
Přijďte se podívat do lázní

Slavnostní otevření zrekonstruované budovy městských lázní se uskuteční v úterý 25. června 2013 ve třech prohlídkách 
v 16.00, 16.30 a 17.00 hodin. VÍCE NA STRANĚ 7. Foto Pavel Chmelík (archiv)
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OBNOVA 
POKRAČUJE
Revitalizací lokality Žitná 
bude pokračovat obnova 
největšího libereckého 
sídliště Rochlice.

SÍDLIŠTĚ ROCHLICE prochází již 
od roku 2007 rozsáhlou revitalizací. 
Na řadě je nyní další část – Žitná. 
Jak bude vypadat, o tom Rochličtí 
diskutovali ještě před dokončením 
projektu. ČTĚTE NA STRANĚ 3

SVĚTOVÝ 
ÚSPĚCH
V liberecké botanické 
zahradě dosáhli světového 
úspěchu.

V  umělých podmínkách se  tu 
podařilo navodit symbiózu 
masožravé rostliny se  svým 
hostitelem. 
 ČTĚTE NA STRANĚ 8

V  LOŇSKÉM ROCE město vyčleni-
lo pro sportovce o  3 miliony korun 
více. Z  důvodu neuskutečněného 
prodeje letiště a technických služeb, 
a ve snaze vyrovnat výpadek v příjmech 
města, musela radnice letos v březnu 
přistoupit k  okamžitým úsporným 
opatřením. I proto došlo k pozastave-
ní rozdělování peněz ze všech fondů. 
Nicméně vedení města a zastupitelstvo 
se  přesto rozhodlo naplnit účelové 
fondy na 60 % částky schválené zastu-
pitelstvem v lednu tohoto roku.

„Naší prioritou je v  souvislosti 
s propadem příjmů především stabili-
zovat ekonomiku města. Jsem rád, že 
se v tak složité fi nanční situaci podařilo 
uhájit alespoň část peněz pro sport, 
který je zejména pro mládež význam-

nou složkou preventivních opatření 
k předcházení sociálně patologických 
jevů,“ řekl náměstek primátorky pro 
územní plánování, sport a cestovní 
ruch Jiří Rutkovský.

S výjimkou loňského roku se částka 
vyčleněná letos pro sport nijak výrazně 
neliší od let minulých. Dokonce v roce 
2011 přidělilo město do sportovního 
fondu méně peněz než letos, a sice 
rovných 4,5 milionu korun. V přede-
šlých letech 2010, 2009, 2008 měli 
sportovci ročně vyčleněno kolem pěti 
milionů. Dá se tedy říci, že letos dosta-
nou sportovci od města zhruba stejně 
peněz jako v letech minulých. Je také 
nutno dodat, že v loňském roce narostl 
fond rozhodnutím zastupitelstva o půl 
milionu korun určených na podporu 

akcí v rámci přiděleného titulu Liberec 
– Evropské město sportu 2012.

Do současné fi nanční situace úče-
lových fondů se negativně promítla 
také nezbytná podpora města dvěma 
azylovým centrům, která se počátkem 
roku  potýkala s  vážným nedostat-
kem peněz, a hrozilo jejich uzavření. 
Příspěvky na  provoz Občanskému 
sdružení Naděje ve výši 708 tisíc korun 
a obecně prospěšné společnosti Návrat 
ve výši jednoho milionu korun schvá-
lilo již v únoru zastupitelstvo města. 
Peníze putovaly právě z rezervy fondů. 
Původně byla obě centra fi nancová-
na z dotací z evropského sociálního 
fondu prostřednictvím projektu Libe-
reckého kraje a  také z  ministerstva 
práce a sociálních věcí. 

Téměř 7 milionů do účelových fondů
I přes výrazný výpadek v příjmech rozdělí město Liberec letos mezi účelové fondy takřka 
7 milionů korun. Oddechnou si hlavně sportovci, kteří jsou vzhledem k loňské změně 
loterijního zákona mnohem více závislí na penězích z rozpočtu města. Nejvíce peněz 
z fondů půjde jako vždy právě na podporu sportu – více jak 4,7 milionu korun.
Jan Král
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Na sobotu se objednejte
OD 1. ČERVNA 2013 jsou v sobotu při vyřizování řidičských průkazů 
odbaveni pouze  klienti, kteří se  objednají přes rezervační systém 
na webu města.

Tímto krokem by se v sobotu mělo podařit vyřídit co nejvíce žádostí občanů 
s minimální čekací dobou. Každý bude přesně vědět, v kolik hodin přijde 
na řadu a občané tak nebudou muset sobotní dopoledne trávit na úřadě 
čekáním ve frontě. 

Část peněz z hazardu 
půjde potřebným
Čtvrtina příjmů z hazardu poputuje k lidem, kteří pomoc 
potřebují.
Jan Král

Petice proti šmejdům
Vedení města se rozhodlo podpořit petiční akci za zvýšení 
ochrany seniorů při nekalém předváděcím prodeji.
Jan KrálCo se děje s odpadem?

Lidé budou moci nahlédnout do zákulisí sběrného dvora.

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ soci-
álních služeb je v  současné době 
jednou z  klíčových koncepcí pro 
rozvoj města Liberec. Je plánem, 
jak poskytovat smysluplné, kvalitní, 
fi nančně dostupné a mezi obyvateli 
žádané sociální služby, které jsou 
šité na  míru potřebám obyvatel. 
Je sestaven na základě skutečných 
potřeb občanů i zájmů města. Pro-
tože tento rok končí starý komunitní 
plán, připravuje vedení města nový 
pro období let 2014–2016.

K  podpoře komunitního plánu 
schválili liberečtí zastupitelé výši pří-
spěvku z rozpočtu města do komu-
nitního plánu, fondu zdraví a fondu 
prevence pro období následujících tří 
let, a to ve výši 25 % z příjmů města 
z odvodů za provozování výherních 

hracích přístrojů a odvodů z provo-
zování loterií a her, za každý jednot-
livý rok daného období. V případě 
nenaplnění výše uvedeného příjmu 
se na zajištění sociálních služeb pou-
žije částka z rozpočtu města v mini-
mální výši 10 milionů korun za každý 
jednotlivý rok daného období.

Snahou města je udržet při
neustálém poklesu fi nanční podpo-
ry ze strany státu a dalších zdrojů síť 
sociálních služeb alespoň ve stávají-
cím rozsahu. Podle návrhu by mělo 
jít 20 % z celého příspěvku na řešení 
naléhavých situací, 10 % bude pře-
sunuto do  účelových fondů (fond 
prevence a fond zdraví) a 70 % půjde 
na nákup sociálních služeb. Finanční 
prostředky budou rozdělovány dle 
návrhu řídící pracovní skupiny. 

