj život žiju 

velmi rychle díky práci, kterou mám, 
a jsem rád, když se i já můžu v EKOPar-
ku na chvíli zastavit, povídat si a nechat 
se inspirovat, co nového by si lidé přáli 
v EKOParku mít.

Za touto první etapou EKOParku 
však stojí mnoho práce celého týmu 
a nespočtu dobrovolníků, bez kterých 
by to prostě nešlo. Rád bych všem 
a v první řadě své rodině touto cestou 
poděkoval za obrovskou podporu 
a pomoc, která mi dodává sílu jít dál. 
Už teď se těším na budování druhé 
etapy,“ uvedl tvůrce parku Stanislav 
Šťastný. 
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Na pivo do Frýdlantu
Ojedinělou příležitost nahlédnout pod pokličku výroby 
piva budou mít první říjnový den návštěvníci Zámeckého 
pivovaru ve Frýdlantu.
Redakce

Mistrovství ČR dřevorubců
O titul nejlepšího sportovního dřevorubce České republiky 
se letos závodníci utkají na náměstí Dr. Edvarda Beneše 
v Liberci.
Redakce

V  RÁMCI OSLAV Dne architektury 
bude možné do zámeckého pivovaru 
zavítat, obdivovat citlivě obnovený 
barokní areál, absolvovat komentova-
nou prohlídku, a nadto si v podvečer 
vychutnat v malebném prostředí kon-
cert. Kdo bude mít chuť, bude navíc 
moci okusit pivo ze zeleného chmele.

Frýdlantský pivovar, jehož kořeny 
sahají celé stovky let nazpět, má za 
sebou pohnutou minulost. Moc nechy-
bělo a nezbylo z něj prakticky nic. „Areál 
opravujeme od roku 2010, první etapa 
rekonstrukcí skončila v roce 2014, kdy 
jsme tu začali vařit pivo v malém školním 
pivovárku a začalo fungovat školicí stře-
disko. Teď dokončujeme druhou etapu, 
větší pivovar,“ nastínil Marek Vávra, 
zachránce pivovaru, jenž po desetiletích 
chátrání skončil téměř v troskách. „Sta-
rostí bylo hodně, zvláště zpočátku, kdy 
jsem vlastně sám stál v koupené ruině 
pouze se svojí vizí a lopatou. Vzdát jsem 
to však nechtěl nikdy.“

Co jej nejvíce přimělo k tomu, že vše 
dotáhl do konce? „Pro mne je moti-
vací samotná práce. Práce na krásné 
barokně -industriální budově pivovaru, 
kdy jako krásný objekt jsem pivovar 
v  zašlých budovách komunistických 
provozů Zeleniny Terezín a Severočes-
kých mlékáren v roce 2010 vnímal pouze 
já a pár památkářů. Ve chvíli, kdy vidíte, 
jak se vám ze šedivé budovy pomalu 
klube chrám piva, ohromně vás to 
nabíjí,“ svěřil se Vávra.

Jeho snaha není marná: obnova 
pivovaru loni vyhrála soutěž DestinaCZe 
2015, vyhlašovanou agenturou Czech-

Tourism. Zvítězila v kategorii nazvané 
příznačně Fénix – znovuzrozený pro-
jekt. A turisty pivovar vskutku upoutal; 
důkazem toho je fakt, že jeho prohlídky 
o prázdninách běžely pro velký zájem 
každý den a  areál jen za červenec 
a srpen navštívilo 1 300 lidí.

Co plánuje zachránce pivovaru 
v budoucnu? „Čeká nás ještě oprava 
bývalé sladovny, ta je v části bývalého 
humna památkově nejcennější, protože 
budova je zachovaná tak, jak ji v roce 
1552 postavil hrabě Filip Josef Gallas. 
Dále budeme rozšiřovat pivovarnický 
provoz a chceme v pivovaru vybudovat 
hotel,“ prozradil Vávra.

Výroba piva ve Frýdlantu probíhala 
přinejmenším od roku 1381; na místě, 
kde se dnes opět pivo vaří, se tento 
nápoj vyráběl minimálně od přestavby 
pivovaru v letech 1595 až 1598 během 
panování Kateřiny a Melchiora z Reder-
nu.

Za éry Albrechta z Valdštejna došlo 
v letech 1627 až 1629 na velkou přestav-
bou pivovaru a přístavbu barokní palír-
ny. Po druhé světové válce byl pivovar 
vyvlastněn, výroba piva tu skončila roku 
1949. 

VRCHOL DŘEVORUBECKÉ soutěže 
STIHL Timbersports v  podobě mist-
rovství ČR se bude konat 2. října přímo 
v centru Liberce na náměstí Dr. Edvarda 
Beneše. Proti sobě bude stát nejsilnější 
možná konkurence včetně loňského 
vítěze a přemožitele vicemistra světa 
Martina Komárka. Za obhajobou titulu 
se vydá liberecký Martin Roušal. Velké 
finále začíná od 13 hodin, vstup na akci 
je zdarma.

Dřevorubci budou prokazovat svoji 
zručnost, rychlost a  přesnost v  šesti 
disciplínách. Jako první na ně čeká 
UNDERHAND CHOP, kdy musejí sportov-

ci prokázat svoji zručnost v přesekávání 
ležícího kmene. Následují STIHL STOCK 
SAW, řezání klasickou motorovou pilou, 
a STANDING BLOG CHOP, přesekávání 
stojícího kmene. Další výzvou se pak 
stane SINGLE BUCK, při kterém musejí 
závodníci předvést své dovednosti 
s ruční pilou. V disciplíně SPRINGBOARD 
se musejí vypořádat s přesekáváním 
kmene z  prkna ve výšce a  třešničku 
na závěr tvoří divácky nejatraktivnější 
disciplína s názvem HOT SAW, řezání 
extrémně silnou pilou. Více informací 
o tomto sportu naleznete na webových 
stránkách www.timbersports.cz. 

1. ŘÍJNA

2. ŘÍJNA
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TÁBOR POŘÁDAL Český olympijský 
výbor pro pět vybraných škol, dva 
dětské domovy a Olympijskou nadaci. 
Každá škola mohla nominovat 20 žáků, 
kteří získali pobyt za odměnu, a  to 
přesně v  termínu olympiády v  bra-
zilském Riu. Úžasná možnost prožít 
největší sportovní svátek.

Vypravili jsme se 13. srpna do Čes-
kých Budějovic, kde nás, podobně jako 
sportovce na opravdové olympiádě, 
čekal autobus, který nás odvezl do 
tábora. Tábor v  podstatě fungoval 
jako naše „olympijská vesnička“. Uby-
tovali jsme se a děti se pomalu začaly 
rozhlížet kolem sebe, seznamovat se 
s kamarády z jiných škol, připravovat 
se na slavnostní zahájení pobytu. 
V táboře nechyběl velký společenský 
stan s ozvučením a video technikou, 
kam se vešlo všech 170 účastníků, 
volnočasové vybavení pro různé 
sportovní a  společenské hry, velká 
jídelna s úžasným kuchařem a perso-
nálem. Ale všichni se nejvíc těšili na 
Rio Lipno Park. To byl největší tahák 
našeho pobytu.

Pět dnů, každé ráno, jsme po sní-
dani nasedli do autobusů, které nás 
vozily na „olympijská sportoviště“, 

kde jsme si vyzkoušeli všechny možné 
sporty. Protože jsme škola se sportov-
ními třídami, rádi jsme se zdokonalili 
v míčových sportech – florbal, plážový 
fotbal, basketbal, baseball, beachvo-
lejbal, vyzkoušeli jsme si box, vzpírání, 
golf, orientační běh, triatlon, horská 
kola, z atletiky – sprinty, skoky, pře-

kážky, vrhy, hody. Velmi nás zaujaly 
netradiční sporty jako frisbee, rugby, 
rafting, paddleboard a  jachting. Na 
atletické odpoledne do Frymburku za 
námi přijela olympijská vítězka Mirka 
Topinková -Knapková a popovídala si 
s námi olympionička, atletka Kateřina 
Baďurová.

Když jsme se v pátek večer chystali 
na slavnostní ukončení a karneval, ani 
jsme nevěřili, že týden plný sportu 
tak rychle utekl. V sobotu 20. srpna se 
dětem domů ani nechtělo…

Poděkování za všechny děti patří 
vedení naší školy a učitelům, kteří se 
zapojují do Sazka Olympijského více-
boje, podporují děti v plnění disciplín, 
učí je milovat sport a pohyb. Samo-
zřejmě taky Českému olympijskému 
výboru, který chce děti rozhýbat, 
a formou tábora přinesl dětem neza-
pomenutelné sportovní zážitky. 

KDYŽ JSME před pěti lety na Základní 
škole Aloisina výšina v Liberci otevřeli 
první třídu specializovanou na rozvoj 
tvořivých a  estetických činností, 
hodně jsme se zamýšleli nad cílem 
výchovy a vzdělání, nad smysluplností 
českého vzdělávacího systému a nad 
možností využití estetické výchovy 
v čele s tvořivou dramatikou pro rozvoj 
měkkých dovedností, jako je komuni-
kace, asertivita, emoční inteligence, 
sebereflexe, kreativita, strukturované 
myšlení, týmová spolupráce, flexibilita 
a mnohé další.

Věřili jsme tomu (a dnes jsme si jisti), 
že tvořivá dramatika tyto dovednosti 
opravdu účinně rozvíjí. Nadstavbou 
tvořivé dramatiky je inscenační práce 
a práce s textem, která učí děti předat 
své myšlenky divákovi, posluchači. 
V tomto oboru naše škola letos dosáh-
la mnoha úspěchů.

Inscenace „Leni“ našeho souboru 
Bezejména o  manipulaci a  hledání 
kořenů vyhrála krajské kolo drama-
tické soutěže Dětská scéna a úspěšně 

reprezentovala Liberec v celostátním 
kole ve Svitavách. Vojta Matějíčka, 
jeden z  našich malých recitátorů, 
reprezentoval Liberecký kraj na celo-
státní recitační soutěži. Základem naší 
práce ovšem zůstává rozvoj jednot-
livých dětí.

Projekt „Král snů“ na téma závislosti 
podpořil Fond zdraví a prevence SML.
Vznikla ověřená 5hodinová dramatická 
lekce protidrogové výchovy pro 4.–5. 
třídu, kterou škola na vyžádání poskyt-
ne zdarma kterékoli škole v  Liberci, 
včetně případného mentoringu. Pro-
jekt „Zajímáš mě, cizinče“ zkoumající 
otázky spojené s  imigrací podpořil 
Fond rozvojové spolupráce SML.

Fond vzdělávání podpořil tradiční 
festival našich dramatických souborů 
„Než zazvoní zvonec“ a také sborník 
našich inscenací „Když děti vypráví“, 
který je nejen prezentací stejno-
jmenného projektu, ale také krásným 
dárkem pro děti za jejich práci. Pro-
tože když děti vypráví, měli bychom 
naslouchat. 

Dětský olympijský tábor
Příměstských, sportovních, studijních či jinak zaměřených 
letních táborů pro děti každoročně přibývá. Ale tábor, 
kterého se zúčastnili žáci naší školy, nebyl jen tak 
obyčejný. Vlastně byl odměnou za tříletou účast na Sazka 
Olympijském víceboji a za svědomité plnění disciplín.
Z. Honzlová, I. Prchalová, ZŠ Dobiášova

Když děti vypráví…
Myslíme si, že děti mají co říct. Často netuší, jak své 
myšlenky vyjádřit, neovládají formu. Chceme   -li, aby nás 
někdo poslouchal, je výhodné znát zákonitosti. 
Učitelé ZŠ Aloisina výšina

září 2016 MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ

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

PŘIJĎTE SE ZEPTAT NÁMĚSTKA PRO ŠKOLSTVÍ A PRACOVNÍKŮ MAGISTRÁTU

CÍLE KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ
ZMĚNY V ZÁPISECH DO MŠ

Veřejná debata se uskuteční v zasedací místnosti č. 11. 

ÚTERÝ 27. ZÁŘÍ OD 16.30 NA RADNICI

MUZEUM KOSTEK
a obchod

VSTUP
Od 19 .9. - 25. 9. 2016  

ZDARMA
S  t r v a l ý m  b y d l i š t ě m  v  L i b e r c i

pro „LIBEREČÁKY“  
do MUZEA KOSTEKVSTUP

Od 12 .9. - 18. 9. 2016  

OG Plaza

Inzerce
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S APLIKACÍ, K JEJÍMUŽ využití posta-
čí připojení k internetu, webový pro-
hlížeč a případně tiskárna, budou pri-
márně pracovat oprávnění pracovníci 
města a vedoucí pracovníci mateřských 
škol, ale přístupná bude také rodičům 
a veřejnosti.

„Znamená to, že kdokoliv si bude 
moci udělat představu o počtech při-
hlášených dětí a jejich věkovém rozlo-
žení. Získané informace navíc budou 
užitečné pro budoucí rozhodování 
rodičů o šanci na přijetí do vybrané 
mateřské školy,“ popsal náměstek 
primátora pro školství, sociální věci, 
cestovní ruch a kulturu Ivan Langr.

Aplikace bude obsahovat seznam 
škol s  jejich prezentacemi, online 
generované žádosti o umístění dítěte 
a základní informace o průběhu přijí-
macího řízení. Stav podaných žádostí 
na jednotlivých školách pak rodiče 
budou moci sledovat online. Samo 
město pak díky aplikaci získá přehled 
o počtech přihlášených dětí a rovněž 
automaticky generované statistiky 

důležité pro strategické rozhodování. 
Vedení mateřských škol bude pracovat 
se seznamem podaných žádostí a bude 
možné vytvářet potřebné dokumenty 
v rámci správního řízení.

S  detailním fungováním aplikace 
se měli možnost pracovníci odboru 
školství i některých mateřských škol 
seznámit už na jaře, novinka by přitom 
měla usnadnit přechod Liberce na spá-
dové obvody mateřských škol, které od 
školního roku 2017/2018 všem obcím 
povinně ukládá školský zákon.

Webovou aplikaci pro statutární 
město Liberec vytvoří Liberecká IS. 
Realizaci projektu i finanční náklady 
ve výši 243 597 Kč již schválili liberečtí 
radní. 

Přijímání dětí do MŠ přes web
Transparentní přijímání dětí do mateřských škol, online 
informace pro rodiče, jednodušší procesní administrativu 
pro ředitelky a okamžitou zpětnou vazbu pro odbor 
školství a sociálních věcí přinese nová webová aplikace 
pro podporu zápisů dětí do mateřských škol.
Jana Kodymová

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ září 2016

TŘÍLETÝ PROJEKT Vzdělávejme spo-
lečně děti předškolního věku v Liberci 
je přitom zásadní investicí statutárního 
města do dětí ze sociálně slabého pro-
středí, které by jinak neměly při vzdě-
lávání a pozdějším uplatnění na trhu 
práce rovnocenné šance a příležitosti 
v porovnání s těmi ostatními; projekt 
se ale významně dotkne i rodičů dětí 
a pedagogů v mateřských školách.

Jde tedy souběžně o  výhodnou 
investici do budoucnosti Liberce, jeho 
příštích generací obyvatel a jejich vzdě-
lávání. Samo město se bude na projektu 
v průběhu 36 měsíců podílet ze svého 
jen částkou 1,45 miliónu korun, což je 
5 % z celkového rozpočtu projektu.

Hlavní aktivitou projektu je přede-
vším zřízení a financování dvou před-
školních klubů, jejichž úkolem bude 
připravit děti ze socioekonomicky 
znevýhodněného a kulturně odlišné-

ho prostředí na začlenění do běžných 
mateřských škol a také zapojit do růz-
ných pravidelných aktivit a neformál-
ního vzdělávání i jejich rodiče a rovněž 
naučit práci s oběma skupinami i peda-
gogy z mateřských škol. Mateřské školy 

zase získají 13 školních asistentů, pro-
stor pro jejich další vzdělávání i  tzv. 
koordinátora inkluze.

A  konečně půjde i  o  vzdělávání 
pedagogů samotných a využívání ino-
vačních metod, jako jsou mentoring, 

supervize a sdílení dobré praxe. Vzdě-
lávání pedagogů se přitom neomezí 
jen na pracovníky z pěti zapojených 
mateřských škol, ale bude otevřeno 
i všem ostatním ze všech 31 libereckých 
mateřinek.