PETICE PROTI šmejdům je přidru-
žený projekt dokumentárního fi lmu 
Šmejdi. Snímek dokumentaristky 
Silvie Dymákové a  psycholožky 
Romany Mazalové zachycuje drsné 
pozadí předváděcích akcí pro seniory.

Podpis pod Petici proti šmejdům 
mohou přidat také občané Liberce 
v  úředních hodinách ve  vestibulu 
historické budovy radnice.

„Manipulace, nátlak, ponižování 
a agrese zástupců společností vede 
k  tomu, že si senioři často koupí 
zboží, které nepotřebují ani nechtějí. 
Produkty jsou navíc často nekvalitní 
a  nesmyslně předražené. Splácení 
horentních sum prohlubuje bídu 
seniorů a je jednou z příčin, proč je 

na více než 70 tisíc důchodců uvale-
na exekuce,“ uvedla Silvie Dymáková.

Autoři petice usilují především 
o  uzákonění povinných informa-
cí na  pozvánkách na  předváděcí 
akce a v propagačních materiálech 
a uzákonění oznamovací povinnosti 
o konání předváděcí akce tak, aby 
se jí mohl aktivně účastnit dozorový 
orgán.

Rovněž navrhují uzákonění a napl-
nění práva vstupu do prostor, kde je 
konána  předváděcí akce, a  práva 
pořizovat zvukové a obrazové zázna-
my pro dozorové orgány, uzákonění 
zákazu prodeje zdravotnických pro-
středků a za ně se vydávajícího zboží 
na předváděcích akcích. 

POD  POKLIČKU  systému tří-
dění a  likvidace odpadů budou 
moci nahlédnout všichni zájemci 
od června do září ve sběrném dvoře 
v ulici Ampérova v Liberci.

Svozová společnost A.S.A. Liberec, 
s. r. o. ve spolupráci s městem pořádá 
pravidelné dny otevřených dveří. 
Uskuteční se každý čtvrtek od 13.00 
do  15.30 hodin. Lidé si mohou 
prohlédnout celý systém třídění 
odpadu, od výsypu svozového vozu 
až po výsledně vytříděnou komoditu.

Pracovníci svozové společnosti 
jsou během prohlídky připravení 

odpovídat návštěvníkům na případ-
né dotazy. Předpokládaná délka pro-
hlídky je 30 minut.

Protože mají o prohlídky sběrného 
dvora zájem i školy a školky, jsou pro 
školní exkurze vyhrazené dopolední 
hodiny. Prvním dnem otevřených 
dveří byl čtvrtek 6. června.

Smyslem akce je ukázat školákům 
i  dospělým návštěvníkům, že ne 
všechen odpad končí ve spalovně, 
že separovat odpad je správné, a že 
tříděním sami občané šetří životní 
prostředí. Akce má také motivovat 
k většímu třídění odpadu. 

V posledních dnech naši zemi opět postihly ničivé 
záplavy. Jako by nám příroda opět chtěla dokázat, že 
jsme příliš malí a nedůležití, a že záleží pouze na ní, 
kdy nám to spočítá a kdy nás nechá v klidu žít. Patřím 
k těm, kteří měli štěstí, a velká voda je nijak nezasáh-
la. O to víc cítím s lidmi, kteří v posledních letech opakovaně tuto hrůzu 
prožívají. Je pozitivní, že letos byly zvládnuty záplavy u nás velmi dobře.

Minulé roky přinesly mnohá poučení, která vedla k připravenosti 
a pozornosti. A přece se jedna věc nezměnila a pevně věřím, že se ani 
nikdy nezmění. A tou bylo opětovně obrovské nasazení dobrovolných 
hasičů. Hasiči jsou vždy připraveni pomoci. Přiznejme si, že už jejich 
činnost bereme tak samozřejmě, že ji mnohdy ani nevnímáme. A přece 
právě oni tu jsou vždy, při požárech, při záplavách, při vichřicích. Zatímco 
politici (v přítomnosti kamer samozřejmě) rozvážně hledí do vzbouřených 
vln a rozmáchlými gesty hodnotí situaci, většinou někde za nimi, bez 
přítomnosti objektivů, se v té vodě brodí jeden z hasičů. Pro náš majetek, 
pro nás samotné, pro našeho pejska. Není mu vidět do tváře a nikdy 
se nedozvíme jeho jméno.

Tak nějak příznačné je pro naši dobu, že opravdoví hrdinové zůstávají 
stranou a společnost naslouchá těm, kteří jsou dobře vidět nebo umí 
výborně mluvit, i když často o ničem. I město Liberec má „své“ dob-
rovolné hasiče. A vím, že se na ně můžeme kdykoliv spolehnout. Jsou 
vždy připravení pomoci při ochraně životů, majetku a velmi mnoho času 
věnují našim dětem. Aby jim ukázali, co je správné a důležité, aby v jejich 
myslích i srdcích vytvářeli příklady, které děti často v našem uspěchaném 
a konzumním světě nemají doma a často ani ve škole.

Zatímco píšu tyto řádky, někteří liberečtí dobrovolní hasiči zasahují 
v Černošicích u Prahy. Zase pomáhají, jak je jejich dobrým zvykem. Vzpo-
mínám na své poslední setkání s jedním z nich. Vyprávěl mi o projektech, 
které připravují se svými německými kolegy, a které by mohly přinést 
nějaké peníze na obnovu jejich techniky. Mně moc do řeči nebylo, pro-
tože jsem si uvědomovala, že od roku 2010 se rozpočty neustále snižují 
a úsporná opatření se dotýkají i jich. Chtěla jsem se omluvit, ale on mi řekl, 
že vědí, že situace není snadná, a že by vlastně chtěli jen jedno. Aby si jich 
lidé vážili stejně jako v ostatních zemích, aby jim zaměstnavatelé nedělali 
problémy, když musí zasahovat, aby jejich činnost byla prostě doceněna. 
Jak málo chtějí za to, co pro nás dělají.

Chtěla bych jim všem, za nás za všechny, tímto způsobem poděkovat, 
říci jim, že jsem pyšná, jaké hasiče město Liberec má a že si jejich práce 
nesmírně vážíme. Přeji jim hodně síly, energie a trpělivosti v boji se všemi 
živly a to i s těmi lidskými. Díky.