Projekt je ideově zakotven v analý-
ze sociálně vyloučených lokalit, kterou 
rezort nechal zpracovat v loňském roce 
a která na území města identifikovala 
nejméně sedm vyloučených lokalit 
a dalších devět potenciálně rizikových 
míst, kde žije relativně vysoký počet 
obyvatel různé etnicity ze sociálně sla-
bého prostředí.

Je přitom zásadní, aby děti z těchto 
lokalit navštěvovaly včas a pravidelně 
mateřské školy, a mohly se tak zařadit 
do hlavního vzdělávacího proudu. Tím 
pomůžeme narušovat i zažité generač-
ní vzorce, které těmto dětem znesnad-
ňují jejich budoucí uplatnění. 

30 miliónů na vzdělávání příštích generací
Rezort školství a sociálních věcí uspěl na MŠMT s velkým projektem za bezmála 30 miliónů korun na vzdělávání dětí ze 
znevýhodněného prostředí. Od 1. října tak začneme společně s dalšími třemi partnery (Technická univerzita Liberec, 
Člověk v tísni a ITveSkole.cz) a také našimi (nejméně) pěti mateřskými školami pracovat na vytváření příznivých 
podmínek a přívětivého klimatu pro nástup dětí ve věku 3–6 let do předškolního vzdělávání a jejich následný plynulý 
přechod do základních škol.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu

educaliberec.cz

VSTUP
ZDARMA

HR konference  a debata s významnými osobnostmi

Více než 80 škol a vzdělávacích zařízení

Buďte s námi ve spojení

Přes 40 fi rem a institucí nabízejících konkrétní 
pracovní pozice

13. – 15. října

KONFERENCE
PŘEDNÁŠKY
WORKSHOPY

NEJVĚTŠÍ VELETRH
                             PRACOVNÍCH 
                               PŘÍLEŽITOSTÍ

V SEVERNÍCH ČECHÁCH
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„NÁVRH, KTERÝ v červnu podpořila 
dopravní komise, spočívá v zavedení 
monitoringu stávajícího stavu parkovišť 
ve vlastnictví města a řešení dynamic-
kého dopravního značení,“ informoval 
náměstek primátora pro technickou 
správu majetku Tomáš Kysela.

„Dynamické dopravní značení 
bude řidiče informovat o možnostech 
parkování, vzdálenosti a obsazenosti 
jednotlivých parkovišť, a to ve všech 
příjezdových směrech do centra města. 
Řidiči díky tomu nebudou muset pro-
jíždět centrem sem a  tam a  hledat 
volné místo, ale pojedou tzv. na jisto-
tu,“ konstatoval Tomáš Kysela s tím, že 
do naváděcího systému by měla být po 
předchozím odsouhlasení spolupráce 
na projektu ze strany vlastníků zahr-
nuta i parkoviště v obchodních cen-
trech OC Forum a OC Plaza. Aktuální 
parkovací kapacita obou center čítá 
dohromady cca 1300 parkovacích míst, 
které s přihlédnutím k nízké kapacitě 
městských parkovišť významně ovliv-
ňují nabídku parkování ve městě.

Podle primátora Tibora Batthyányho 
mají zaplněná parkoviště významný 

vliv na nárůst dopravy v centru města, 
kde se pak pohybuje větší množství 
vozidel hledajících prostor pro zapar-
kování. „Současná absence nebo 
nedostatečné provedení naváděcího 
systému na jednotlivá parkoviště tuto 
situaci dále komplikuje a  je potřeba 
tento stav řešit. Navržený způsob je 
moderním, a  především efektivním 
řešením, které zjednoduší život řidičům 
a uleví dopravě v centru města,“ doplnil 
primátor Tibor Batthyány. Jde o dílčí 
součást nového uceleného parkovací-
ho systému s možností využití mobilní 
aplikace.

Náročná příprava naváděcího systé-
mu bude pokračovat v září, kdy budou 
radní seznámeni s  jednotlivými eta-
pami realizace a finančním vyčíslením 
monitoringu stávajících městských 
parkovišť. Odbor správy veřejného 
majetku bude ve spolupráci s odbo-
rem strategického rozvoje a  dotací 
hledat možné dotační zdroje na reali-
zaci komplexního naváděcího systému 
a na základě konkrétních zjištění pak 
budou připraveny další fáze realizace 
projektu. 

S  NEDOSTATKEM ŘIDIČŮ dlouho-
době bojuje také liberecký dopravní 
podnik. Aby zvládl zabezpečit bezpro-
blémový provoz, využívá kromě svých 
stálých řidičů také služeb brigádníků, 
mezi které mimo jiné patří ostatní 
zaměstnanci podniku pracující na 
jiných pozicích a důchodci.

Situace však začíná být stále kritič-
tější, a to především vlivem finančního 
podhodnocení této profese. Doprav-
ní podnik dlouhodobě spolupracuje 
nejen s Úřadem práce ČR při náboru 
nových zaměstnanců, ale aktuálně také 
připravuje vlastní rozsáhlou náborovou 
kampaň na pozice řidičů autobusů.

Paralelně s  přípravou kampaně 
probíhá aktivní vyjednávání s odbo-
rovou organizací o  nové kolektivní 
smlouvě, která by měla řidičům zajistit 
další zlepšení platových podmínek. Na 
pokrytí zvýšených nákladů spojených 
s navyšováním mzdových prostředků 
požádal již dopravní podnik objedna-

tele o navýšení provozního příspěvku 
na rok 2017.

Prognóza akutního nedostatku 
řidičů autobusů se bude v následují-
cích letech jistě naplňovat. Dopravní 
podnik přesto intenzivně čelí odlivu 
svých pracovníků. Váží si jejich loa-
jality a oddanosti, usiluje o udržení 
stávajícího stavu řidičů a  jeho posí-
lení, čemuž mimo mezd napomáhá 
i široká škála poskytovaných bene-
fitů, a věří, že pozice řidiče autobusu 
bude opět důstojným a prestižním 
povoláním. 

LETOŠNÍ CYKLOJÍZDA Libercem na 
kole je především apelem na liberec-
ké zastupitele. Organizátoři je chtějí 
upozornit na to, že podmínky pro 
jízdu na kole v Liberci jsou stále nevy-
hovující. Poukazují hlavně na potřebu 
vytvořit ve městě síť cyklotras spo-
jující centrum města s  jednotlivými 
městskými částmi. Město má sice od 
roku 2005 generel cyklistické dopra-
vy, avšak realizace bezpečných řešení 
pro cyklisty vázne.

„Velmi by pomohlo například 
prodloužení cyklostezky podél Nisy 
u čistírny odpadních vod směrem na 
Machnín nebo prodloužení vyhraze-
ných jízdních pruhů pro cyklisty na 
ulici Dr.  Milady Horákové z  centra 
města až na Poštovní nám. Dále 
cyklistům v Liberci chybí například 
bezpečná trasa z centra k přehradě. 
Vhodné by také bylo umožnit cyklis-

tům průjezd některých málo frekven-
tovaných jednosměrných ulic obou-
směrně,“ vyjmenoval Pavel Matějka, 
předseda spolku Cyklisté Liberecka.

Cyklojízdou chtějí její účastníci 
zároveň sdělit, že lidé na kole po 
Liberci jezdí a záleží jim na tom, jaké 
podmínky město Liberec a  ostat-
ní vlastníci pozemních komunikací 
v Liberci pro jízdu na kole vytváří.

Trasa cyklojízdy povede z náměstí uli-
cemi města, kam se opět po šestikilome-
trovém okruhu vrátí. Start je ve čtvrtek 
22. září v 17.00 u OD Plaza. „Cyklojízda 
není závodem, ale společenskou udá-
lostí. Je určena všem lidem, kteří občas 
sednou na kolo a  zvládnou volným 
tempem 6 kilometrů. Účastníci se 
nemusí nikde registrovat, nemusí absol-
vovat trasu celou. Záleží na každém, kde 
se přidá či odpojí,“ objasňuje Jan Telen-
ský z Cyklistů Liberecka. 

OD PRVNÍHO zářijového dne tram-
vaje jedoucí z  Jablonce nad Nisou 
končí po 23. hodině na terminálu ve 
Fügnerově ulici, do zastávky Viadukt 
se cestující dostanou navazujícím 
spojem linky MHD číslo 3.

„Na přestup budou mít cestující 
dostatek času. Při aktuální vytíženosti 
spojů bylo zbytečné, aby jely tram-
vaje obou linek do konečné zastávky 
Viadukt,“ doplnil dopravní ředitel 
dopravního podniku Oskar Zappe.

Druhou změnou je odklonění tří 

spojů na lince číslo 27 do Ostašo-
va. Dopravní podnik tímto řešením 
vychází vstříc školákům, kteří tak 
mohou nově využívat jeden ranní 
a  dva odpolední spoje k  cestě do 
školy nebo ze školy v Ostašově.

„K úpravě jízdního řádu jsme při-
stupovali tak, abychom neohrozili 
dopravní obslužnost do průmyslové 
zóny,“ uzavřel dopravní ředitel.

Kompletní jízdní řády naleznou 
cestující na internetových stránkách 
www.dpmlj.cz. 

Chystá se naváděcí systém 
na parkoviště v centru
Zjednodušit řidičům hledání volného parkovacího 
místa a zároveň zamezit nárůstu dopravy má za cíl nový 
sofistikovaný naváděcí systém na parkoviště v centru 
města. Koncepční návrh řešení informačního systému již 
schválili liberečtí radní.
Jan Vrabec

Chybí řidiči MHD
Podle posledních čísel chybí v autobusové dopravě více 
než 6 000 profesionálních řidičů autobusů. Tato nelichotivá 
řeč statistiky je problémem celé České republiky a vznikla 
dlouhodobou nekoncepčností, která staví řidiče do pozice, 
v níž s minimálním platem nesou zodpovědnost bez 
nadsázky pilota letadla.
Pavel Šulc, předseda představenstva DPMLJ

Cyklojízda jako apel
V rámci týdnů mobility připravil spolek Cyklisté Liberecka 
podzimní cyklojízdu Libercem na čtvrtek 22. září. Připojit 
se můžete v 17 hodin na prostranství mezi nám. Dr. E. 
Beneše a Plazou. Akce má upozornit na nedostatky 
v cyklodopravě v Liberci.
Cyklisté Liberecka

Prázdninové jízdní 
řády skončily
Od 1. září 2016 skočila platnost všech prázdninových 
jízdních řádů v Liberci a Jablonci nad Nisou. Výrazné 
změny ale cestující nečekají. Drobných úprav doznají jízdní 
tramvajové linky číslo 11 a také autobusové linky číslo 27.
DPMLJ, a. s.

22. ZÁŘÍ
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Čtěte pečlivě příbalovou informaci! Správné použití konzultujte se svým lékařem či lékárníkem. Akce platí pro držitele Slevové karty od 12. 9. do 13. 11. 2016 
nebo do vyprodání zásob. Sleva až 75 % na doplatek platí u léků hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Slevu z doplatku lze poskytnout až do výše 
povolené regulované obchodní přirážky lékárny. Výši slevy lze ověřit na účtence. Změna vyhrazena. Více informací v lékárně nebo na www.slevolekarny.cz

Pražská 152/36, Liberec

www.slevolekarna.cz
internetový obchod

Allergodil® 10 ml nosní 
 sprej, roztok

otevírací doba po–pá  7:30–18:00

osobní vyzvednutí 
v Liberci zdarma

SLEVA
Ano, u nás stále platí

na doplatek pro všechny
bez ohledu na věk

léčí silnou bolest zad, svalů a kloubů, poskytuje 
úlevu až na 12 hodin, stačí aplikovat 2x denně

Voltaren® Forte  2,32% 100 g gel

léčivý přípravek ke kožnímu podání, obsahuje diklofenak-diethylamin

239 Kč

cena se Slevovou kartou 14 denní 
kúra navíc

obsahuje špičkový kolagen nové generace
pro klouby, vazy, šlachy a chrupavky

Cemio 
60 + 15 kapslíKamzík® 

doplněk stravy

339 Kč

cena se Slevovou kartou

běžná cena
389 Kč

akce

v nabídce také
Panadol Extra

30 tablet 69 Kč

snižuje horečku a působí proti bolesti,
začíná uvolňovat účinnou látku již za 5 minut

Panadol® Novum
500 mg 24 tablet

léčivý přípravek k vnitřnímu užití, obsahuje paracetamol

25 Kč

cena se Slevovou kartou

běžná cena
33 Kč

znáte z

TV

navíc Coldrex® horký nápoj 
med a citron 5 sáčků

účinná pomoc od příznaků chřipky
a nachlazení v podobě horkého nápoje

Coldrex® horký nápoj
citron 10 sáčků

léčivý přípravek k vnitřnímu užití

159 Kč

běžná cena

akce

přípravek je určen k léčbě a předcházení
nedostatku vitaminu C v organizmu

Additiva Vitamin C  
Blutorange, Zitrone 20 šumivých tablet

léčivý přípravek k vnitřnímu užití, obsahuje kyselinu askorbovou (vitamin C)

69 Kč

cena se Slevovou kartou

běžná cena
89 Kč

NOVINKA
Paranit gel na detekci hnid 

150 ml 179 Kč
zdravotnický prostředek

odstraňte 100% vší jedinou 15 minutovou
aplikací, radikální sprej proti vším a hnidám

Paranit sprej                100 ml sprej
šampon + hřeben zdarma

319 Kč

cena se Slevovou kartou

běžná cena
409 Kč

výhodné

balení
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Rozvoj Liberce: zbývá třetí, nejdůležitější krok
Po detailním zhodnocení ekonomického stavu města je jasné, že nás čeká nový obtížný úkol. Myslím, že za rok a půl, 
kdy jsem ve funkci ekonomického náměstka, se podstatně podařilo omezit dřívější nehospodárnost a nadějně se 
rozbíhá získávání evropských dotací. Ale to nestačí. Je tu nový cíl – změnit způsob, jakým se vypočítávají daňové příjmy 
pro Liberec.
Jan Korytář, náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

OBČAS BÝVÁM 
kritizován, že 
nejsem dost zku-
šený ekonom, 
abych mohl 
řídit rozpočet 
a  financování 
s tot is ícového 

města. Někteří předchůdci prý odbor-
níci byli. Tak se na to pojďme podívat 
trochu z blízka.

ROZVOJ LIBERCE V PŘEDCHOZÍCH 
LETECH: ŽITÍ NA DLUH

Je pravda, že město v  minulých 
letech investovalo do svého rozvoje 
daleko více, než je tomu dnes. Bohužel, 
tento rozvoj byl položen na špatných 
základech a časem logicky skončil. Hlav-
ním zdrojem nových investic města byl 
dříve prodej městského majetku. To 
však nešlo dělat donekonečna. Tento 
systém jsem kritizoval již v roce 2006, 
kdy jsem se stal poprvé městským 
zastupitelem. Tehdejší vedení města 
však dalo výprodeji zelenou.

VŠE SKONČILO, 
KDYŽ DOŠEL MAJETEK

Jak je vidět z tabulky, roční příjmy 
z prodeje majetku začaly setrvale klesat 
od roku 2007 a dnes tvoří jen nepatrnou 
část rozpočtu.

V té době se navíc nabralo několik 
úvěrů, které se v roce 2010 sloučily do 
jednoho v objemu dvou miliard korun. 
Splátky tohoto dluhu dnes zatěžují roz-
počet města ve výši zhruba 170 mil. Kč 
ročně. Ekonomická strategie stylem „po 
nás potopa“. Zatímco v roce 2000, kdy 
začal město řídit Jiří Kittner, byl Liberec 
bez dluhů a měl majetek určený k pro-
deji ve výši zhruba 3,5 miliardy, tak 
v roce 2010, kdy tato éra skončila, byly 
příjmy z prodeje majetku už pouhých 

70 miliónů, zato dluh města byl dvě 
miliardy. Viz tabulka č. 2.

NESCHOPNOST NADĚLÁ ČASTO 
VĚTŠÍ ŠKODU NEŽ KORUPCE

Proč neschopnost? Protože v případě 
Liberce neschopnost nebo jen nečin-
nost libereckých politiků z ODS a ČSSD, 
kteří měli v předchozích vládách své 
ministry financí, vedla k tomu, že Libe-
rec ročně zbytečně přicházel o stovky 
miliónů korun. Nemuselo to tak ale 
dopadnout, kdyby se ti, kteří dříve řídili 
město, byli schopni podívat trochu více 
do budoucna a nežili na úkor podstaty.

Jde o  to, že Liberec, páté největší 
město v ČR, získává při přerozdělová-

ní daní na jednoho obyvatele zhruba 
dvakrát méně než třeba čtvrtá Plzeň. To 
je způsobeno tzv. koeficienty v zákoně 
o rozpočtovém určení daní.

Díky tomu získal např. v loňském roce 
Liberec daňové příjmy ve výši 1,2 miliar-
dy, zatímco o pouhých 60 tisíc obyvatel 
větší Plzeň získala téměř trojnásobek – 
3,4 miliardy!

Proč má obyvatel Plzně pro stát 
dvakrát větší hodnotu než obyvatel 
Liberce?

Protože to tak kdysi někdo nastavil 
a dodnes se s tím nic neudělalo. Přitom 
žádnou logiku to nedává, je to pouze 
nespravedlivé a pro Liberec, resp. další 
krajská města jako Olomouc, Hradec 
Králové a další, velmi nevýhodné.

Plzeň má přitom stejně jako Libe-
rec divadlo, zoo, botanickou zahradu, 
tramvaje, autobusy, školy, školky, silnice, 
parky. Jen je o něco větší – Liberec má 
100 tisíc, Plzeň 160 tisíc obyvatel. Jenže 
Liberec na obyvatele v roce 2015 získal 
11 700 Kč příjmů z daní, které přerozdě-
luje stát, zatímco Plzeň 20 200 Kč. Tento 
rozdíl činí v neprospěch Liberce při pře-
počtu na náš počet obyvatel neuvěřitel-
ných 800 mil. Kč ročně! To je polovina ak- 
tuálního dluhu nebo čtyřnásobek toho, 
co město dává ročně do oprav a  na 
investice.

PROČ POTŘEBUJEME ZÍSKAT 
Z DANÍ NA HLAVU STEJNĚ JAKO 

PLZEN ČI OSTRAVA?
Protože jinak se z dluhů nikdy nedo-

staneme. Kromě zmíněných dvou mi- 
liard, z nichž je již zhruba pětina spla-
cena, je zde ještě jeden dluh. Ten, se 
kterým se všichni setkáváme každý den. 
Tím je vnitřní dluh města na zanedba-
ných opravách silnic, škol, školek a dal-

šího městského majetku. Tento dluh je 
podstatně větší, činí cca 5 miliard Kč. 
I proto bude Liberec muset s dalšími 
krajskými městy vyvinout daleko větší 
úsilí, aby získal spravedlivý podíl na 
vybraných daních. Jinak stav našeho 
města nikdy nezměníme.

Navýšení daňových příjmů od státu 
je jednou z mých dlouhodobých prio- 
rit. Krátkodobě může městu pomoci 
zaměření se na co nejlepší čerpání 
evropských dotací, první projekty se 
pomalu rozbíhají, další jsou v přípravě. 
I když takto ale získáme i stovky miliónů, 
nebude to stačit. Výhledově se Liberec 
může rozvíjet, jen pokud se nám podaří 
prosadit změnu daňového koeficientu.

Liberec musí usilovat o  to, aby se 
spolu s dalšími krajskými městy dostal 
na úroveň Plzně, Ostravy či Brna. 
V Ústavě ČR je mimo jiné také věta, že 
naše země je „vlast rovnoprávných, 
svobodných občanů“. Svoboda i rov-
noprávnost nejsou jen vzletné formu-
lace, ale jsou do značné míry závislé i na 
financích.

Nyní začíná běh na dlouhou trať, 
v jehož cíli musí být to, že obyvatelé 
Liberce budou mít pro kvalitu svého 
života od státu stejné podmínky jako 
třeba obyvatelé Plzně. 

Jan Korytář

září 2016 EKONOMIKA
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V SOUVISLOSTI S OPRAVAMI bude 
Povodí Labe řešit třeba i poškozený 
a dnes již nefunkční obtokový náhon, 
který je v  majetku města. Jednou 
z možností bylo starý náhon zcela 
zasypat, ale radní nakonec odsou-
hlasili jeho zachování a opravu do 
podoby technické památky. Půjde 
tak o další dílčí krok v rámci postupné 
revitalizace Harcovské přehrady.

„Náhon, který je v současné době 
zanesen až 1 000 m3 jemného sedi-
mentu, bude vyčištěn a po celé jeho 
délce cca 1 350 metrů bude oprave-
na klenba. Měli jsme na výběr náhon 

zasypat, nebo za stejné peníze 
opravit. Rozhodli jsme se toto vodní 
dílo zachovat i pro další generace,“ 
poznamenala náměstkyně Karolína 
Hrbková.

Odhadovaná cena opravy náhonu 
by měla v nejširším rozsahu vyjít na 
cca 5,5 mil. Kč a zahrnuje i  rekon-
strukci stavidel. „Těch je na náhonu 
celkem šest. Dříve se jimi reguloval 
vtok vody do náhonu a sloužila i při 
jeho čištění. Právě zrekonstruovaná 
stavidla budou nejvíce připomínat 
historii celého díla,“ konstatovala 
Karolína Hrbková. 

NÁPLNÍ PROJEKTU jsou stavební 
úpravy a pořízení potřebného vyba-
vení, což by umožnilo rozšířit a obo-
hatit nabídku Větrníku, organizace, 
kterou od září spravuje město Libe-
rec. Součástí je i úprava okolní zeleně 
pro její využití k interaktivní výuce. 
„Projekt chceme financovat s pomocí 
dotace z Evropské unie – z Integro-
vaného regionálního operačního 
programu (IROP). Výzva, do které lze 
projekt podat, bude vypsána v říjnu 
letošního roku,“ uvedl náměstek pri-
mátora pro ekonomiku, strategický 
rozvoj a dotace Jan Korytář.

Projekt počítá s  vybudováním 
nových kluboven a bezbariérového 
přístupu v celém objektu. Rozšíření 
by se tak dočkala klubovna pro mode-
láře, lépe vybavené by byly dílny pro 
lodní, auto a  letecké modelářské 

činnosti, a to například 3D tiskárnou 
a soustruhem, tak aby se mohli kromě 
dětí zapojit i studenti. Větrník by se 
mohl pochlubit i moderní laboratoří 
se stoly s tekoucí vodou, interaktivní 
tabulí, větroměrem nebo modelem 
sluneční soustavy.

Další sportovní činnosti umožní 
zvýšení stropu v  tělocvičně. Děti 
tak budou mít služby dostupné na 
jednom místě, omezí se případné 
časové ztráty přesunem a  DDM 
nebude muset v takové míře platit 
pronájmy v tělocvičnách na školách.

Součástí projektového záměru je 
vybudování naučné stezky v koru-
nách stromů na doposud nevyužíva-
né části pozemku. Stezka by sloužila 
nejen k zábavě, ale i k prověřování 
a získávání poznatků o přírodě. Cílem 
je bezbariérovost i této stezky. 

Obtokový náhon zůstane 
na přehradě jako atrakce
Na Harcovské přehradě by měla souběžně s opravou 
hráze a pravobřežní zdi, plánovanou v letech 2018–2019, 
vzniknout unikátní technická atrakce.
Jan Král

Větrník se může dočkat 
modernizace a nových kluboven
Město Liberec připravuje projekt na modernizaci Domu dětí 
a mládeže Větrník v Liberci.
Jan Král

  Rada města 23. srpna 2016

NOVÉ LAVICE V PARKU 
NA JABLONECKÉ ULICI
Nevyhovující technický stav mobi-li-
áře v  parku Jablonecká projednala 
Rada města Liberce a vybrala doda-
vatele nových dřevěných lavic.

Stav tří desetimetrových lavic 
u  Památníku obětem komunismu 
v  Jablonecké ulici je následkem po-
větrnostních podmínek velmi ne-
utěšený. Levné smrkové dřevo je 
v pokročilém stavu rozkladu.

Vizuální provedení lavic bude 
totožné, jiný bude materiál: místo 
dřeva smrkového bude dřevo mod-
řínové. Povrchová úprava bude po-
nechána v přírodním provedení jako 
doposud, povrch bude pouze napuš-
těn olejem.

Nejnižší cenu 220 tisíc korun 
nabídla firma Karel Hajlek  – Staco 
truhlářství. 

KAPACITA PROSTUPNÉHO 
BYDLENÍ NAROSTE
Statutární město Liberec dál navy-
šuje kapacitu systému prostupného 
bydlení. Nově bude spolupracovat 
s ubytovnami Centrum a Františkov, 
které splňují podmínky projektu tzv. 
sociálně zodpovědné ubytovny, což 
znamená, že zajistí klientům důstoj-
né ubytovací podmínky.

Účelem systému prostupného byd-
lení je zlepšovat kvalitu života obyva-
tel města, přimět nájemníky k  přijetí 
zodpovědnosti za své základní potřeby 
a  učit je předcházet ztrátě bydlení, 
snižovat počet osob žijících v sociálním 
vyloučení a  minimalizovat problémo-
vé sociálněpatologické jevy. S  tím je 
spojeno průběžné navyšování kapaci-
ty prostupného bydlení na všech jeho 
stupních. Prvním stupněm je krizové by-
dlení, druhým tréninkové bydlení a tře-
tím sociální bydlení. Nedílnou součástí 
projektu je proto spolupráce s provozo-
vateli komerčních ubytoven a  majiteli 
soukromého bytového fondu. 

PRO CVIČENÍ U PŘEHRADY
Radní schválili přijetí finančního 
daru od společnosti DIMATEX CS ve 
výši 150 000 Kč. Město se společ-
ností spolupracuje v  oblasti odpa-
dového hospodářství řadu let, jde 
o provoz nádob použitého textilu.

Sesbíraný textil je možné využít 
v  automobilovém, strojírenském nebo 
stavebním průmyslu a  kvalitní kusy 
oblečení jsou předávány na charitativní 
účely. Město ovšem nemůže takto vy-
bírat poplatek za umístění kontejnerů, 
protože se jedná právě o  zařízení pro 
charitu. Proto společnost Dimatex po-
skytne městu za umístění kontejnerů 
finanční dar. Peníze město použije na 
pořízení workoutové cvičební sestavy 
u přehrady. 

 www.liberec.cz/rada

   Rada města 19. července 2016

ASISTENTI MĚSTSKÉ
POLICIE SE OSVĚDČILI
Jako přínosný byl po ročních zkuše-
nostech vyhodnocen projekt „Asis- 
tent městské policie“. Bude proto 
pokračovat, dokud bude finančně 
podporován úřadem práce stejně 
jako doposud.

„Podle vyjádření pracovníků úřadu 
přítomnost těchto asistentů přispěla 
ke zklidnění situace. V  současnosti 
jsou v  pracovním poměru tři asistenti 
městské policie,“ uvedl primátor Tibor 
Batthyány.

Městská policie Liberec projekt spus-
tila v září loňského roku. Řady strážníků 
tehdy rozšířili čtyři uchazeči o zaměst-
nání z  úřadu práce. Pod hlavičkou 
městské policie vykonávají takzvanou 
dohledovou službu. V praxi to zname-
ná dohled nad dodržováním veřejného 
pořádku v centru města, dohled u ran-
ních přechodů, kontroly dětských hřišť 
a  parků vč. revitalizovaných ploch pro 
volnočasové aktivity na  sídlišti Roch-
lice, výpomoc při nácviku praktických 
jízd na jízdním kole při výuce dopravní 
výchovy na  dětském dopravním hřišti 
a  další činnosti. Tito pracovníci prošli 
základním školením, které bylo zamě-
řeno zejména na základní právní vědo-
mí asistentů a  praktický výkon služby 
na veřejnosti. 

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI 
MĚNÍ STRUKTURU
Obchodní společnosti ve vlastnictví 
města na základě usnesení rady 
města postupně mění strukturu 
vedení.

Ke změně stanov již došlo v Liberec-
ké IS, která se nově vydala cestou moni-
stického systému. Znamená to, že byla 
vytvořena správní rada a byl jmenován 
statutární ředitel, který má oproti dří-
vějšímu stavu vyšší pravomoci.

Nyní jsou na řadě Technické služby 
města Liberce a  Sportovní areál Ješ-
těd, kde ke změně struktury vedení 
doposud nedošlo. Radní proto vyzvali 
orgány obou obchodních společností, 
aby přípravu změny struktury urychlily 
a předložily Radě města návrh nových 
stanov a  návrh případných personál-
ních opatření. 

 www.liberec.cz/rada

Na letošní Dny evropského dědictví, které se v  Liberci uskutečnily v  sobotu 
10. září, připravilo město pro veřejnost novinku v podobě Festivalu umění. Unikát-
ní projekt, jehož partnerem je město Žitava, podpořila dotace ve výši 10 356 eur 
z fondu malých projektů v Euroregionu Nisa.

Nultý ročník Festivalu umění odstartoval v pátek vernisáží v Galerii Lázně. Sa-
motná přehlídka moderního umění se pak uskutečnila v sobotu v  rámci Dnů ev-
ropského dědictví, kdy byla v Galerii Lázně, Severočeském muzeu, Kině Varšava, 
libereckém podzemí a  kostele sv. Antonína Velikého instalována současná díla 
významných českých a německých umělců. 

NULTÝ ROČNÍK FESTIVALU UMĚNÍ
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JEŠTĚ PŘED začátkem koupací sezóny 
se nám podařilo vybudovat nové 
vstupy do přehrady, zahájit úpravy 
okolí u Domu kultury a vysázet nové 
květinové záhony na několika místech 
ve městě. Liberečané si mohli všim-
nout i opravených lavic před Plazou. 
Na pořádek ve městě dnes dohlíží více 
správkyň, které mají za úkol kromě kon-
troly v terénu a přijímání podnětů také 
zadávání oprav a úklidu a dohled nad 
jejich řádným provedením.

Odbor také průběžně pracuje 
s mnoha podněty od občanů, které se 
snaží vyřešit v co nejkratší době. Snahu 
města ocenili organizátoři známé dob-
rovolnické akce Ukliďme Česko, kteří 
apelují na spolupráci občanů s radnicí. 
„Město Liberec má podle statistik vyře-
šeno skoro 80 procent podnětů, což jej 
řadí mezi ty lépe komunikující radnice,“ 
uvedli na svém facebookovém profilu.

„Plánů máme na letošní rok ještě 
hodně. Před dokončením je oprava 

dvou dětských hřišť v ulicích Gagari-
nova a Jáchymovská. Budeme pokra-
čovat ve výsadbě tulipánů a narcisů, 
aby centrum města už na jaře více roz-
kvetlo, a chystáme se také na renovaci 
odpadkových košů, které byly léta bez 
povšimnutí.

Připravujeme revitalizace dalších 
ploch, výstavbu workoutových hřišť 

a v neposlední řadě plánujeme s Povo-
dím Labe na rok 2018 opravu a vylep-
šení liberecké přehrady. Pomalu tak 
začínají být vidět úpravy veřejného 
prostoru, které pro občany průběžně 
připravujeme, je to jen začátek a na 
další úpravy se můžou Liberečané 
těšit již příští rok.“ uvedla náměstkyně 
Karolína Hrbková. 

„LETOS PROTI nám stálo počasí. 
Podle informací z  meteorologické 
služby měl červen 21 deštivých dnů 
a červenec 23. To nám znesnadňovalo 
a výrazně pozdrželo sečení. Přitom se 
nám do konce května, kdy byly klima-
tické podmínky ještě přívětivé, poda-
řilo posekat všechna liberecká sídliště. 
Vloni se sekalo méně, ale byla sucha, 
takže to nikomu tolik nevadilo. Letos 
sekáme nepřetržitě od dubna, pokud 
zrovna neprší, ale vegetace po dešti 
roste rychleji. V tuto chvíli se situace 
již zklidňuje, prší méně a o to více se 
seká,“ vysvětlila náměstkyně primá-
tora pro územní plánování, veřejnou 
zeleň a  životní prostředí Karolína 
Hrbková.

Technické služby letos nedokázaly 
dostatečně zareagovat a s přerostlou 
trávou často marně zápasily. Nasta-

la situace, kdy technické služby už 
neměly dostatek lidí ani techniky, aby 
zvládly v  termínu posekat všechny 
plochy. „Jsme si toho vědomi a udě-
láme všechno pro to, aby se v příštím 
roce taková situace neopakovala. 
S  klimatem si neporadíme, ale na 
změnách ve fungování technických 
služeb pracujeme a věříme tomu, že 
všechny práce příště proběhnou už 
tak, jak mají,“ řekla Karolína Hrbková.