 Vaše Martina Rosenbergová
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Změny v MHD od 1. 7.
Dopravní podnik upraví na prázdniny jízdní řády. Zavede 
více zastávek na znamení.
Zuzana Minstrová

Revitalizace Rochlice: 
na řadě je Žitná
Jak se místním lidem líbí podoba připravované proměny 
další části největšího libereckého sídliště Rochlice, lokality 
Žitná, co jim v okolí jejich domů chybí a co by rádi změnili?
Zuzana Minstrová

Zima stála Liberec přes 
50 milionů korun
Nejen k lidem, ale i k městskému rozpočtu byla uplynulá 
dlouhá zima nemilosrdná.

NA  ÚDRŽBU MÍSTNÍCH komuni-
kací v  zimním období 2012–2013 
vynaložilo Statutární město Liberec 
téměř 50,5 milionu korun, tedy při-
bližně o 20 milionů více než minulou 
sezonu. Mezi nejdražší měsíce patřil 
stejně jako vloni únor, ale například 
duben stál vloni jen 45 tisíc korun, 
letos to bylo přes 1,4 milionu.

Letošní zimní období bylo na sníh 
bohatší. S posypem zasahovali silni-
čáři letos 102 dní, vloni 77 dní. Podob-
ně rozdílná je i statistika počtu dní 
spadu sněhu a počtu ujetých kilome-
trů sypači – letos 46 809, vloni 31 011 
kilometrů.

Město hledá cesty jak ušetřit 
a zároveň zachovat nastavený stan-
dard kvality zimní údržby. Uvažuje 
proto například o zavedení systému 
silniční meteorologie. Technické 

služby by získaly přehled o aktuálních 
klimatických podmínkách v jednotli-
vých částech města. Město Liberec by 
zase mělo možnost kontroly, zda byla 
použita správná technologie zimní 
údržby (například pouze pluhování 
místo posypu). Zavedení takového 
systému by přispělo k úspoře fi nanč-
ních prostředků jak města, tak společ-
nosti TSML a.s.

Stejně jako v loňském roce využí-
val magistrát pro kontrolu prováděné 
zimní údržby on-line sledování vybra-
ných vozidel vybavených zařízením 
GPS. Kontrolovat tak mohl trasy vozi-
del, množství použitého posypového 
materiálu i včasné zahájení údržby. 
Díky novému zařízení na lžíci nakla-
dače se dalo v letošním roce dohlížet 
také na množství použitého posypo-
vého materiálu. 

PRÁZDNINOVÉ JÍZDNÍ řády měst-
ské hromadné dopravy připravil 
Dopravní podnik měst Liberce a Jab-
lonce nad Nisou, a. s. Platit začnou 
od 1. července 2013.

Na  některých linkách dojde 
k omezení dopravy nebo posunutí 
času odjezdu, jinde bude naopak 
na  základě požadavků cestujících 
a  dopravních průzkumů zaveden 
nový spoj. Přibude také více auto-
busových zastávek na znamení, které 
zavedl dopravní podnik v prosinci, 
což přispěje ke snížení nákladů na 
provoz MHD. Nově bude celodenně 
na znamení 32 zastávek.

Změny v  jízdních řádech 
se  dotknou například linky 19. 
Dopravní podnik vyhověl požadav-
kům cestujících a zavede na této lince 
nový spoj v pracovních dnech s odjez-
dem ve 12:00 z Fügnerovy do zastáv-
ky Harcov střelnice a ve 12:20 zpět. 
Na lince 23 zruší spoj s odjezdem v 5:14 
ze Zeleného Údolí do Stráže nad Nisou. 
Od 1. července bude nově zavede-
na  linka 32 na  trase  PRŮMYSLOVÁ 
ZÓNA SEVER – GLOBUS – FÜGNEROVA, 
která nahradí stávající linku G.

Změny pocítí také cestující 
na lince 27. Do podoby nového jízd-
ního řádu na této lince se promítly 
požadavky zaměstnavatelů z  prů-
myslové zóny a výsledky průzkumu 
obsazenosti jednotlivých spojů. 
Nevytížené spoje budou zrušeny bez 
náhrady. Dále dojde ke zkrácení jízdní 
doby spojů v souvislosti s rozšířením 
zastávek na znamení.

Seznam nově zařazených zastá-
vek na znamení: U Transformátoru, 
Na  Pískovně, Jiráskova, Kovošrot, 
Slévárna, Lesní správa, Zahrádky, 
Vojtěšská, U Močálu, Stračí, Dopravní 
hřiště, Obchodní, Ostašovská, Úvozní, 
Zelná, Žitavská, U  Věže, U  Soudu, 
Jungmannova, Husitská, Minkovice 
statek, U Slunného potoka, Průmyslo-
vá, Kavkazská, Garáže ČSAD, Slovan-
ská, Na Srázu, Kamenická, Doubská, 
Doubí mlýn, Mařanova a Doubí pošta.

Více informací o změnách v jízd-
ních řádech na www.dpmlj.cz. 

O  BUDOUCNOSTI SÍDLIŠTĚ 
Rochličtí diskutovali ve  středu 
22. května v jídelně Základní školy 
Dobiášova s náměstkem primátorky 
pro rozvoj, dopravu a  technickou 
infrastrukturu Lukášem Martinem 
a autory připravovaného projektu.

Největší liberecké sídliště Rochlice 
prochází již od  roku  2007 rozsáh-
lou revitalizací. „Vedle chodníků, 
silnic, veřejné zeleně, dětských hřišť 
a  mobiliáře byly do  dnešního dne 
dotační prostředky investovány také 
například do soukromých nemovi-
tostí. Nová okna, fasády nebo izolace 
domů si jejich vlastníci mohli pořídit 
i díky Evropskému fondu pro regio-
nální rozvoj prostřednictvím Inte-
grovaného operačního programu,“ 
popsal snahu města o zvelebení této 
části Liberce náměstek Lukáš Martin.

Projekt Revitalizace Rochli-
ce – lokalita Žitná zahrnuje čtyři 
základní oblasti:

1) vyřešení dopravního režimu, 
zlepšení parkování, včetně umístění 
kontejnerových přístřešků

2) návrh zlepšení pěšího provo-
zu, včetně bezpečného přecházení 
a zpřístupnění sídliště pro imobilní 
občany

3) návrh míst pro volný čas a odpo-
činek, včetně umístění dětských hřišť

4) posouzení stávající zeleně 
a návrh nové výstavby

Podle projektu dojde nejen 
k rekonstrukci komunikací a chodní-
ků, ale kde to půjde, tam přibydou 
další parkovací místa. Doprava by 
měla být zklidněna  vybudováním 
retardérů na silnicích, stářím popras-
kané asfaltové chodníky nahradí 
zámková dlažba.