„Do toho jsme se celé jaro potýkali 
s další nepřízní, a to v podobě kůrov-
cové kalamity, která se v letošním roce 
nešíří pouze v  zapojených lesních 
porostech, ale škůdci se dostávají i na 
jehličnaté dřeviny na plochy veřejně 
přístupné městské zeleně. Museli 
jsme tak přistoupit ke kácení smrků, 
s čímž jsme nemohli dopředu počítat,“ 
doplnila. 

Tulipány a narcisy zkrášlí Liberec
Odbor ekologie a veřejného prostoru libereckého magistrátu se letos zabýval několika 
projekty, které zlepší stav veřejného prostoru a zeleně ve městě.
Odbor ekologie a veřejného prostoru

Tráva nám přerostla 
přes hlavu
Letošní letní počasí údržbě zeleně v Liberci příliš nepřálo. 
Po loňském suchu, kdy tráva žloutla a skomírala, byl 
letošní nástup léta až extrémně opačný. V deštivém počasí 
lze travní porosty sekat jen s velkými obtížemi a s nastalou 
situací si Technické služby města Liberce, které mají sečení 
trávy na starost, nedokázaly včas poradit.
Redakce

O prázdninách byly ukončeny práce 
na opravě zborceného opevnění ko-
ryta bezejmenného vodního toku, 
který protéká zahrádkářskou kolo-
nií na Františkově.

Právě nájemci zahrádek se obrá-
tili na město Liberec se žádostí o  ná-
pravu. Jakákoliv stavba, která slouží 
k usměrňování odtoku vody, k úpravě 
vodních poměrů nebo třeba k  naklá-
dání s vodami, je dle vodního zákona 
vodním dílem. A  za vodní díla, jejich 
stav, údržbu  apod. zodpovídá jejich 
vlastník (nikoliv správce toku), obvyk-
le majitel konkrétního pozemku, na 
kterém se vodní dílo nachází.

Jelikož se zdejší zborcené opevnění 
koryta (cca  50 metrů) nacházelo na 
pozemku města Liberce (p.  č.  456/1 
v k. ú. Františkov), začal odbor ekolo-
gie a veřejného prostoru situaci řešit. 
V  otevřeném výběrovém řízení byla 
jako zhotovitel stavby vybrána firma 
Milan Brokl s  cenou 417 972,85 Kč 
(předpokládaná hodnota zakázky čini-
la 563 052,92 Kč + DPH). 

OPRAVA KORYTA 
NA FRANTIŠKOVĚ

Karolína Hrbková

REVITALIZACE PLOCHY v  Gaga-
rinově ulici, kde dosud zela volná 
plocha, představuje instalaci víceú-
čelové prolézačky s dvěma věžička-
mi, závěsných houpaček, skluzavky, 
lezecké rampy, lanového mostku 
a sedmi dalších moderních herních 
prvků včetně řetězové houpačky, 
trojhrazdy či šplhací sestavy. Cena 
úprav byla 505 980 Kč bez DPH.

Obdobně vybavené je i  zrevita-
lizované hřiště v Jáchymovské ulici, 
kde dětem dosud sloužilo k zábavě 
jen pískoviště a kolotoč. Za vysoutě-
žených 395 630 Kč bez DPH vyrostla 
v  Jáchymovské víceúčelová prolé-
začka se dvěma věžičkami a dvěma 
skluzavkami propojenými tunelem 
a k tomu šest dalších moderních her-
ních prvků včetně trojhoupačky. Revi-
talizaci obou ploch měla na starosti 
liberecká firma TEWIKO systems, s. r. o.

„Na obou hřištích přibydou lavič-
ky pro maminky s kočárky a hřiště 
v  Gagarinově ulici bude lemovat 

nízký plůtek,“ 
poznamenala 
náměstkyně-
primátora pro 
územní pláno-
vání, veřejnou 
zeleň a životní 
prostředí Karo-
lína Hrbková.

Ostatní dětská hřiště, která na 
obnovu teprve čekají, jsou zařazena 
do plánů oprav pro další roky. „Začíná-
me s většími investicemi do dětských 
hřišť a v příštím roce chceme v jejich 
revitalizaci pokračovat ještě inten-
zivněji, protože opravdu kvalitních 
herních ploch je v Liberci stále málo.

Nejedná se jen o hřiště pro nej-
menší děti, ale připravujeme i hřiště 
pro starší děti, mládež a seniory,“ 
uvedla Karolína Hrbková a doplni-
la, že počet revitalizací a vybavení 
hřišť vždy závisí na přidělených 
finančních prostředcích do rozpočtu 
odboru. 

Děti se dočkaly dalších 
moderních hřišť
Moderní a pro děti atraktivní dětská hřiště vznikla během 
letních měsíců ve vnitrobloku na sídlišti Gagarinova 
a u hokejbalového hřiště v Jáchymovské ulici.
Jan Vrabec

LIBEREC.CZ

září 2016 VEŘEJNÝ PROSTOR
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KONTEJNEROVÁ STANOVIŠTĚ jsou 
předmětem postupné obnovy. Zamě-
řují se na ně jak celkové rekonstrukce 
jednotlivých ulic, které v  minulých 
letech probíhaly například v Rochlici 
nebo která nyní probíhá v Rumjancevo-
vě ulici, tak se provádějí také postupné 
lokální opravy.

Od  začátku letošního roku bylo 
obnoveno kolem deseti kontejnero-
vých stanovišť po celém městě. Ještě 
do konce roku se oprav dočká několik 
dalších. Odbor ekologie a veřejného 

prostoru ze svého rozpočtu investuje 
statisíce korun do oprav kontejnero-
vých stání napříč celým městem.

Každoročně se město zapojuje do 
grantového programu Fondu ASEKOL, 
odkud lze čerpat příspěvek také na 
opravy stanovišť, kde se mj. nachází 
velké červené kontejnery na vyslou-
žilá elektrozařízení. I letos byla žádost 
úspěšná a s příspěvkem se podařilo 
opravit tři stanoviště. První se nachází 
v Jánošíkově ulici v Růžodole a zbylá 
dvě na sídlišti v Gagarinově ulici. 

PRO DVĚ cyklostezky (za ČOV a Mach-
nín – Chrastava) už je vydané stavební 
povolení a čeká se pouze na schválení 
dotační žádosti (z  Programu Inter- 
reg V -A). „Dalších sedm úseků jsme 
vybrali jako prioritních. Postaveny 
budou z dotací Integrovaného plánu 
rozvoje území Liberec – Jablonec nad 
Nisou (IPRÚ) z  programu IROP,“ řekl 
náměstek primátora pro ekonomiku, 
strategický rozvoj a dotace Jan Korytář.

Předpokládané náklady jsou ve výši 
44,6 mil. Kč (z toho dotace z IROP cca 
37,9 mil. Kč (85 %). Spoluúčast města 
Liberec činí cca 6,7 mil. Kč. Město bude 
však usilovat o zajištění dílčích dotací 
z jiných zdrojů (SFDI, program přeshra-
niční spolupráce ČR – Svobodný stát 
Sasko apod.).

Mimo uvedených devět úseků 
vytipovala radnice dalších jedenáct 
cyklostezek, figurujících jako náhradní 
pro případ, že by některá z prioritních 
cyklostezek nemohla být z nějakého 
důvodu realizována.

PODÉL NISY
V Liberci vznikne nová cyklostezka. 

Povede od ulice Hrázděná po Barvíř-
skou v délce cca 200 metrů a stane se 
součástí mezinárodní cyklotrasy Odra – 
Nisa.

Město Liberec nyní získalo dotaci 
z Dotačního fondu Libereckého kraje 
ve výši 300 000 Kč na zpracování pro-
jektové dokumentace pro územní 
řízení. Poskytnutá dotace bude činit 
54,55 % z celkových způsobilých výdajů 
projektu (550 000 Kč). Reálné výdaje 
mohou být nižší dle vysoutěžené ceny. 
Harmonogram projektu počítá s vydá-
ním územního rozhodnutí do listopadu 
příštího roku. Výstavbu cyklostezky by 

pak město chtělo realizovat s využitím 
evropské dotace v rámci Integrované-
ho plánu rozvoje území (IPRÚ). 

Kontejnerová stání 
dostávají novou tvář
Magistrát každoročně eviduje až desítky požadavků na 
opravu kontejnerových stání. Na špatný stav nejčastěji 
upozorňují osadní výbory, sdružení vlastníků jednotlivých 
domů i jednotlivci. Každý podnět je v místě prošetřen 
a většinou zařazen do plánu postupné obnovy.
Redakce

Liberec potěší cyklisty. 
V plánu je 20 cyklostezek
S dvaceti novými cyklostezkami počítá projektový záměr 
na komplexní zlepšení podmínek pro rozvoj cyklistické 
dopravy v Liberci.
Jan Král

Drobné vodní toky se staly v  uply-
nulých měsících předmětem po-
drobnějšího zkoumání jejich ak- 
tuálního stavu. Na některých mís-
tech byl zjištěn velmi znepokojivý 
stav a roky zanedbaná údržba.

Jedním z  nich je například oblast 
Ruprechtického potoka. Plocha neda-
leko fotbalového stadiónu za Jedličko-
vým ústavem vykázala několik problé-
mů v  podobě poškozeného koryta, zanesených propustků, poškozené přetínající 
kanalizace, velkého množství náletových dřevin a  plošného znečištění. Všechny 
tyto závady nelze řešit ihned.

Pracovníkům odboru ekologie a veřejného prostoru se však přihlásila skupina 
40 dobrovolníků z vedení České spořitelny, které mělo v Liberci celostátní pracovní 
setkání. Po jeho ukončení se skupina rozhodla zapojit do úklidové akce. Vzhledem 
k počtu zapojených lidí byl domluven úklid právě zmiňované lokality. Za poměrně 
krátkou dobu byly z  místa odstraněny přibližně dvě tuny odpadků včetně pneu-
matik, kabelů, umyvadel, různorodých kusů nábytku apod. Tento úklid započal 
obnovu tohoto kousku Liberce. Děkujeme tímto ještě jednou všem zapojeným 
dobrovolníkům. 

ÚKLID RUPRECHTICKÉHO POTOKA DOBROVOLNÍKY

SEZNAM NOVÝCH 
CYKLOSTEZEK

1. Za ČOV (Selská – Londýnská)

2. Machnín – Chrastava
3. Odra – Nisa, pro pěší a cyklisty 
  (Košická – Poštovní nám.)
4. Propojení kolem Nisy
  (Barvířská – U Besedy)
5. Letná – Sousedská (napojení OPZS)
6. Soukenné nám. – nádraží
7. Londýnská – Oblouková
  (od Stříbrný kopec po Neumannova)
8. Napojovací bod „Košická“
  (pro trasu Odra – Nisa)
9. Napojovací bod „Poštovní nám.“ 
  (pro trasu Odra – Nisa)

NÁHRADNÍ ÚSEKY
10. Cykloobousměrky stavba

  (vč. návrhu Cyklistů Liberecka)

11. Cyklistické pruhy Kubelíkova

  (Americká – Č. Mládeže)

12. Cyklostezka Kateřinská

  (od Neumannovy k Litesu)

13. Stezka podél Veseckého rybníka

14. Prop. Vyhlídková – Vesecký ryb.

15. Propojení Vyhlídková – Mladá

– Za Mlýnem

16. Cyklistické pruhy Masarykova

17. Propojení Klatovská – Mostecká

cyklostezka Klatovská

18. Cyklostezka Minkovická

19. Okolo stadionu U Nisy, levý břeh

20. Cyklotrasa centrum – Harcov

– sídl. Kunratická

VEŘEJNÝ PROSTOR září 2016

POČÍTEJTE AUTA S NÁMI!
NENÁROČNÁ BRIGÁDA – ZAPISOVÁNÍ POČTU PROJÍŽDĚJÍCÍCH VOZIDEL

CELOSTÁTNÍ SČÍTÁNÍ DOPRAVY 2016

Sčítač by měl být starší 15 let s ukončenou povinnou školní docházkou (sou-
hlas zákonného zástupce). Před sčítáním dopravy bude provedeno základní 
školení bezpečnosti práce. Odměna je 60 Kč/hodinu.

Sčítání bude probíhat v těchto termínech:
· 21. září (středa) 7–11 hodin
· 20. října (čtvrtek) 13–17 hodin

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.)
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V EVROPĚ BYLA zima mezi válečný-
mi roky 1756 a 1757 vyplněna horeč-
ným diplomatickým jednáním, kdy 
se dotvářely jednotlivé nepřátelské 
tábory nového válečného konfliktu – 
Sedmileté války. Konflikt, který se roz-
hořel v předešlém roce, byl důsledkem 
snahy Marie Terezie získat nazpět ztra-
cená území Slezska.

Z počátku lokální konflikt postup-
ně zasáhl další území i na ostatních 
kontinentech a ve spojitosti s ním lze 
mluvit o prvním celosvětovém kon-
fliktu. Ale vraťme se na území širšího 
Liberecka, kde byla ubytována část 
rakouské armády na zimních kvartý-
rech a kde probíhaly přípravy na oče-
kávaný pruský útok na jaře roku 1757.

Pěchota zde byla rozdělena na dvě 
poloviny, kdy pod velením Johan-
na Sigismunda Macquira, hraběte 

z  Inniskillen, bylo ubytováno okolo 
10 200 mužů v Jablonném v Podještědí 
a jeho okolí. Druhá polovina pěchoty 
a tři tisíce jezdců pak byly na kvartýrech 
v samotném Liberci pod velením hra-
běte Frantze Moritze de Lacy. Naopak 

pruské síly v okolí Žitavy dosahovaly 
počtu zhruba 20 000 mužů.

Zima na přelomu let 1756 a  1757 
byla u Liberce vyplněná stavbou pol-
ního opevnění na jedné z přístupových 
cest do českého království. Kromě 

těchto opevňovacích prací docházelo 
i k menším vojenským výpadům proti 
pruské straně (Ostritz, Hirschfelde) 
a  naopak (přepadení Frýdlantu). Po 
úspěšném březnovém přepadení Frýd- 
lantu obdržel pruský velitel August, 
vévoda z Braunschweig -Bevernu, po 
polovině dubna kódovaný vzkaz od 
pruského krále Fridricha II., aby vpadl 
do českého království.

Vévoda vyrazil 20. dubna 1757 ze 
Žitavy přes Oldřichov na Hranicích 
a Hrádek nad Nisou směrem na Libe-
rec. U Chrastavy byl poprvé pozdržen 
rakouskou jízdou pod velením Karla, 
knížete Liechtensteina. U Machnína byl 
opět pozdržen 300 dragouny stejné-
ho pluku, kteří zde bránili místní most. 
I přes tato zdržení se pruské síly téhož 
večera objevily u Horní Suché a Osta-
šova.  Pokračování příště.

Sedmiletá válka a situace před bitvou u Liberce
Bitva u Liberce v roce 1757 je jednou z největších historických událostí, které v dějinách prošly Libercem a okolím. 
V následujících několika číslech Libereckého zpravodaje si připomeneme památná místa bitvy.
Archa 13

VĚDEC SE nechce spoléhat jen na 
archivy, ale obrací se s  prosbou 
o pomoc k veřejnosti – patriotům, 
pamětníkům nebo aktivním turis-
tům. Z výzkumu vzejde interaktivní 
mapa se všemi sesbíranými znalost-
mi.

„Ve výzkumu se zaměřuji na sběr 
historických informací o  místech 
v oblasti od německé Žitavy až po 
Vrchlabí,“ říká Daniel Vrbík. Výcho-
diskem pro jeho práci je turistická 
mapa z roku 1927 od libereckého 
kartografa Josefa Matouscheka.

„Hledám dobrovolníky, kteří znají 
místa nejen v  Jizerkách, ale i  na 
německé straně nebo třeba v okolí 
Vrchlabí, a mají chuť spolupracovat 
při studiu starých map. Tématu se 
věnuji již druhým rokem a stejně 
jako loni věřím, že se i nyní podaří 
oslovit alespoň několik desítek 
zájemců,“ doplňuje Vrbík.

Co přesně taková dobrovolná 
aktivita obnáší? Především ochotu 

podělit se o  své znalosti, chuť 
dozvědět se něco o  svém okolí 
a předat tyto informace dál.

Pro účast je třeba udělat jediné: 
zaregistrovat se na internetových 
stránkách mapy.fp.tul.cz/pribehy-
mist a v připravené aplikaci „začít 
vyprávět“.

Informace je možné poskyt-
nout také e -mailem na adresu: 
daniel.vrbik@tul.cz nebo telefonic-
ky na čísle 485 352 812.

Výsledky geografického bádání 
budou sloužit například k přesněj-
šímu ztotožnění staré mapy se sou-
časným stavem, k analýze vývoje 
názvosloví, ale také k  vytvoření 
souboru příběhů, znalostí a histo-
rických faktů, kterými bude moci 
kdokoli procházet, číst si je, a dozví-
dat se tak nové informace o svém 
okolí.

A  až do 30.  listopadu mohou 
účastníci soutěžit o  faksimili staré 
turistické mapy. 

LIBERECKÉ DIVADLO při této příle-
žitosti zahajuje novou sezónu právě 
jedním z jeho nejznámějších titulů 
komedií Veselé paničky windsor-
ské, jejíž látku zhudebnil nejenom 
Giuseppe Verdi ve slavné opeře 
Falstaff, ale také německý skladatel 
Otto Nicolai na libreto Hermanna 
Mosenthala. Operní soubor začal 
tuto operu zkoušet před prázdninami 
a zahájí novou sezónu premiérou již 
30. září.

14.  října bude mít svou první 
premiéru v Malém divadle soubor 

činohry s inscenací Tomáše Dianišky 
Atomová kočička. Je to první hra, 
kterou Tomáš Dianiška napsal, ale 
zatím ještě nikdy neuvedl. Autor si po 
letech plní svůj sen a hru zrealizuje 
dokonce jako režisér.

Baletní soubor zahájí novou 
sezónu premiérou baletu Romeo 
a  Julie. Věčný příběh geniálního 
dramatika, jemuž touto inscenací 
u příležitosti 400. výročí jeho úmrtí 
vzdá hold i balet DFXŠ, uvidí diváci 
na jevišti Šaldova divadla od 11. lis-
topadu. 

Pomozte zmapovat 
příběhy míst kolem vás
Bukovec, Olivetská hora, Ještěd, Žalý. Jsou to známá místa, 
jejichž historii a příběhy hledá mladý vědec Daniel Vrbík 
z Technické univerzity v Liberci.
Lenka Hanušová

Nová divadelní sezóna
Rokem 2016 si připomíná celý divadelní svět jednu 
z nejvýraznějších postav světových dějin umění, 
dramatika a spisovatele Williama Shakespeara.
DFXŠ

BITVA U LIBERCE – I

září 2016 KULTURA A HISTORIE
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V S T U P  P R O  D Ě T I  J E N  Z A  1  K Č

hcbilitygri.cz

Inzerce

JUBILEJNÍ ROČNÍK se uskuteční 
v novém termínu 17.–19. února 2017, 
který statisticky nabízí lepší sněhové 
podmínky. Posunutí termínu nebude 
úplnou novinkou, Jizerská 50 se 
v únoru jezdila mezi v letech 1990 až 
2000 před vstupem do seriálu dálko-
vých běhů Worldloppet.

Kromě nového termínu přináší jubi-
lejní ročník i další novinku – pojištění 
vrácení startovného v případě zrušení 
závodu z důvodu nedostatku sněhu. 
V případě, že by nebylo závod možné 
uspořádat ani na náhradní či zkrácené 
trati, bude závodníkům vráceno 70 % 
základního startovného zaplaceného 
do 30.  září  2016 do maximální výše 
1 000 Kč. Zvýhodněné registrace na 
všechny závody probíhají na webu 
www.jiz50.cz do 30. září.

Skladba víkendových závodů 
zůstává neměnná. Páteční dopoledne 
obstarají dětské závody Mini Jizerská 
Pojišťovny VZP, hodinu po poledni 

odstartuje Volkswagen Bedřichovská 
30 a v podvečer naváže sprint na 1,5 
kilometru soupaž. Sobotní dopo- 
ledne je vyhrazeno Hervis Jizerské 25 
a rodinnému závodu ČT Jizerská 10, 
odpoledne si zazávodí firemní štafety. 
V neděli 19. února 2017 se pak pojede 

hlavní závod ČEZ Jizerská 50.
„Osobně věřím, že jubilejní pade-

sátý ročník bude vůbec nejúspěšnější 
v historii a že se nám podaří vyprodat 
všechny vypsané závody,“ říká Martin 
Koucký, předseda Ski klubu Jizerská 
padesátka. „Samozřejmě nepůjde jen 

o závody, chystáme rozšířený dopro-
vodný program, který připomene jak 
padesát let historie závodu, tak zavzpo-
míná i na Expedici Peru 1970 a patnáct 
tragicky zesnulých horolezců.“

Nejvýhodnější startovné, které 
například v případě hlavního závodu 
na 50 kilometrů klasickou technikou 
činí i včetně pojištění zrušení a úrazu 
1 400 Kč, je možné získat při přihláše-
ní a platbě do 30. září 2016 na webu 
závodu – www.jiz50.cz.

Nový únorový termín Jizerské 50 
přináší všem závodníkům možnost 
důkladně se na závod připravit. Zatím-
co doposud na začátku ledna jezdili 
často bez větší přípravy, budou letos 
hlavnímu hřebu sezóny předcházet 
hned čtyři závody největšího domá-
cího seriálu běhů na lyžích SkiTour. 
Ten první, ČEZ Bedřichovský Night 
Light Marathon, startuje 30. prosince 
a nabídne večerní závody s čelovka-
mi. 

50. ročník Jizerské 50 se pojede opět v únoru
Už popadesáté se příští rok pojede legendární ČEZ Jizerská 50. Jubilejní ročník, který se uskuteční v novém únorovém 
termínu, chystá slavnostní program, který představí její výročí a připomene Expedici Peru 1970, na jejíž počest se 
závod koná.

SPORTOVNÍ POZVÁNKY září 2016
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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.

Rozhodování o městě je i věcí občanů
Na posledním zastupitelstvu mluvil můj kolega Antonín Ferdan o tom, že by bylo vhodné zahájit debatu s veřejností 
na téma. Co s lyžařským areálem, resp. co s lyžováním na Ještědu. Nesetkal se s pochopením. Já s ním však souhlasím 
a dodávám, že témat k diskuzi s občany je ve městě daleko víc.
Květa Vinklátová, Starostové pro Liberecký kraj

Co  se  týká  Ještědu,  město  jedná 
se slovenskou společností TMR o pro-
vozování  lyžařského  areálu.  Situaci 
komplikuje  fakt,  že některé  investice 
byly financovány za pomoci evropských 
dotací  a  toto  financování  má  vždy 
omezující podmínky v případě prodejů, 
pronájmů atd.

Pokud  město  jednání  dovede  do 
zdárného konce, TMR bude areál pro-
vozovat a přijme do důsledku podni-
katelské  riziko související  s problema-
tickým počasím a dalšími limity, město 
si  vydechne.  Pokud  ne,  bude  muset 
řešit, jak s provozem areálu dál. Ten je 

totiž dlouhodobě ztrátový a město tuto 
ztrátu sanuje. Samozřejmě  je  třeba se 
na to dívat z několika stran.

Lyžování na Ještědu má dlouholetou 
tradici, k městu patří a místní jej vnímají 
jako samozřejmost. Ne všechno si na 
sebe může vydělat. Na druhou stranu je 
třeba vzít na vědomí, jakým způsobem 
se proměnily klimatické podmínky, že 
na zasněžování  je využívána čím dál 
dražší  a  cennější  pitná  voda  atd.  Je 
třeba udělat důkladnou analýzu,  zda 
rozšíření  sjezdovek a  také  jejich při-
způsobení pro  letní provoz  (extrémní 
bikerské tratě atd.) dokáže změnit nebo 

alespoň  výrazně  zmírnit  každoroční 
ztráty  tak, aby sanace byla pro město 
únosná. Aby návrhy řešení měly hlavu 
a patu,  je třeba k rozhodování přizvat 
veřejnost a vést s ní širokou debatu.

Z tvrdých dat, odborných pohledů na 
věc, ale také právě z diskuzí s místními 
mohou vzejít návrhy, které budou Libe-
rečany akceptovány. Občané dali svou 
volbou před dvěma  lety sice stranám 
a uskupením nějaký mandát, ale  roz-
hodně to neznamená, že tím odevzdali 
do rukou zastupitelů právo rozhodovat 
další  čtyři  roky  o  čemkoliv  ve  městě 
absolutně.

Spoluzodpo-
vědnost místních 
občanů  za  to, 
jak  bude  město 
v   bud oucnu 
vypadat,  nikam 
n e z m i z e l a . 
Z ů s t a l a   j im 
v  rukách. A proto prosím Liberečany: 
Zajímejte se, choďte na zastupitelstvo, 
přinášejte podněty, nápady i kritiku. Pro 
vedení města je jednodušší rozhodovat 
bez toho, že by do toho někdo mluvil. 
Ale pokud se nedáte a budete aktivní, 
nebude možné váš hlas pominout. 

Vážení čtenáři, texty uveřejněné v zastupitelské rubrice Fórum najdete 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

Co blázníte, vždyť jsou tady lidi
Předpokládám, že jste si letos v létě pořádně odpočinuli, užili si pláží a rozkvetlých luk a jedním velkým krokem se 
přesunuli do „horkého volebního podzimu“. Ti, kteří z různých důvodů nemohli nebo nechtěli opustit své město, si jistě 
našli způsoby vyžití, které jim vyhovovaly – mohli se nerušeně brouzdat neposekanou trávou na libereckých sídlištích, 
plnou odpadků a psích exkrementů, zažít si svých pět minut slávy na zahradním lehátku v samém centru města 
u pískoviště a s vychlazeným drinkem v ruce – zakoupení občerstvení bylo podmínkou vstupu do „plážového areálu“ – 
a pozorovat se zadostiučiněním pracovní ruch okolo radnice.
Dana Lysáková, Věra Skřivánková, KSČM

Milí spoluobčané, dnem prvního září 
však tato  idylka skončila! Nejen školá-
kům, ale i nám zastupitelům začal běžný 
pracovní cyklus. První poprázdninové 
zasedání zastupitelstva se opět neslo 
v duchu stížností občanů na nečinnost, 
resp. špatnou činnost magistrátu. Slibu-
jeme, že věci nenecháme v klidu zapad-
nout a budeme se jimi dále zabývat.

Staré  latinské přísloví praví,  že vše 
souvisí se vším. Výše zmiňovaná nepo-
sekaná  tráva  jistě  souvisí  se  situací 
v  Technických  službách města  Liber-
ce. Představenstvo společnosti podle 
našeho názoru není schopno společnost 
efektivně  řídit. Předseda představen-
stva Dr. Baxa v dobách  své opoziční 
role kritizoval na TSML vše a vinu dával 

předchozím orgánům společnosti. Nyní 
se však v celé nahotě ukazuje, že před-
stavenstvo, ve kterém  jsou dva zastu-
pitelé, nedokáže přijít  s návrhem na 
řešení takové banality, jako je posekání 
trávy, když naroste více než v minulých 
suchých létech.

A problémy s odvolaným ředitelem? 
Podíváte     -li se na výroční zprávu společ-
nosti, dočtete se tam mimo jiné, že za 
rok 2015 poklesl počet zaměstnanců, 
ale mzdové náklady se zvýšily, ze stanov 
společnosti  se  dozvíte,  že  působnost 
ředitele stanovuje představenstvo spo-
lečnosti. Odhodlá se rada města, která 
je ze zákona valnou hromadou společ-
nosti, k  razantnímu prověření situace 
a k řešení?

To v případě Sportovního areálu Ještěd 
je situace odlišná. Společnost opět získala 
finanční prostředky na řešení své neu-
těšené finanční situace. Co na tom, že 
v obchodním rejstříku je uvedena výroční 
zpráva společnosti k 31. 3. 2015.

Na dotaz, proč není výroční zpráva 
a účetní závěrka za celý  rok 2015, nás 
paní předsedkyně Kocumová poučila, že 
lyžařská sezóna nekopíruje kalendářní 
rok!!! Ptát se, proč tedy nebyla zveřej-
něna výroční zpráva k 31. 3. 2016, bylo 
nadbytečné – letos u Zuzany Kocumové 
lyžařská sezóna 2015–2016 ještě trvá!!!

V souvislosti s volební kampaní se opět 
objevuje populismus, překrucování faktů, 
lži a pomluvy, neodbornost a nesnášenli-
vost. Toto vše degraduje politiku a vede 

k  nedůvěře  lidí 
v  samosprávu. 
Nechceme  být 
součástí  těchto 
praktik  a  dále 
budeme jednat dle 
volebního progra-
mu, hlasovat dle 
obsahu, co kdo předkládá, nikoli kdo to 
předkládá, a skládat pravdivě účty. Věřme, 
že tento negativní jev přežijeme ve zdraví. 
A tak se vraťme ke klasickému výroku: „Co 
blázníte, vždyť jsou tady lidi,“ Změno.

Blíží se polovina našeho funkčního 
období, bude načase bilancovat úspě-
chy a neúspěchy, slibujeme, že v jednom 
z příštích Zpravodajů vydáme souhrnnou 
zprávu. 

Dana Lysáková

Květa Vinklátová
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Jak nám město může ukrást milióny
Občané, dejme si pozor, co s našimi pozemky udělá nový územní plán. Přes noc se z našeho stavebního pozemku může 
stát pozemek pro veřejnou zeleň. Nejen že si na něm nepostavíme ani garáž, ale ani si ho od nás už nikdo nekoupí. 
A proč to všechno?
Nevysvětlitelné kroky současného vedení radnice odhaluje opoziční zastupitel František Gábor z TOP 09

Co jsem se naučil za 2 roky v politice
Na doktora jsem studoval celkem 18 let, 8 roků základní školy, 4 roky gymnázia a poté 6 let medicíny. V komunální 
politice jsem zatím jen 2 roky jako neuvolněný zastupitel, co dělá své povolání a ve svém volném čase schůzuje. Mnohé 
jsem už ale pochopil.
Jan Mečl, zastupitel SML za ČSSD

Proč vlastně Liberec stále 
vymýšlí územní plán?

Myslím, že jsme jediné město, které 
po devíti  či deseti  letech  stále  zpra-
covává  svůj  územní  plán.  Přitom  na 
konci minulého volebního období byl 
skoro hotov, stačilo by udělat poslední 
kroky k jeho schválení. Místo toho nová 
vládní koalice vše zastavila,  změnila 
zadání a začala přepracovávat. Původní 
územní plán nesplňuje jejich představu, 
zejména s ohledem na dopravní stavby, 
volnočasové zóny a veřejnou zeleň.

Přinést do města více zeleně, 
s tím nikdo nemůže nesouhlasit…

Vypadá to hezky, ale město potřebu-
je vše vyvážit. Když se z Ještědu dívám 
na Liberec, připadá mi,  že  je  to  jedno 
z nejzelenějších měst, jaké znám. Když 
jsem v jeho centru a chci se svými dětmi 
do přírody,  raději než do parku se za 
deset minut dostanu do Lidových sadů, 
které přecházejí v  Jizerské hory, nebo 
na Ještěd.

Kdy můžeme očekávat, že 
územní plán konečně bude?

To je těžko říci. Nyní je hotový návrh, 
který se bude projednávat s veřejností, 
podněty  musí  být  vypořádány.  To  je 
práce možná na  rok a půl, konkrétně 
to ale nikdo nemůže vědět.

Ale vždyť už jsme se jako veřej-
nost vyjadřovali, mnozí z nás si 
pamatují besedy vedené lidmi ze 
Změny pro Liberec. Co se s našimi 
připomínkami stalo? Skončily 
v koši?

Jasně.  Jede se znovu. Ale besed už 
bude méně, vedení radnice má předsta-
vu, že už je všechno vykomunikováno.

Má už nyní toto zpoždění 
nějaké následky?