Obyvatelé lokality Žitná se dočkají 
také nových ploch, určených pro vol-
nočasové aktivity dětí, rekonstrukcí 
projde i zdejší hlavní hřiště. To bude 
zdobit umělý povrch.

Během besedy si lidé na promíta-
né vizualizaci prohlédli nejrůznější 

možné varianty 
budoucí revita-
lizace, včetně 
mobiliáře, laviček 
nebo herních 
prvků. Obyvatele 
Rochlice zaujaly 
třeba piknikové 
sestav y, tedy 
lavičky i se stolky 
a  lavičky s  posi-
lovacím šlapacím 
přístrojem.

V  předchozí etapě regenerace 
sídliště Rochlice se  při výběrovém 
řízení na dodavatele stavebních prací 
podařilo městu ušetřit několik desítek 
milionů korun, které budou použi-
ty právě na  pokračování obnovy. 
Na diskusi zaznělo od občanů zhruba 
dvacet návrhů, podnětů a připomí-
nek. Všechny budou postupně zapra-
covány do projektu.

„Již jsme od města získali asi tři-
cítku návrhů a podnětů, které zaslali 
občané i zdejší osadní výbor,“ uvedl 
Zbyněk Nýdrle, zpracovatel projekto-
vé dokumentace.

„Je dobře, že lidé nejsou lhostejní 
a na diskusi přišli, že se zapojují. Tím 
nám velmi pomáhají, neboť jsou to 
právě oni, kdo danou lokalitu znají 
nejlépe a jsou to také oni, kdo zde 
budou žít,“ zhodnotil veřejné projed-
nání návrhu projektové dokumenta-
ce Lukáš Martin.

Příprava projektové dokumentace 
bude probíhat do konce léta letoš-
ního roku. Na  podzim by měl být 
vybrán dodavatel stavebních prací 
a pak již bude záležet jen na počasí, 
jestli se s realizací revitalizace roch-
lického sídliště – lokality Žitná začne 
ještě letos nebo v příštím roce.

Termín dokončení je plánován 
na konec léta 2014. Protože ještě není 
dopracovaný projekt proměny loka-
lity Žitná, nelze zatím určit přesnou 
cenu revitalizace. 

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY

LIBEREC.CZ
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Z ÁK L AD N Í ŠKO L A Alois i -
na výšina Liberec s třídami specializo-
vanými na rozvoj tvořivosti se může 

pochlubit nejen mnoha pěveckými 
sbory a instrumentálními soubory, ale 
také čtyřmi soubory tvořivé dramati-
ky a dětského divadla.

Tři z nich úspěšně reprezentova-
ly školu na  okresním kole soutěže 
Dětská scéna, soubor 2B postoupil 
do  krajského kola, kde si vysloužil 
doporučení poroty do celostátního 
kola. Čtvrtý soubor se chystá na fes-
tival v Dlouhých Mostech.

Tyto úspěchy těší děti, rodiče 
i  učitele. Proto se  škola rozhodla 
uspořádat 1.  festival dramatických 
souborů „Než zazvoní zvonec“ v úterý 
25. června od 17.00 hodin v Naivním 
divadle Liberec. Diváci zde uvidí nej-
úspěšnější inscenace tohoto školního 
roku. 

DĚTI BYLY ubytovány v  Penzionu 
U  Skály v  Josefově Dole. Během 
pobytu je navštívili pracovníci Policie 
ČR, kteří pro ně připravili preventivní 
program zaměřený na  problema-
tiku internetové kriminality, vydaly 
se na dva celodenní výlety a poznaly 
nová místa Jizerských hor.

Pěší výlet byl zahájen výšlapem 
na rozhlednu Slovanka. Dále si děti 
vyzkoušely jízdu na koních v jízdárně 
Chaty Dřevona  v  Hraběticích. Pro-
hlédly si stáje, kde viděly kromě koní 
i klokana, soba či velblouda.

Cílem následného cyklovýletu byla 
návštěva bobové dráhy v Janově nad 
Nisou. Večery děti trávily výtvarnou 
činností, při které si vyrobily krásná 
batikovaná trička a mozaikové obráz-
ky, zahrály si spoustu her. Poslední 
den byl zakončen společným táborá-
kem a opékáním špekáčků.

Při pobytu děti poznaly okolí Jizer-
ských hor a nové kamarády. Cílem 
projektu bylo seznámit je s novými 
způsoby aktivního trávení volného 
času. Děti tak měly možnost poznání 
sebe sama v nových situacích, svých 
schopností a možností. V rámci her 
a výletů byly motivovány k disciplíně 
a vytrvalosti.

Soustředění se zúčastnili pracovní-
ci oddělení kurátorské činnosti, kteří 
tak měli možnost poznat děti v přiro-
zeném prostředí, což využijí při další 
práci s nimi.

Tradičně je o uvedenou akci velký 
zájem, ale bohužel z  kapacitních 
důvodů nemohou být uspokojeni 
všichni zájemci. 

Než zazvoní konec
První festival dramatických souborů v Liberci se uskuteční 
v úterý 25. června od 17.00 v Naivním divadle Liberec.
Miloslava Čechlovská, ZŠ Aloisina výšina

S dětmi v přírodě
Od roku 2003 pořádá oddělení kurátorské činnosti Magistrátu 
města Liberec sebezkušenostní soustředění pro děti, které 
jsou v evidenci odboru sociální péče. V letošním roce se pobyt 
uskutečnil od 2. do 5. května pro děti ve věku od 12 do 15 let.
Jindřiška Korečková, vedoucí oddělení kurátorské činnosti

Zprávy ZŠ Oblačná

V květnu navštívily děti ze ZŠ Dobiášova partnerské město Liberce Amer-
sfoort. Pro děti z České republiky byl připraven bohatý program, ve kterém 
se zúčastnily výuky na škole T‘ HOOGHELANDT, měly možnost navštívit 
Amsterdam, ZOO, historickou věž a plout po kanále v Amersfoortu. Rovněž 
využily příležitosti užít si zábavního parku Walibi. Rádi bychom touto cestou 
chtěli poděkovat za sponzorský dar pekárně Delta, která nám věnovala pečivo 
na zpáteční cestu. Věříme, že naše spolupráce bude pokračovat, a že děti si 
budou užívat společně strávený čas.  Petra Vrátná, ZŠ Dobiášova

T’ HOOGHE LANDT

NEJLEPŠÍ INFORMATIKA V KRAJI
Krajské kolo v kategorii MS Offi  ce 

ovládli žáci ZŠ Oblačná. Krajské 
kolo se konalo 19. 4. 2013 na SPŠSE. 
I přes letošní nelehké zadání se s ním 
naši žáci poprali statečně a obsadili 
prvních pět míst! Na mistrovství ČR 
postupuje nejlepších 20 žáků ze všech 
krajů. I letos máme na mistrovství co 
obhajovat: 6.  místo z  předloňska; 
7. a 13. místo z loňského roku.

Nejlepším z našich byl Pavel Šafář, 
který si spravil chuť po loňské smůle, 
kdy nepostoupil o  pouhého půl 
bodu! Maximální počet bodů byl 277. 
Zvláštní pochvalu si zaslouží i Vojta 
Melichar, který se prosadil navzdory 
tomu, že je o rok mladší než všichni 
ostatní soutěžící!

KOČIČÍ VÝLET 
DO JIZERSKÝCH HOR

Na  svoji první školu v  přírodě 
se vydali prvňáčci do Jizerských hor 
na chatu Dřevonu. Protože si po celý 
rok čteme z  krásné knihy Josefa 
Koláře – Z deníku kocoura Modro-
očka, zkusili jsme si s dětmi prožít 
některá dobrodružství stejně jako 
Modroočko.

Podívali jsme se na dvě rozhledny 
(Slovanku a Královku), hráli spoustu 
her, poznávali jsme kytičky, naučili 
se kočičí písničku, hledali Garfi eldy, 
chytali myši, stavěli domečky pro 
zvířátka… Poslední večer nemohla 
chybět stezka odvahy a  táborák. 
V  pátek dopoledne zbylo i  dost 
času na  hledání pokladu. Nejvíce 

se děti radovaly z bazénu, který byl 
vyhřátý a  velmi příjemný. Koupali 
jsme se každý den a někteří udělali 
velké pokroky v plavání. Domů jsme 
se vraceli ve žlutých tričkách, které si 
děti samy namalovaly. K tomu si ušily 
i malou kočičku. To jim bude připomí-
nat jejich první školu v přírodě.

TŘEŤÁCI VE ŠKOLE V PŘÍRODĚ
Celý týden probíhal v „indiánském 

duchu“ motivován přírodou. Děti 
se seznamovaly se způsobem života 
indiánů, a  to především s  jejich 
vztahem k přírodě, ke společenstvu. 
Snažily se jim přiblížit vystupováním, 
chováním, písněmi, tanci, hrami, 
šamanstvím i způsobem oblékání.

Zhotovili jsme si totem, indiánská 
trička a samozřejmě indiánské čelen-
ky s barevnými peříčky za splněné 
úkoly. Nechybělo hledání pokladu, 
střílení z luku, lakros, výlet na Bezděz 
a  opékání buřtů. Každý večer si 
všichni kreslili zážitky celého dne 
do  deníčku  ve  tvaru tee -pee, aby 
mohli doma vše vyprávět. Bylo nám 
ve škole v přírodě v Poslově Mlýně 
moc prima a máme spoustu skvělých 
zážitků. 
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Letní provoz saun Bazénu Liberec 
začal 13.  června. Dětská sauna  je 
otevřena pouze od čtvrtku do neděle. 
Sauna pro rodiče s dětmi do deseti let 
od 14.00 do 18.30 ve čtvrtek, pátek, 
sobotu i v neděli. Společná sauna je 
ve  čtvrtek od  19.00 hodin na  nové 
sauně.

Plánovaná odstávka areálu Bazénu 
Liberec bude od  pondělí 2.  září 
do pátku 13. září. Již v sobotu 14. září 
zahájí běžný provoz.

Na  stránkách www.bazen-info.cz 
naleznete již nyní rozvrh na plaveckou 
školu 2013/14. Aktivní přihlášení bude 
možné až od 9. září, kdy budou známy 
rozvrhy a kroužky dětí. 

ČTVRTÝ „SAMSMARKT“ (Markt am 
Samstag = trh v sobotu) se koná od 9 
do 16 hodin. Na trhu v srdci Trojzemí 
se představí přibližně 50 obchodníků 
z Polska, České republiky a Německa. 
Trhovci nabídnou mnoho farmářských 
a řemeslných produktů. Těšit se můžete 
nejen na  hrnčířskou práci, výrobky 
ze  dřeva, ručně malované textilie 
z přírodního konopí, bižuterii, hračky 
s levandulovou výplní, ale i na bohatý 
výběr medových nebo sýrových pro-
duktů a květin. To a mnohem více nabízí 
rozmanitý program.

Zatímco se malí návštěvníci vyřádí 
na skákacím hradu, poběží na jevišti 
mezinárodní program s představite-
li z Trojzemí. Vedle vystoupení pol-
ských dětí či folklórní skupiny zahraje 
česká hudební country kapela „NON-
STOP“. O zábavu se svými anekdota-
mi a vtipy postará německá hudební 
kapela „Stara Laubemia“, jejíž vystou-
pení bude zaručeně nezapomenutel-
ným zážitkem.

Zajímavostí na této akci je to, že 
„SAMSmarkt“ je organizován a bude 
uskutečněn studenty Mezinárodního 

vysokoškolského institutu, centrální 
vědecké instituce Technické univerzity 
Drážďany, v rámci studia oboru „Pro-
jekt management“. Mezinárodní tým 
tvořený polskými, českými a němec-
kými studenty pracuje na  tomto 
projektu s pílí, nasazením a nadšením 
a těší se na hojný počet návštěvníků 
z Trojzemí.

Aktuální informace najdete na inter-
netových stránkách www.samsmarkt.
de nebo na  Facebooku  www.face-
book.com/SAMSmarkt. 

  www.samsmarkt.de

„SAMSmarkt“ v srdci Žitavy již po čtvrté
Studenti IHI Zittau připravili na sobotu 29. června opět směsici toho nejlepšího z Trojzemí – umělecké řemeslníky, 
gastronomii, kulturní program, ale i zábavu pro děti.
Ludmila Urbanová, Mezinárodní vysokoškolský institut Zittau

U ZRODU SPOLKU STÁLI malíř Jaro 
Beran a Josef Richtermoc, který byl 
do roku 1967 i prvním předsedou. 
V  současné době je předsedou 
spolku mladý a aktivní Petr Krause.