Je  jich dost.  Jednak město vracelo 
dotaci 3 milióny korun. K tomu vyvstaly 
další náklady vynaložené na přepraco-
vání územního plánu. Přestáváme být 
seriózním partnerem pro  různé  firmy, 
například už  roky slibujeme další při-
pojení k průmyslové zóně,  Liberecký 
kraj měl připravené finanční prostřed-
ky ke spolufinancování. Pomohlo by to 
zaměstnancům, kteří při cestě do práce 
stojí  v  zácpě. Navíc  to  může ohrozit 
řadu pracovních míst, pokud se  firmy 
„naštvou“ a rozhodnou odejít.

A co lidé, kteří by třeba v Liber-
ci chtěli stavět? Ti územní plán 
nepotřebují?

Kvůli  změně územního plánu vázne 
výstavba čtyř set až pěti set rodinných 
domů. Lidé, kteří se rozhodli stavět, si 
tento sen zrealizují  za hranicí města. 

Půjdou raději do Šimonovic, do Mníšku, 
do Nové Vsi, Stráže nad Nisou či Dlouhé-
ho mostu. Tyto obce budou bohatnout, 
protože daně půjdou do nich. Přitom 
lidé žijící v příměstských obcích budou 
stále  využívat  dotovanou  infrastruk-
turu z  rozpočtu našeho města:  školy, 
divadlo, bazén, zoologickou zahradu, 
sportoviště, komunikace a kulturní zaří-
zení. Ale daně platí v příslušné obci, 
kam odejdou. Obecně  je  to koncepční 
chyba: nerozvíjet město, ale nepřímo 
podpořit rozvoj okolních obcí.

Hovoří se o tom, že na (ne)existen-
ci územního plánu závisí budoucnost 
Ostašova. Oč přesně jde?

Jsou  zajímavé  dotace  na  revitali-
zace  takzvaných  brownfields,  což  je 
nevyužívané území, komplexy budov 
a pozemků připravených a nabízených 
domácím  i  zahraničním  investorům. 
Takové v Ostašově  jsou.  Jenomže bez 
územního plánu Ostašov stále zápasí 
s neexistencí přístupových komunikací, 
a tudíž je pro velké firmy zatím nezají-
mavý. A pak by třeba mohlo být pozdě.

Se změnou územního plánu se 
také mění zastavitelnost pozem-
ků. Budu jako majitel pozemku 
v Liberci informován, pokud 
se můj pozemek ze stavebního 

změní třeba 
na veřejnou 
zeleň?

To  je  jedna 
z nejdůležitějších 
věcí,  které by  si 
lidé  měli  pohlí-
dat.  Hlídejte  si, 
zda máte své pozemky zařazeny tam, 
kam jste chtěli!  Já  jsem požádal paní 
náměstkyni Hrbkovou (ZpL), aby případ-
né změny s každým vlastníkem řešila, ale 
povinnost města to není! Takže se klidně 
může stát, že vás město rázem připraví 
o milióny korun tím, že změní zastavi-
telnost pozemku – a tím i jeho cenu – ze 
stavebního na určený pro veřejnou zeleň.

Je vůbec něco pozitivního na 
tom, že územní plán stále nebyl 
schválen? A co s tím můžeme 
dělat?

Teď už  to nemá dobré  řešení.  Jistě 
v novém územním plánu budou i dobré 
věci,  ale  ztrácíme  čas,  lidi  a  peníze. 
Bohužel, město deklarovalo,  že bude 
vše  projednávat,  a  přitom  jsme  do 
územního  plánu  neměli  možnost 
zasahovat ani my, členové výboru pro 
územní plánování.  Jen  jsme s ním byli 
seznámeni. Je otázka, co potom zmohou 
sami občané, pro které by územní plán 
měl být především. 

Porozumět ostříleným politikům  je 
poměrně složité, mají svůj vlastní jazyk 
a na jednoduchou otázku dostanu často 
odpověď, která mě neuspokojí a nedo-
zvím se nakonec nic. Nedivím se proto 
lidem, že na politiku nadávají a politikům 
často vůbec nerozumí. Věci lze přece říci 
jednoduše.

Jednou měsíčně jedná zastupitelstvo 
našeho města a tahle schůze je pro mě 
opravdu  zážitek. Mluvit  o  efektivním 
jednání se vskutku nedá, demokratická 
diskuse to také není. Jde často jen o haš-
teření nad špatně připravenými materiá-
ly, únavné jsou pak různé osobní spory, 
a tak jednání trvají dlouho do noci.

Materiály pro zastupitelstvo stotisícové-
ho města by neměly mít ani chybičku, měly 

by být dopředu projednány odborníky ze 
všech stran ve výborech, aby se o podpoře 
nebo nepodpoře mohly jednotlivé partaje 
a hnutí rychle informovat krátkým vystou-
pením předsedy klubu nebo odborníka 
na danou problematiku. Složitější a pro 
město zásadní návrhy je třeba připravovat 
dlouho dopředu a seznámit s nimi zastupi-
tele a hlavně občany na jiném fóru, než je 
jednání zastupitelstva.

Pomalu ztrácím naději, že současná 
koalice Změna/ANO s  tím něco udělá 
kromě výmluv na zlou a špatnou opo-
zici. Nezasvěcený občan sledující  jed-
nání zastupitelů našeho města se může 
těžko orientovat.

Poslední  úder  pro  neoblíbenost 
a nevěrohodnost politiků pak přichází 

z novin a internetu. Nevím, jestli v tom 
nejsme v naší zemi nejlepší, ale pomlou-
vání a špinění postupně všech, kdo poli-
tiku u nás dělají, přesáhlo meze. Většina 
klasických  novin  dnes  někomu  patří 
a musí tedy psát v zájmu svého majitele. 
Internet ale všemu nasazuje korunu ve 
svých anonymních diskuzích, kde se to 
může řezat hlava nehlava,  respektive 
do  kompletního  vyřazení  politického 
protivníka z boje. Kam se hrabou tituly 
z dávné doby, jako byly v Liberci noviny 
s názvem Vpřed nebo časopis Dikobraz.

Moc bych  si přál, aby  se anonymní 
pisatelé mohli někdy sejít a své názory 
obhájit  pod  vlastním  jménem,  pokud 
by se nezačali rovnou fackovat. Kam až 
v  Čechách  mohou  anonymní  pisatelé 

dojít, je katastro-
fou pro nás všech-
ny. Divím se sluš-
ným  politikům, 
a  pár  jich  ještě 
jistě  i  v  Liberci 
je, že na tuto hru 
vůbec  přistupují 
a posílají své texty na internet.

Pokles  úrovně  politiky  a  morálky  je 
hluboký a chci žít v naději, že se vzpama-
tujeme a dosáhneme úrovně vyspělých 
demokracií. Politika je řemeslo jako každé 
jiné, je třeba se mu dobře vyučit a pak už 
zbývá jen usilovně pracovat a nezklamat 
své  voliče.  Politika  a  politici  jsou  také 
odrazem stavu společnosti a nechce se mi 
věřit, že by to s námi bylo tak špatné. 

FÓRUM září 2016

Jan Mečl

František Gábor
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BusLine tvrdí, že 33 miliónů potřebuje 
na platy řidičů. Pokud by je takto použil, 
řidičům BusLine by stouply platy o polo-
vinu. Skutečně tomu někdo věří?

Na druhou stranu řidičům autobusů 
dopravního  podniku  by  musely  platy 
o  polovinu  klesnout,  aby  33  miliónů 

mohlo  být  Bus-
Line  vyplaceno. 
To je samozřejmě 
nepřípustné.

Reálný scénář 
je  podle  mého 
názoru  takový, 
že kdyby k výpla-
tě této částky opravdu došlo, dopravní 
podnik by musel  šetřit na platech, na 
investicích i na bezpečnosti až na úroveň 
degradace  veřejné  dopravy  a  většina 
peněz by skončila jako zisk majitelů Bus-
Line nebo jako krytí ztráty z jiných aktivit 
této firmy.

Proč BusLine takto tvrdě vystoupil právě 
teď? Důvody vidím nejméně dva. Jeden 
z nich je, že na základě auditu v doprav-
ním podniku byla s BusLine vedena jednání 
o narovnání smluvních vztahů. V posled-
ním půlroce v nich ale nedošlo k žádnému 
pokroku  a  BusLine  tímto  krokem  plně 
převzal iniciativu do svých rukou. Druhý 
důvod je čas – v počátcích trvání smlou-
vy se BusLine choval spíše vstřícně, teď 
se ale trvání desetileté smlouvy pomalu 
nachyluje a BusLine již opakovaně žádal 
o její prodloužení.

Pět let upozorňuji na problémy smlou-
vy mezi dopravním podnikem a BusLine 
a usiluji o nápravu. Na rizika a pravděpo-
dobný další vývoj poukazovali i auditoři. 
Spolupráce s BusLine na řádném dokon-
čení smlouvy je možná, ale za rovných 
podmínek.  Vydírání  ustupovat  nelze. 
V představenstvu dopravního podniku 
jsme spolu s kolegy ze Změny pro Liberec 
s tímto názorem v menšině, vývoj však 
naše varování potvrzuje a nelze už dále 
popírat, co je zřejmé. 

Došlo k poměrně významnému nárůs-
tu nákladů na zimní údržbu, zhoršily se 
i výsledky hospodaření a nebýt dobrých 
výsledků za měsíc leden, firma by se již 
propadla do ztráty. Na tuto situaci ma- 
nagement společnosti uspokojivě nezare-
agoval. Nárůst výdajů ani nebyl uspoko-
jivě vysvětlen a nebyly nabídnuty kroky 
vedoucí ke zlepšení situace společnosti.

Proto se představenstvo společnosti 

dohodlo s ředitelem Františkem Moha-
csim  na  ukončení  pracovního  poměru 
k 31. 8. 2016 a v současné době probíhá 
výběrové řízení na nového ředitele společ-
nosti; výběrová komise vybírá celkem ze 
sedmi vážných zájemců.

Přestože jsou výsledky firmy stále lepší, 
než byly v letech 2013–2014, nechtěli jsme 
zůstat v roli těch, co jen udržují stávající 
stav od  jedněch voleb k druhým. A  to 

i přesto, že některé změny nejsou vždy 
přijímány hned s nadšením. Osobně jsem 
přesvědčen,  že  TSML  mají  stále  velký 
nevyužitý potenciál a nové vedení firmy 
by mělo být impulsem k dalšímu zlepšení 
fungování firmy tak důležité pro to,  jak 
naše město vypadá a jak se v něm žije.

Hlavním úkolem nového ředitele bude 
dosažení  úspor  na  subdodavatelských 
smlouvách  v  oblasti  zimního  čištění 

komunikací a letní údržby zeleně. V obou 
případech budeme prosazovat, aby pokra-
čoval trend v omezení subdodávek a aby 
si TSML postupně zajišťovaly větší rozsah 
prací vlastními silami.

Obdobné kroky již vedly k významné-
mu zvýšení zisku i přidané hodnoty na sta-
vebních zakázkách pro město, a je proto 
na čase odvážit se k podobným změnám 
i v dalších střediscích TSML. 

Vydírání nelze jen ustupovat
Společnost BusLine chce od dopravního podniku dalších 
33 miliónů korun za rok 2015. Jde o peníze navíc nad 
každoročních zhruba 150 miliónů, které již dopravní 
podnik platí BusLine za provozování autobusových 
linek v Jablonci a zčásti v Liberci. Dopravní podnik nárok 
odmítá.
Josef Šedlbauer, Změna pro Liberec/SZ

Změny v Technických službách města Liberce
Zatímco rok 2015 byl pro TSML, a. s., úspěšný, vývoj v prvním pololetí letošního roku tak dobrý nebyl.
Jaromír Baxa, zastupitel za Změnu pro Liberec a předseda představenstva TSML, a. s.

Ach ty vztahy aneb Svazek mezi 
DPMLJ a firmou BusLine
O tom, jak probíhaly námluvy, můžeme jen spekulovat. 
Vznik „manželství“ můžeme však s jistotou datovat na 
2. 12. 2009, kdy Jiří Kittner za DPMLJ podepsal smlouvu 
s firmou s neznámými vlastníky.
Jiří Čeček, Změna pro Liberec

Podle názoru auditorů je podoba tohoto 
dokumentu velmi nestandardní a žádný 
řádný hospodář by ho zřejmě nikdy nepo-
depsal. Byla to ale politická vůle a vzhle-
dem k tehdejšímu obsazení managementu 
a představenstva DPMLJ není divu,  že 
nevznikl žádný odpor. Soužití se rozeběh-
lo naplno a k bezproblémovému fungo-
vání přispěl nepochybně i nástup člena 
představenstva firmy BusLine do funkce 
provozního ředitele DPMLJ. Obě funkce 
vykonával souběžně ještě cca 1,5 roku, 
než se v DPMLJ stal generálním ředitelem.

Vstupem Změny do aktivního politic-
kého dění začínají vyplouvat na povrch 
první zvláštní okolnosti této spolupráce 
a vznikají vážné pochybnosti o oboustran-
né výhodnosti tohoto „manželství“. Z ini-
ciativy Josefa Šedlbauera probíhá v roce 
2012 v DPMLJ audit, jehož hlavním poslá-
ním má být právě posouzení ekonomické 
výhodnosti spolupráce obou firem.

V závěrečné zprávě se však zpracovatel, 
firma Finaudit, zcela vyhnul posouzení eko-
nomických dopadů vstupu BusLine do DPMLJ 
bez výběrového řízení a stejně tak problé-
movým pasážím ve smlouvách mezi DPMLJ 
a BusLine. Ve světle skutečnosti, že Finaudit 
je „dvorním“ auditorem firmy BusLine, však 
i tento pozoruhodný výsledek dává smysl.

Dalším mezníkem je rok 2014, neboť je 
zřejmé, že v komunálních volbách docílí 
Změna s velkou pravděpodobností velmi 
dobrého výsledku, což dávalo tušit další 
problémy při realizaci dosavadní „úspěš-
né spolupráce“. Vznikají tedy ještě další 
dodatky k základní smlouvě, které pozici 
DPMLJ v tomto svazku dále zhoršují.

V únoru 2015 se dostávají do představen-
stva DPMLJ noví členové a je rozhodnuto, 

stejně jako u jiných městských společností, 
o provedení hloubkového auditu. Z výběro-
vého řízení vyšla jako vítěz renomovaná audi-
torská firma BDO. První představení výsledků 
provedeného auditu proběhlo 30. 9. 2015. 
Záhy nato následovalo odvolání místopřed-
sedy představenstva profesora Šedlbauera 
a odstoupení předsedy Ing. Čulíka z funkcí. 
O snahách ovlivnit výsledek a o vykonávání 
tlaku na auditory se toho napsalo a bylo 
řečeno již dost a mohu k tomu uvést pouze to, 
že snaha o interpretaci tohoto faktu směrem 
k J. Šedlbauerovi svědčí o jisté slaboduchosti, 
či spíše úplné absenci jakýchkoliv morálně 
volních vlastností autorů. Každý nezaujatý 
pozorovatel si snadno dovodí, odkud vítr 
foukal. (Manažerské shrnutí auditu je ke sta-
žení na webu www.liberec.cz v materiálech 
pro zastupitelstvo v březnu 2016.)

Další jednání s firmou BusLine o narov-
nání vztahu dodneška nepřineslo, až na 
naprosté drobnosti, žádný výsledek. V sou-
časnosti došlo ze strany BusLine k jedno-
strannému přerušení jednání.

Pokud  má  jeden  partner  ve  vztahu 
dlouhodobě navrch, není ochoten řešit 
z  toho  plynoucí  problémy  a  nakonec 
ukončí  i  komunikaci  k  tomuto  tématu, 
nastal zřejmě čas, kdy musí ten druhý začít 
pomýšlet na rozvod.

PS: V rámci objektivity je nutno zmínit, že 
BusLine se snaží maximalizovat zisk a chová 
se v rámci systému neoliberálního kapitali-
smu tržně, tedy snaží se vyzískat pro své 
skutečné majitele co největší profit, byť si 
z hlediska morálních aspektů o tom můžeme 
myslet své. Pokud bychom chtěli ukázat na 
skutečné viníky současného stavu, musíme 
je hledat spíše u bývalé politické reprezen-
tace a členů představenstev. 