Aktivity Vlastivědy, jež měla i přes 
1 300 členů, se postupně rozrostly. 
Každý víkend organizuje vycházky, 
výlety a v sezóně i zájezdy do blíz-
kého a  vzdáleného okolí. Ve  své 
nabídce má také kulturní večery, kul-
turní vycházky, exkurze a další.

SOBOTNÍ ZÁJEZDY
22.  6.  BYSTŘICKÉ A  ORLICKÉ 

HORY – ZÁJEZD. Polské Bystřické 
hory, nejvýše položená kladská ves 

Zieleniec, obdoba naší Jizerky, Velká 
Deštná.

24. 8. KOUZELNOU VYSOČINOU 
– Želivský klášter, Humpolec, Lipnice 
nad Sázavou (dům Jaroslava Haška 
a hrad), Světlá nad Sázavou (město 
skla a kamene, středověké podzemí).

7.  9.  ZÁMEK, HRAD A  ZA-
HRADY V  SASKU  – navštívíme 
zámek a hrad Weesenstein, rozsáhlou 
barokní zahradu Großsedlitz a město 
Pirna.

21.  9.  POD  DOUPOVSKÝMI 
HORAMI VE  STOPÁCH GOETHA 
A SCHILLERA – Andělská Hora se zříc. 
gotického hradu, barokní zámek 
Valeč s četnými sochami a zámeckým 

parkem, městečko Kryry s  tvarově 
unikátní Schillerovou rozhlednou.

5.  10.  SEDM SKALNÍCH MĚST 
V  JANOVICKÉM RUDOHOŘÍ – 
ZÁJEZD. Polské pohoří asi 10 km 
od Jelení Hory s malebnými skalami 
s  horolezeckými terény. Zamkowe 
Skały, Krzyżna Góra, Wielki Sokolik, 
Strużnickie Skały, Lwia Góra (718 m), 
Skalne Bramy, Zamek Bolczów (zříc. 
hradu) atd., Janowice Wielkie.

Všechny zájezdy odjíždějí z ulice 
Na  Rybníčku. Podrobné informace 
obdržíte ve  spolkové místnosti 
Oblačná ul. 450/1, Liberec 1, v budově 
bývalé MŠ každou středu od 14 do 16 
hodin.  libereckavlastiveda.wz.cz

Výlety s Libereckou vlastivědou
Od roku 1947 přispívá do turistické nabídky obyvatel města Liberecká vlastivěda, Spolek pro 
vlastivědnou práci v Liberci a okolí (původně Vlastivědný kroužek).
Ctibor Vimmer

Zámek a hrad Weesenstein nedaleko Pirny je jedním z cílů výletů Liberecké vlastivědy. Foto M. Kreuz

DNY EVROPSKÉHO 
KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

Tak jako každý rok se budou letos 
konat v Liberci Dny evropského 
kulturního dědictví. 

Během těchto dnů na začátku září 
budou veřejnosti zpřístupněny 
vybrané památky.  

Zájemci, kteří by byli ochotni 
zpřístupnit památky během EHD 
2013 se mohou kdykoli nahlásit 
na adrese: 
koskova.zuzana@
magistrat.liberec.cz 



6 LIBERECKÝ ZPRAVODAJ červen 2013  RADA A ZASTUPITELSTVO

NYNÍ JE jisté, že prodej letiš-
tě a  TSML se  letos neuskuteční, 
a  roční rozpočet města musí být 
vyrovnaný. Proto byla v první řadě 
zrušena rezerva ve výši zhruba 100 
milionů korun.

Schválený návrh rozpočtového 
opatření pro zajištění vyrovnaného 
rozpočtu předpokládá kromě výše 

uvedeného dále také úsporná opat-
ření – snížení výdajů jak běžných pro-
vozních, tak i snížení částky určené 
pro účelové fondy města.

Současně s tím schválilo zastupi-
telstvo uzavření dalšího kontokorent-
ního úvěru, a to především pro vyrov-
nání nerovnoměrného naplňování 
příjmů rozpočtu. 

DNE 25. DUBNA BYL Statutárnímu 
městu Liberci doručen návrh pří-
pravného výboru na konání místního 
referenda spolu se zákonem požado-
vanou přílohou, podpisovou listinou 
s očíslovanými podpisovými archy. 
Podpisová listina  obsahovala 920 
očíslovaných archů s 9 754 podpisy.

Podle zákona  může být návrh 
podán, pokud jej podpoří svým 
podpisem alespoň 10 % oprávně-
ných osob, což v  případě Liberce 
činí 8 601 podporovatelů referenda. 
Magistrát návrh přezkoumal v zákon-
né lhůtě 15 dnů ode dne jeho podání 
a 9. května 2013 zadal zmocněnci pří-

pravného výboru výzvu k odstraně-
ní zjištěných nedostatků. Kontrolou 
bylo zjištěno 7 506 platných podpisů, 
což bylo o 555 podpisů méně, než 
je zákonem stanovené minimum. 
V  souladu se  zákonem stanovil 
magistrát lhůtu pro odstranění závad 
na 7 dní ode dne doručení výzvy.

Celkem bylo přípravným výbo-
rem dodáno dalších 922 podpisů 
podporovatelů referenda. Magis-
trát musí zkontrolovat, že podepsa-
né osoby na doplněných podpiso-
vých arších mají statut oprávněných 
osob a  provést kontrolu jejich 
možné duplicity. 

JEDNÍM Z  PROJEKTŮ Liberecké-
ho kraje v  indikativním seznamu 
IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní 
život v Liberci je projektový záměr 
s  názvem „Modernizace expozic 
Severočeského muzea v Liberci“.

Na základě podrobného rozpočtu 
jsou nyní celkové náklady projektu 
(tedy 85 % dotace + 15 % vlastní 
podíl) ve výši 12 082 338 Kč. Samotný 
nárok na alokaci (tedy čistě dotace 
85 %) činí 10 269 987,30 Kč.

Došlo ke konkretizaci a defi nová-
ní nutných stavebních prací. Jedná 
se  například o  tyto náklady, které 

v původním projektu nebyly – nároky 
na  zabezpečení a  minimální praš-
nost ze staveniště do prostor muzea 
(původní studie s tímto nepočítala); 
dále instalace atypického výtahu 
– přizpůsobení historickým kon-
strukcím budovy; úprava výškových 
rozdílů mezi jednotlivými místnost-
mi vloženou posuvnou plošinou; 
restaurátorské práce na vystavených 
sbírkových předmětech nebo zpřes-
nění projektu kamerového systému 
s  ohledem na  minimalizaci sekání 
tras mimo prostor stavby. 

 www.liberec.cz/zastupitelstvo

Návrh na referendum
Liberečtí zastupitelé byli na 5. řádném letošním zasedání 
informováni vedením města o postupu magistrátu při 
posuzování návrhu přípravného výboru na konání místního 
referenda. Návrh byl podán 25. dubna 2013.
Zuzana Minstrová

Více peněz pro muzeum
Zastupitelé vyhověli žádosti Libereckého kraje o navýšení 
alokace pro projekt Modernizace expozic Severočeského 
muzea v Liberci z původních 4,7 mil. Kč na 10,3 mil. Kč.
Zuzana Minstrová

ZPRÁVY Z RADYZPRÁVY Z RADY

 Rada města 21. května 2013

Nekrmte holuby
Na  největším libereckém sídlišti 

se zatím holubi nepřemnožili a  je-
jich počet nevyžaduje regulační 
zásah do holubí populace. Vyplývá 
to z  monitoringu, který nechala 
radnice vypracovat na základě ně-
kolika stížností obyvatel ze sídliště 
Rochlice.

Kontrola proběhla v  zimních 
měsících, kdy se  sem holubi vra-
celi z  důvodu dostatku  potravy 
a  především možnosti nocování 
v podstřešních prostorách. Za pří-
tomnost holubů v  těsné blízkosti 
domovů si mohou vlastníci pane-
lových domů a  bytů často sami. 
Umožňují, aby holubi v této lokali-
tě mohli bezproblémově přežívat, 
například jejich přikrmováním a ne-
dostatečným zabezpečením míst, 
která holubi rádi zabydlují.

Nové kamery
Na  bezpečnost v  ulicích Liberce 

dohlédne další kamera. V  rámci 
programu prevence kriminality, 
který letos v  lednu schválili za-
stupitelé, rozšíří město svůj ka-
merový systém. Získá na to dotaci 
od ministerstva vnitra ve výši 339 
tisíc korun. Městská policie Liberec 
ze  svého rozpočtu uhradí spoluú-
čast ve výši 38 tisíc korun. Novou 
kameru nechá městská policie na-
instalovat na  sídlišti Kunratická, 
kde ohlídá hlavně zaparkované au-
tomobily. V současnosti čítá měst-
ský kamerový systém 23 kamer. 
Další čtyři kamery přibudou ještě 
letos na sídlišti Rochlice.

Energie pro domácnosti
Statutární město Liberec nedáv-

no představilo záměr uspořádat 
e -aukci energií pro domácnosti, 
v  níž by jednotliví zájemci mohli 
ušetřit část svých nákladů za elek-
třinu či plyn. Domácnosti by své 
potřeby sloučily v  jeden velký ba-
lík, který by byl soutěžen na princi-
pu takzvaného sdruženého nákupu 
komodit. Následně by byl vybrán 
dodavatel nejlevnější energie nebo 
plynu na  příští dva roky. Vedení 
města oslovilo pět fi rem, které 
se zabývají realizací e -aukcí, zájem 
projevily čtyři. Výběr společnosti 
se předpokládá v červnu. V té době 
by měl být už také znám podrobný 
harmonogram realizace e -aukce. 
Levnější energie by mohly domác-
nosti začít nakupovat už na podzim 
tohoto roku.

Komoditní nákup energií na elek-
tronické burze  realizovaly pro své 
občany už Říčany a Praha 6. Další 
města, například Benešov, Opava, 
Šenov nebo Beroun e -aukci energií 
pro občany nyní rozjíždějí. 

 Rada města 4. června 2013

Nové kontejnery
Na  deseti nových místech 

ve městě se brzy objeví kontejnery 
pro separaci komunálního odpadu. 
Celkem třicet kontejnerů (10 ks 
na  sběr PET lahví, 10 ks na  sběr 
papíru a  10 ks na  sběr směsného 
skla) městu zdarma zapůjčí fi rma 
EKO -KOM, a. s. Radnice tak záro-
veň ušetří. Doposud si kontejnery 
pronajímala od svozové společnos-
ti. Všechny zapůjčené kontejnery 
magistrát rozmístí dle dosavad-
ních zkušeností se  stávajícím sys-
témem. Nová stanoviště vytvoří 
v  místech, kde občané kontejnery 
na tříděný odpad nejvíce požadují.

Vstupenky z infocentra
Vzhledem k  pozitivnímu rozvoji 

městského rezervačního systému 
eVstupenka v  posledních letech, 
zejména díky rostoucímu počtu 
pořadatelů akcí, zapojených do 
systému, a tím i rozšíření nabídky, 
upravují nyní společnost ELSET 
a  Statutární město Liberec stá-
vající smlouvu o  zajištění prodeje 
vstupenek.

Nová smlouva usnadní zařazo-
vání dalších pořadatelů do sys-
tému. Mezi prodejní místa patří 
také městské informační centrum 
v budově nového magistrátu, které 
například už nyní nabízí předprodej 
vstupenek na letní hudební festival 
Benátská noc.

Portál eVstupenka umožňuje 
lidem z  pohodlí domova on-line 
zakoupit nebo rezervovat vstupen-
ku na vybrané kulturní, sportovní 
či jiné podobné společenské akce. 
Více informací na www.infolbc.cz 
a www.evstupenka.cz.

Zelená síť
Do projektu Zelená síť České re-

publiky se rozhodlo zapojit město 
Liberec. Po  boku  jiných velkých 
měst bude Liberec formou webo-
vé mapové aplikace od  letošního 
září prezentovat své připravované 
i realizované projekty v oblasti za-
hradní a krajinářské architektury.

Návštěvníci webových stránek 
budou moci sledovat i  průběh 
realizace jednotlivých projektů. 
Aplikace tak snadno umožní infor-
movat veřejnost o strategii rozvoje 
systému zeleně města. Díky apli-
kaci se budou zapojené obce také 
podílet o zkušenosti se zkvalitňo-
váním veřejného prostoru a stanou 
se  tak případnými pomocníky při 
realizaci záměrů „kolegů“. 