KDE SE VZALO 33 MILIÓNŮ?
Podle BusLine mají na tyto peníze 

navíc  (s  označením  „přiměřený 
zisk“) nárok podle smlouvy, ačkoli 
si je v předchozích letech neúčtovali. 
Absurdní důsledky tohoto nároku je 
nejlépe vidět na dopravě v Jablonci 
nad Nisou. Jablonec a okolní obce si 
objednávají dopravu od dopravního 
podniku. Pošlou mu na to příspěvek, 
něco přidá Liberecký kraj, něco se 
vybere od cestujících jako jízdné. Prak-
ticky všechny tyto peníze dostane Bus-
Line, jehož autobusy v Jablonci jezdí. 
Přesto chce teď BusLine od dopravní-
ho podniku další peníze, za samotný 
Jablonec je to téměř 20 miliónů, které 
dopravní podnik nikdy neměl.

V čistě obchodním vztahu by se 
řeklo,  že  dopravní  podnik  prostě 
uzavřel špatnou smlouvu, na které 
prodělává,  a  je  to  jeho  problém. 
Smlouva, podepsaná v roce 2009 Jiřím 
Kittnerem,  je opravdu špatná. Byla 
ale uzavřena napřímo, mimo zákon 
o veřejných zakázkách. Tento postup 
byl zdůvodněn tzv. bezúplatností – 
dopravní podnik měl prostě inkasovat 
od měst a od cestujících a BusLine tyto 
peníze předat. Požadavek „něčeho 
navíc“ popírá argumentaci, na základě 
které smlouva existuje.

Josef Šedlbauer
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Inzerce

SPORTOVNÍ KLUB JEŠTĚD 
organizuje rozvoj sportů 
provozovaných na Ještěd-
ském hřebenu dlouhé desít-
ky let, a to počínaje výukou 
začátečníků přes rekreační 
sport až k vrcholovému sou-
těžení.

Veškeré aktivity v areálu 
Ještěd probíhají ve výborné 
spolupráci se Sportovním 
areálem Ještěd a  kromě 
Lyžařské školy je to pak 
především oddíl Alpských 
disciplín, který dlouhodobě 
vychovává mladé lyžaře 
a vede je k  lásce k tomuto 
nádhernému sportu a také 
k závodní činnosti. Náš oddíl 
se řadí mezi ty nejúspěšnější v repub-
lice a naši členové dosahují úspěchů 
nejen na republikové úrovni, ale i mezi-
národní, a pravidelně zásobují novými 

členy reprezentační družstva České 
republiky,“ vysvětluje Zdeněk Štefek, 
předseda oddílu AD.

Jak doplňuje, není mnoho sportů, 

které spojují vlastní sportovní výkon 
a  kouzlo přírody, zejména hor, ješ-
tědské svahy nevyjímaje, které svou 
působivostí učarují tak mnoha lidem.

„Sjezdové lyžování je nároč-
né a ranní vstávání nemiluje asi 
nikdo, ale pocit, kdy se hrany 
lyží zaříznou do čerstvého 
sněhu a začnou kreslit oblouky 
na sluncem zalité sjezdovce, je 
nepřekonatelný. Spojení zážitku 
a sportu je to, co dělá z lyžování 
závislost.“

Děti se v  oddíle Alpských 
disciplín celoroční všesportovní 
přípravou připravují na vrchol-
né závody, ale také především 
získávají chuť a radost ze sportu 
a z výborného kolektivu. Učí se 
samostatnosti na soustředění 
i  závodech, starší pomáhají 
mladším a  do života získávají 
ty správné hodnoty a návyky. 

Proto všichni, kdo mají zájem, mohou 
zvláště v podzimních měsících využít 
období přijímání nových členů do řad 
oddílu Alpských disciplín. 

Tradice závodního lyžování v Liberci hledá pokračovatele
Liberecký lyžařský oddíl Alpských disciplín Sportovního klubu Ještěd provádí během září nábor nových členů. Ve 
svých řadách uvítají všechny, kteří se nejen chtějí naučit závodně lyžovat, ale rádi by také zapadli do party a vytvořili 
si kamarády na celý život. Kdo ještě není pevně rozhodnutý, může využít nabízené možnosti zhlédnutí tréninků 
a měsíčního vyzkoušení.
SK Ještěd

SPORTOVNÍ POZVÁNKY září 2016

ODDÍL ALPSKÝCH DISCIPLÍN

ad.skjested.cz
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VÝZNAMNÍ ZAMĚSTNAVATELÉ V REGIONU
září 2016  BYZNYS A PODNIKÁNÍ

ZAČÁTKY SPOLEČNOSTI Syner se datují do roku 
1991, kdy si Petr Syrovátko zaregistroval obchodní 
značku Syner a na základě získaných živnosten-
ských listů začal podnikat ve stavebnictví.

Z počátku šlo především o subdodávky pro jiné 
firmy na území kraje, ale také v německé Pirně. 
V roce 1993 se společníkem Ing. Jiřím Urbanem 
založili právnickou osobu Syner,  s.  r.  o., která 
rychle překročila hranice regionu, etablovala 
se v ČR a díky začlenění do holdingové struk-
tury má na svém kontě výstavbu na Slovensku, 
v Rusku a v Rumunsku. S group holding, který 
vznikl odštěpením části Syneru, podniká ve sta-
vebnictví, v developingu, správě majetku a ve 
sportovním managementu.

S nabíráním nových zaměstnanců potřeboval 
Syner vyřešit stabilní zázemí. V lokalitě Horního 
Hanychova první Syneráci během pouhých šesti 
týdnů zvládli ve Světelské ulici postavit nový 
objekt, na jehož adrese firma sídlila až do přestě-
hování do Paláce Syner v roce 1998. Ten byl prvním 
developerským projektem a jako zázemí firmě 
sloužil další desetiletí, než se současnou adresou 
stal výškový S tower. Firma zároveň expandovala 
a otevřela pobočku v Praze.

SRDEČNÍ STAVBOU JE „LIDUŠKA“
První samostatnou větší zakázkou se pro Syner 

stala výstavba liberecké základní umělecké školy, 
která nadchla architekty a získala ocenění Stavba 
roku 1995. Krásná budova slouží svému původní-
mu záměru už přes dvě desítky let.

Za čtvrtstoletí postavil Syner přes 600 objektů 
po celém Česku v hodnotě přesahující 50 miliard 
korun. Patří sem výrobní a logistické závody, admi-
nistrativní budovy, bytové komplexy, nemocnice, 
obchodní centra, vodohospodářské a dopravní 
stavby.

Až na Syner se žádná firma v ČR nemůže pochlu-

bit tím, že má na svém kontě také výstavbu tří 
multifunkčních hal. Tyto diamanty mezi stavba-
mi vyrostly v Liberci, Karlových Varech a v Třinci 
a cestu si do nich od otevření našlo již přes 5 mi- 
liónů návštěvníků.

PRŮMYSLOVÉ ZÓNY
Syner je podepsán pod výstavbou tří ryze 

privátních průmyslových zón, dvou v Liberci 
a  jedné v Krupce na Teplicku, a také postavil 
většinu závodů, které v nich vyrábí. Do dnešních 
dnů našlo v těchto průmyslových zónách práci 
téměř 10 000 lidí. Dlouhodobě pro Syner platí, že 
v počtu zakázek převažuje poměr soukromých 

investorů nad veřejnými, vyjádřeno matema-
ticky 60 : 40.

Stalo se standardem, že privátní investoři se po 
předchozí vyzkoušené spolupráci vrací s novými 
zakázkami, a to jsou ty nejlepší reference, jaké si 
firma může přát. Syner má dlouhodobě kolem 300 
kmenových zaměstnanců, holding zaměstnává 
1 000 lidí, když přes subdodávky dává práci dalším 
tisícovkám.

MYSLÍ NA OKOLÍ
Jako společensky odpovědná firma věnuje 

velkou část prostředků na podporu kulturních, 
zájmových a sportovních činností na profesionální 
i amatérské úrovni. Vedle toho od roku 2000 fun-
guje Nadace Syner, která se zaměřuje na pomoc 
potřebným, především individuálním žadatelům. 
Nadace nezískává žádné státní granty. Z příspěvků 
od svého zřizovatele rozdala za dobu působení 
přes 50 miliónů korun a poskytla pomoc v řádu 
dalších miliónů. 

Sportovní arény – diamanty mezi stavbami
Firma, která vyrostla na zelené louce a která dodnes patří mezi několik málo v Česku působících velkých stavebních společností 
s tuzemským kapitálem – to je Syner, který už více než čtvrtstoletí sídlí v Liberci, přestože většinu zakázek staví v okolních 
regionech, především v Praze.

TIPY NA AKCE V LIBERCI

KAM ZA ZÁBAVOU?

TŘETÍ DIAMANT. Zatím poslední multifunkční hala od spol. SYNER je třinecká WERK ARENA dokončená v  roce 2014, 
ke které letos přibyla menší tréninková hala.

TISKOVÁ REKLAMA, KTERÁ
 V LIBERCI FUNGUJE

45 500
výtisků každý měsíc

liberec.cz/zpravodaj
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ZÁSADNÍ ZMĚNA výuky motorkářů 
v autoškolách přišla před rokem. Od 
listopadu 2015 platí nová pravidla 
s výrazně složitějšími a přísnějšími 
praktickými zkouškami. Jízdy jsou 
nyní tak těžké, že hodně zájemců 
odradí zcela.

V okrese Liberec, ano okresy sku-
tečně stále existují, bylo v roce 2014 
registrováno celkem 36 autoškol, 
z nichž 14 (11 v samotném Liberci) 
provádělo výcvik skupiny A. V  létě 
roku 2016 už v Liberci řidičský průkaz 
na velkou motorku mohou zájemci 
udělat jen ve dvou autoškolách, další 
je ve Frýdlantě, resp. v Raspenavě. 
A dostat se do kurzu není vůbec jed-
noduché, většinou je plno.

Další nástraha pro zájemce je 
v penězích, kdy dříve za kurz zaplatili 
cca 5–6 tisíc korun. Dnes je nejnižší 
cena 8 000 Kč, ale spíše 10 a někde 
i 12 až 15 tisíc korun. To je mimocho-
dem až o třetinu více, než zaplatíte za 
řidičský průkaz na auto.

O situaci jsme hovořili s některými 
provozovateli autoškol, motorkáři 
i  profesionály a  podnikateli, které 
motocykly živí. S  výjimkou někte-
rých autoškol se většinou shodují na 
tom, že zpřísnění praktického výcvi-
ku a zkoušek je namístě, ale také na 
tom, že úbytek nových motorkářů je 
citelný.

Nová situace nejvíce postihla 
samotné autoškoly. Více než 80% 
úmrtnost poskytovatelů výcviku 
skupiny A je toho důkazem. Základní 
důvody jsou dva: autoškoly nebyly na 
nové podmínky připraveny a praktic-
ké zkoušky jsou relativně těžké.

„Protože došlo k markantní změně 
provádění závěrečných zkoušek na 
moto, pozastavujeme výcvik na 
všechny motocykly, a to do odvo-
lání. Způsob provádění zkoušky 
je tak nebezpečný, že nehodláme 
riskovat zdraví a životy žáků. Žádná 
pojišťovna nedá dostatečnou záruku, 
a  i  kdyby, nestojí za to riskovat. 
S  tímto názorem nejsme jediná 
autoškola v republice. Není to náš 
výmysl a tímto se omlouváme všem 
zájemcům.

Největší problém máme se samo-
statnou jízdou žáka v provozu. My za 
ním pojedeme v autě a budeme se 
dívat, jak se před námi někde rozmlá-
tí,“ uvádí dost nekompromisně napří-
klad Autoškola Tejnar z Tanvaldu.

Popisovaný způsob je jednou 
z velkých změn. Zatímco dříve učitel 
seděl za žákem na motocyklu s dru-
hými řidítky, nyní jej po jízdách na 
cvičišti doprovází v (na) jiném vozidle. 
Nemůže tedy u méně šikovných žáků 
zasáhnout do řízení. Podle některých 
autoškol je ale možné motocykly 
s přídavnými řidítky dále využívat, 
ale jen pokud už je daná autoškola 
nezrušila. U závěrečné zkoušky jedou 
na motocyklu bez instruktora i bez 
zkušebního komisaře, ti jej doprovází 
v autě.

Druhým oříškem je samotné cviči-
ště, kde žáci musí zvládnout pomalý 
a rychlý slalom, trojitý průjezd rela-
tivně malou osmičkou při rychlosti 
cca 4 km/h, stejně pomalé otáčení do 
protisměru a pod. Některé úkony jsou 
i pro aktivní motorkáře bez nácviku 
hůře splnitelné… O názor jsme chtěli 
požádat i jednu z libereckých auto-
škol, která výcvik sk. A provádí podle 
nových podmínek. Bohužel autoškolu 

Easy se nám nepodařilo zkontaktovat.
Obrátili jsem se tedy na profesioná-

la z oboru, který mimo jiné vyučoval 
„vyšší“ motoškolu bezpečné jízdy na 
známém okruhu v Sosnové. Majitel 
Motocentra Warm UP v Nákladní ulici 
Michal Drásal přísnější zkoušky vítá. 
I přesto, že letos pocítil na hospo-
dářských výsledcích své firmy menší 
zájem nových motorkářů. Někteří 
mají z náročnější výuky strach.

„Pro začínající motorkáře je to sku-
tečně o dost složitější, zvláště pro ty, 

kteří jsou motorkou zatím nepolíbeni. 
Musím ale ze své zkušenosti říci, že 
náročnější průběh praktické výuky 
je správnou cestou. Osobně bych 
začátečníka k sólo jízdě připustil až 
po několika hodinách jízdy na stroji se 
zdvojeným řízením, ale to, že se pak 
musí spolehnout sám na sebe a řešit 
někdy komplikované situace, je jen 
dobře. V současném provozu mu totiž 
nic jiného nezbývá, a pokud si na něj 
zvykne už v autoškole, je to správné.

Od loňské novely zákona se u nás 
snížil počet zájemců o  motocykly 
vyšších kubatur ve všech katego- 
riích. Zaznamenal jsem výrazný 
pokles a  zákazníci se začali vracet 
až nyní, na konci sezóny, kdy už měli 

autoškolu za sebou. Řada z nich totiž 
nevěřila, že ji vůbec zvládne. Podle 
mé zkušenosti asi tak 30–40 % zájem-
ců o  skupinu A  v  rámci současné 
běžné výuky autoškolu nedá.

Situace, kdy jen málo autoškol 
novou výuku provádí, se snad časem 
zlepší. Škoda, že neměly více času na 
přípravu a přizpůsobení se novému 
zákonu. Moc se o  tom nehovořilo 
a  neproběhla žádná kampaň,“ říká 
Michal Drásal, který sedlá různé 
motocykly už dvacet let. 

Většina autoškol přestala nabízet výuku skupiny A
Mapa autoškol v Liberci se za poslední dva roky výrazně změnila. Několik jich ubylo, ale téměř všechny zrušily výuku 
skupiny A, tedy tzv. velkou motorku. Pokud jste si ještě v loňském roce mohli vybírat podle sympatií či dle vozového 
parku autoškoly, je nyní situace opačná. Musíte shánět a prosit.
Pavel Chmelík

VÁŠEŇ. Motorky ho baví i  živí. Majitel Motocentra Warm Up Michal Drasál považuje zpřísnění autoškoly za přínos pro vetší bezpečnost 
motorkářů na silnicích. Coby podnikatel se musí vyrovnat s poklesem zájmu o motocykly. Foto: archiv Warm Up

VÝCVIK. Hlavní část výcviku se nyní odehrává mezi kužely.  Foto: AS Sluka

OSMIČKA. Jeden z nejsložitějších prvků pro nováčky: pomalá osmička. 
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NA ZÁKLADĚ poptávky seniorů 
zařazuje Kontakt každý pátek od 
11.00 hodin v sále organizace (Pala-
chova 504/7, Liberec 1) cvičení na 
židlích, které je vhodné pro osoby 
s nejrůznějším zdravotním omeze-
ním. Velké oblibě se také těší pravi-
delné relaxační cvičení, které probíhá 
v pátek od 8.00, 9.00 a 10.00 hodin, 
a tamtéž cvičení pro radost s hudbou 
od 13.00 hodin.

Ve zdravém těle vládne zdravý 
duch, a  proto se liberečtí senioři 
mohou těšit i na rozšířenou nabídku 
vzdělávacích aktivit. Od září se opět 
naplno rozběhnou bezplatné kurzy 
výuky obsluhy počítačů, tabletů 
a trénování paměti a zájemci se nám 
mohou přihlásit v Centrálním klubu 
seniorů.

Také mohou rozšířit své znalosti 
v oblasti cizích jazyků v kurzu anglic-
kého jazyka pro seniory. Nově bude 
také připraveno školení na sociální 
sítě, kurz zdravého životního stylu 
a řada přednášek se zdravotní tema-
tikou.

Ani o  novinky z  oblasti kultury 
nebude nouze, zvláště v říjnu, měsíci 
seniorů, kdy do Liberce zavítá Pavel 
Šporcl se svým koncertním pořadem 
Pocta Paganinimu. Koncert věnovaný 
Mezinárodnímu dni seniorů proběh-
ne v sobotu 1. října od 17.00 hodin 
v Divadle F. X. Šaldy v Liberci.

Více informací o  aktivitách 
i měsíční programy jsou k dispozici 
v  Centrálním klubu seniorů (Pala-
chova 504/7, Liberec 1, 485 244 991),  
klub@ksk.liberec.cz. 

PROČ NEMOHOU sehnat práci? 
Na vině bývají bariéry a předsudky 
zaměstnavatelů, obtížné slaďování 
práce a  rodiny, nízké sebevědomí 
i  různá společenská očekávání od 
žen i mužů.

Pomoci můžete i vy! Ušijte tašku na 
nákup, do města nebo do společnos-
ti. Přineste nám ji do Centra Kašpar 
nebo ji pošlete poštou. Na podzimní 
benefici ji zpeněžíme. „Ráda tvořím, 
ráda pomáhám. Když mám možnost 
to spojit dohromady, neváhám,“ 
napsala nám dárkyně tašek paní 
Marcela P.

V loňském roce jsme získali neu-
věřitelných 259 originálních tašek. 
Celkový výtěžek benefice byl nádher-
ných 29 722 Kč. Získané peníze jsme 
použili pro 40 lidí na aktivity vedoucí 
k jejich zaměstnání. V tuto chvíli 15 
z  nich má novou práci. „Benefice 
pomohla také paní Štěpánce, která 

se po šesti letech rodičovské vracela 
do práce,“ doplnila Ivana Sulovská 
z Centra Kašpar.

„V  původní firmě právě hledali 
vedoucí. Hodně jsem se bála, ale 
díky vaší podpoře jsem do toho 
nakonec šla. Vedoucí místo jsem 
nezískala, ale prohra byla výhrou. 
Na základě pohovoru mi nabídli jiné, 
pro mě dokonce ještě zajímavější 
místo s pružnou pracovní dobou,“ 
popsala paní Štěpánka svoji cestu 
za prací.

Zapojte se také a pomozte nám 
šířit myšlenku kampaně. Ušijte tašku, 
zapojte se do online aukce nebo 
přijďte v sobotu 19. listopadu 2016 na 
benefici do liberecké Galerie Lázně.

Více informací najdete na www.
centrum-kaspar.cz, na Facebooku 
nebo kontaktujte Petru Hottmaro-
vou: petra.hottmarova@centrum-
-kaspar.cz, tel.: 731 439 967. 

Seniorské novinky
S končícím létem přichází Komunitní středisko Kontakt 
s řadou zajímavých novinek, které potěší nejen seniorskou 
veřejnost, jejíž aktivizaci se věnuje již devátým rokem.
Marie Matějíčková

Ušij tašku a zaměstnej člověka
V srpnu odstartoval třetí ročník kampaně na podporu lidí, 
kteří přesto, že pracovat chtějí, zaměstnání hledají stále 
velmi těžko.
Petra Hottmarová

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

21. 9. / 10.00
Světový den proti 
Alzheimerově chorobě
Beseda s MUDr. A. Jiroudkovou

Cen. klub sen.
3. patro

21. 9. / 14.00
Vaše zdraví máte v očích
Beseda s iridologem 
Ing. A. Kociánem

Cen. klub sen.
3. patro

22. 9. / 10.00 Tréninkové dopoledne v Kuželně Arena

30. 9. / 10.00 Gioacchino Rossini – Lazebník 
Sevillský. Povídání o opeře

Bílá a zelená 
klub. 5. patro

1. 10. / 17.00
Slavnostní zahájení Měsíce 
seniorů
Pavel Šporcl – Pocta Paganinimu

Divadlo 
F. X. Šaldy

5. 10. / 14.00 Kalendárium. Zajímavá výročí 
říjnových událostí

Cen. klub sen.
3. patro

13. 10. 
9.00–18.00

ZOO bez bariér. Den pro seniory. 
Komentované prohlídky od 
10.00 a 13.00 hodin (vstupné pro 
seniory ve věku 65+ je 20 Kč)

ZOO Liberec

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.
Kurzy výuky obsluhy tabletu pro seniory začátečníky a pokročilé: od září 2016.
Aktivity jsou poskytovány seniorům z d a r m a!

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

září 2016  SENIORŮM / SOCIÁLNÍ PÉČE

SVÉPOMOCNÉ SETKÁNÍ PEČUJÍCÍCH

Svaz důchodců ČR v součinnosti s Radou seniorů ČR pořádal pro své organizace soustředěné 
pod KRSD ČR a KRS ČR v jednotlivých krajích ČR v pořadí již 3. mezinárodní sportovní hry.
Hry se uskutečnily v Praze ve dnech 19. 7. až 22. 7. Z našeho kraje se zúčastnila dvě smíšená 
družstva, celkem 16 soutěžících. Soutěžilo se v 10 disciplínách a naši senioři získali tři medaile.
Zlatou medaili (granát), přivezl Jiří Heřman, stříbrnou medaili v šipkách získala Lída Zelinková, 
a  bronzem se může pochlubit Hana Musilová, všichni z  Liberce. Ke sportovním úspěchům 
gratulujeme.  Za KR SDČR Bedřiška KLÍCHOVÁ

Liberečtí senioři přivezli medaile

Setkání se koná 21. 9. 2016 od 17.00 hod.
v sídle ANNOLK – U Nisy 362/6, Liberec 3 (budova MZ, 2. patro)

Setkání je určeno každému, kdo doma pečuje o svého blízkého a rád 
by své zkušenosti a starosti sdílel s ostatními pečujícími. Nezáleží na 
věku osoby, o kterou pečujete, nebo na místě bydliště.

Účast na tomto setkání je bezplatná.

Více informací na: alena.kejzarova@klarapomaha.cz
Pořádá Klára pomáhá, z.s., ve spolupráci s ANNOLK.

Klára pomáhá, z.s., je nezisková organizace, jejímž posláním je zlep-
šovat kvalitu života pečujících osob. Pomáháme rodinám a lidem, kteří 
dlouhodobě pečují o své nejbližší. www.klarapomaha.cz
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www.liberec.cz/ztraty-nalezy

Informace  k  agendě  ztrát  a  nálezů  vám  poskytne  Lucie  Rajkovová  (tel.: 
485 244 948). Seznam věcí nalezených během prázdnin najdete na 
internetových stránkách města. Jedná se o mnoho desítkek věcí, 
jejichž seznam nelze z kapacitních důvodů v tomto Zpravodaji 
zveřejnit.

Ztráty a nálezy

Po celé září nabírá kara-
tistický oddíl Gryf Liberec 
nové členy. Oddíl nabízí 
sportovní přípravku pro 
děti od tří let, výuku ka-
rate pro děti od pěti let 
a dále tréninky karate  
a sebeobrany pro dos- 
pělé. Ukázkové hodiny 
se konají každé pondělí 
a středu od 16.45 v  tě-
locvičně ZŠ Doctrina Na 
Perštýně.

www.gryfliberec.cz 
Facebook: GRYF z.s. 
gryf.liberec@gmail.
com, tel. 728 084 876

ODDÍL KARATE 
GRYF NABÍRÁ 
NOVÉ ČLENY

 

 

 
Ředitel Krajské správy silnic Libereckého kraje, p. o. 

vyhlašuje výběrové řízení na pozici: 

ODBORNÝ ZAMĚSTNANEC 
– SAMOSTATNÉ ZPRACOVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

Místo výkonu práce: KSS LK, pracoviště Jablonec nad Nisou 
Platové zařazení: - 10. – 11. platová třída dle nařízení vlády č.564/2006 

Sb. dle dosaženého vzdělání 
- osobní ohodnocení, zaměstnanecké benefity  

Kvalifikační předpoklady: vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání  
Charakteristika vykonávané činnosti: 
- samostatně zajišťuje a provádí přípravu, zadávání 

a kontrolu veřejných zakázek 
- odpovídá za dodržování zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách 

a předpisů organizace upravujících zadávaní veřejných zakázek. 
Znalost zákona a praxe v oblasti zadávání veřejných zakázek nutná!! 

- poskytuje metodickou pomoc a konzultace pracovníkům organizace 
Předpokládaný termín nástupu:    říjen 2016 
Způsob podání přihlášky: Elektronickou cestou 

na e-mail: jana.krykorkova@ksslk.cz   
zasláním strukturovaného  životopisu 

Do předmětu zprávy prosím uvést výběrové řízení a název pracovní pozice! 

 
SV_nástřel_Krajská  správa  silnic_kas_90x90_iv 

Comfort in Time

sportparkliberec.cz

Buďte s námi ve spojení

#spoRtpARK

DROBEČKY 
Z PERNÍKU

Agentura ŽIDEK uvádí divadelní komedii

4. 10. 2016 v 19.00 hod, Lidové Sady Liberec
Předprodej vstupenek: Informační centrum Liberec tel. 485 101 709, 

Lidové Sady tel. 482 710 649 a www.evstupenka.cz
Více informací: www.agenturazidek.cz

Simona Stašová (cena Thalie),  
Ernesto Čekan,  

Andrea Daňková a další

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Z MĚSTA

LIBEREC.CZ
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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 28. září.

MALÉ JUBILEUM bylo dobrým důvodem 
k obohacení tradiční trasy na 50 a 80 kilome-
trů také o trasu třicetikilometrovou. Závodní 
tratě, koncipované v souladu s naším heslem 
„Maximum přírody, minimum asfaltu“, provedly 
závodníky divokými lesními stezkami, kameni-
tými sjezdy či loukami v oblasti Lužických hor 
a Ještědského hřebenu.

Program započal dětskými závody odehrá-
vajícími se v přilehlém okolí jezera Kristýna. 
Děti změřily svoje síly ve třech kategoriích 
pro chlapce a dívky. Poté přišel na řadu start 
hlavního závodu dospělých s téměř třemi sty 
účastníky různého věku, dovednostních úrovní 
i národností.

Závodu se zúčastnili bikeři z  Německa, 
Polska, a dokonce i závodnice z Nového Zélan-
du. Nejmladší účastník maratónu měl 13 let, 
nejstarší 64 let. Největší postavou se ale stal 
handicapovaný závodník bez ruky, který na 
30kilometrové trase porazil dalších 39 soupeřů!

V 11 hodin odstartoval hlavní závod na 50 a 80 kilo-
metrů, a to za přítomnosti vítězů z předchozích dvou 
let Jana Matouška a Aleše Strnada. Skupinka favoritů 
v čele s již zmíněným Janem Matouškem, bratry Str-
nadovými, Danielem Maderem, Pavlem Gondou 
a Jakubem Šulcem se držela pospolu až po dělení 
tras na Jitravském sedle přibližně na 16. kilometru. 

Na kratší z tras zůstala vpředu dvojice Matoušek 
a Mader. Druhý jmenovaný po občerstvovací stanici 
ve Zdislavě výrazně zvýšil tempo, utrhl se, a zamezil 
tak Janu Matouškovi v dosažení historicky třetího 
vítězství na Babím létě. Daniel Mader proťal cíl jako 
vítěz 50km trasy v náskoku tří minut právě před 
Janem Matouškem. Osmdesátka byla jednoznač-
nou záležitostí bratrů Strnadových, kteří vzájemnou 

spoluprací odpárali Pavla Gondu. Až v úplném 
závěru jen několik desítek metrů před cílem 
nastoupil mladší z bratrů Aleš Strnad, a porazil 
tak Jiřího Strnada o pouhé čtyři vteřiny. Třetí 
Pavel Gonda, jedoucí desítky kilometrů osa-
moceně, v cíli ztratil osm minut a dojel celkově 
třetí. Aleš Strnad se tedy opět po roce stal vítě-
zem naší „hot chili“ trasy, a je tak vůbec prvním 
závodníkem, kterému se podařilo titul obhájit.

Téměř všechny ženy ve startovním poli 
absolvovaly sólo závod, dělilo je mezi sebou 
i několik minut. Vítězkou 50km trasy se stala 
Hana Novotná, vítězkou 80km Jana Skrb-
ková, jež doslova deklasovala konkurenci 
včetně čtyřiceti pěti mužských protivníků. 
V 11.30 následoval start nové trasy na 30 
kilometrů, kterou bezkonkurenčně opano-
val Pavel Šorf, a to skvělým časem něco málo 
přes hodinu.

Letošní počasí dosahující vysokých teplot 
si s přičiněním velice technicky i fyzicky náročné 
trati vyžádalo několik odstoupení a lehčích zraně-
ní. Oprávněně tak bylo stvrzeno naše neoficiální 
označení „mountain bike hot chili marathon“. Za 15 
let naší historie se Babí léto stalo v MTB komunitě 
pojmem značícím kvalitu trasy, osobní přístup a sku-
tečnou výzvu, kterou by si měl vyzkoušet rozhodně 
každý biker. 

Závod Bike Babí léto patří mezi unikáty
Na Kristýně v Hrádku nad Nisou se 20. srpna uskutečnil již po patnácté mezinárodní horský maratón Bike Babí léto. Letošní 
ročník se stal pro organizátory i závodníky výjimečným. Závod se od roku 2002 konal nepřetržitě bez jediné výluky, čímž se 
bezesporu zařadil k několika unikátům v celé České republice.  
Petra Cinkánová
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Tři zlaté pro Moniku
LIBEREČTÍ ODCHOVANCI už se 
ve stolním tenise účastnili lecja-
kých turnajů a mistrovství, nikdo 
z nich to ale nedotáhl na evrop-
ský šampionát tak jako desetiletá 
Monika Pařízková.

Ve Štrasburku nejprve absolvo-
vala týdenní soustředění a poté si 
vyzkoušela třídenní megaturnaj 
Eurominichamps. V centru Alsas-
ka se Monika spolu s  českým 
týmem připravovala s  výběry 
Belgie a Německa, tréninky vedli 
špičkoví francouzští trenéři.

V  neoficiálním evropském 
šampionátu odehrála Monika 
Pařízková devět zápasů, z toho 
tři vítězně. 

DISTRIBUCE ZPRAVODAJE

čtvrtek 29. září od 15 hodin
ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 11 V HISTORICKÉ BUDOVĚ RADNICE

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC

WWW.LIBEREC.CZ/ZASTUPITELSTVO

„V SOBOTU 1. ŘÍJNA se uskuteční 
závody Spartan Beast, které se svou 
náročností řadí k  těm nejtěžším. 
V neděli se pak na start postaví běžci, 
kteří budou muset zdolat více než 
pětikilometrovou trasu s přibližně 
dvěma desítkami překážek. Startovní 
vlny jsou rozloženy po celé oba dva 
dny,“ nastiňuje dění říjnového víken-
du Jan Svatoš, ředitel Sportovního 
areálu Ještěd, pod nějž sportoviště 
ve Vesci spadá.

Součástí akce jsou také závody 
pro děti Spartan Kids, pro které jsou 
vymezeny časy v sobotu i v neděli 

od 12.05 do 13.  05. Na děti čeká 
speciální trať náročností odpoví-
dající věkovým kategoriím. Měření 
sil se mohou zúčastnit děti od čtyř 
do čtrnácti let. Stejně jako dospělí 
závodníci i dětští Sparťani dostanou 
po doběhnutí medaili a  speciální 
„finisherské“ triko. V neděli se také 
uskuteční závod Spartan Kids Special 
pro hendikepované děti.

V  prostorách hlavního zázemí 
závodu budou během celého víken-
du stánky s občerstvením, pódium 
s moderátorem, DJ a spousta další-
ho. 

Blátivý Spartan Race v Liberci
První říjnový víkend se liberecký sportovní areál 
Vesec stane dějištěm dalšího klání ze série extrémních 
překážkových závodů Spartan Race. Na své si přijdou jak 
všichni nadšení závodníci, dospělí i děti, tak i diváci.
Redakce