Rozpočtové opatření
Klíčové rozhodnutí mají za sebou liberečtí městští 
zastupitelé. Na svém květnovém zasedání schválili návrh 
rozpočtového opatření, který vyrovná výpadek v příjmech, 
způsobený neuskutečněnými prodeji městského majetku.
Jan Král

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY

LIBEREC.CZ
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Revitalizace městských lázní je u konce
Revitalizace městských lázní na galerijní objekt, největší projekt z Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – 
zóna „Lidové sady“, bude v červnu letošního roku stavebně ukončena. Záměr revitalizovat budovu bývalých městských 
lázní představilo město v roce 2009. Stavební práce byly pak zahájeny 9. září 2011.
Hana Josefíková, odbor strategického rozvoje a dotací

Inzerce

U příležitosti dokončení stavby pořádá Statutární město Liberec
SLAVNOSTNÍ PŘEDSTAVENÍ ZREKONSTRUOVANÉ BUDOVY

Bývalé lázně budou otevřeny pro veřejnost
v úterý 25. června 2013 ve třech prohlídkách

v 16.00, 16.30 a 17.00 hodin

V rámci programu bude možné nahlédnout do zrekonstruovaných prostor 
objektu a dozvědět se bližší informace o průběhu stavby.

Prosíme zájemce o prohlídku, aby respektovali výše uvedené časy.

PROJEKT OBNOVY historických lázní 
a jejich přeměny na galerii spočívá 
v  rekonstrukci budovy a  dostavby 
přilehlého depozitáře, který poskyt-
ne galerii dostatečný prostor pro 
uchovávání uměleckých děl. Koncept 
revitalizované budovy je plně přizpů-
soben potřebám Oblastní galerie, 
což znamená vytvoření podmínek 
pro stálé expozice uměleckých děl 
různých druhů, krátkodobé výstavy 
a  doprovodné programy. Součástí 
je i zázemí pro návštěvníky a správu 
galerie.

Nyní čeká samotnou galerii pře-
chodné období, kdy bude nutné 
v objektu pomocí vzduchotechniky 
a vytápění dosáhnout takových kli-
matických podmínek, které vyhovují 
umístění uměleckých děl. To by mělo 
trvat přibližně 3 až 6 měsíců. Následně 
bude realizováno vybavení interiérů 
a stěhování Oblastní galerie v Liberci 
do  nových prostor. Otevření nové 
galerie pro veřejnost se předpokládá 
v únoru 2014.

Celkové náklady na  stavbu jsou 
necelých 360  000  000 Kč s  DPH. 
Dotaci ve výši 85 % celkových uzna-
telných nákladů investor průběžně 
čerpá z Regionálního operačního pro-
gramu NUTS II Severovýchod v rámci 

ZÁKLADNÍ FAKTA

Název projektu: Revitalizace městských 
lázní na galerijní objekt
Doba realizace stavby:
září 2011 – červen 2013
Investor: Statutární město Liberec
Technický dozor investora:
Investing spol. s r.o.
Zhotovitel stavby:
Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.
Celkové náklady stavby: 
360 000 000,– Kč s DPH
Zdroj fi nancování: Regionální operační 
program NUTS II Severovýchod
Výše dotace: 85 %

Integrovaného plánu rozvoje města 
Liberec – zóna „Lidové sady“.

Bližší informace o  projektu je 
možné získat přímo u  manaže-
ra IPRM, Ing. Michala Vereščáka, 
tel.: 485 243 191, e-mail: verescak.
michal@magistrat.liberec.cz. 
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VE SVÉM OBORU je liberecká bota-
nická zahrada považována za zvlášť 
cennou a patří mezi nejvýznamnější. 
Funguje i jako tzv. záchranné cent-
rum pro rostliny. Hlavní poslání tkví 
ve zdokonalování funkcí naučných, 
od botanických a ekologických zna-
lostí dostupných široké veřejnosti, 
až po etiku oboru.

Proto byl vytvořen projekt rozšíření 
nejatraktivnější části – skleníkového 
komplexu – o jeden menší speciální 
pavilon pro lekníny, vybavený ovšem 
největším skleníkovým bazénem 
v České republice. Po vyhodnocení 
výběrového řízení na stavební fi rmu 
by nový skleník měl stát do 20 týdnů. 
Předpokládaná cena je dle projektové 
dokumentace 9,2 milionu Kč + DPH. 
Z prostředků ROP (ERDF) půjde 85 % 

nákladů, zbytek zaplatí 
město.

Nový pavilon bude 
začleněn do  již existu-
jící venkovní expozice 
květeny mokřadů. 
Důvod takového začle-
nění je jednoduchý: 
Největší leknínovitou 
rostlinu světa, vikto-
rii královskou, objevil 
rodák ze severních Čech 
Tadeáš Haenke.

Pro Liberec je 
významné, že viktorii královskou 
nelze jen tak jednoduše spatřit. Místo 
ní totiž zahrady pěstují o něco menší 
viktorii Cruzovu, která z  hlediska 
české historie nemá žádný význam 
a za viktorii královskou ji jen vydávají. 

Skutečná viktorie královská se také 
stává světově ohroženým druhem 
a její populace by měla být pojiště-
na kultivací v botanických zahradách.

Speciální konstrukce pavilonu vyhoví 
zvláště složitým ekologickým požadav-

kům pravé viktorie krá-
lovské. Měl by také rozšířit 
možnosti zahrady o noční 
prohlídku, neboť viktorie 
kvete právě v noci. Návštěv-
níci i  zde najdou naučný 
systém propojený s  kom-
plexem areálu zahrady.

Skleníky liberecké bota-
nické zahrady byly do sou-
časné podoby přestavěny 
v  letech 1995 až  2000 
a díky projektu architekta 
Pavla Vaněčka se zahrada 

stala svou technologií nejmoder-
nější v České republice. Od té doby 
čeká na další inovace, které by ji pro 
návštěvníky ještě více zatraktivnily. 
Dočkala se v letošním roce. 

 www.botaniliberec.cz

V JIŽNÍ AMERICE se vyskytují tři velmi 
zvláštní masožravé rostliny – bublinatky, 
schopné osidlovat růžice bromeliovi-
tých rostlin. Mezi listy těchto hostitel-
ských rostlin se shromažďuje dešťová 
voda, v níž bývá množství zooplankto-
nu. Bublinatky tuto sice drobnou, ale 
četnou kořist loví a tráví pomocí stovek 
speciálních lapacích měchýřků.

V  liberecké botanické zahradě 
se poprvé na světě podařilo tuto sym-
biózu navodit také v umělých podmín-
kách.

Druhem nejvíce specializovaným 
na takové těsné soužití čili symbiózu 
je bublinatka lotosolistá (Utricularia 
nelumbifolia). Stejně jako v přírodě roste 
ve veliké bromeliovité rostlině Vriesea 
regina. Ostatně i tato hostitelská růžico-
vitá rostlina, endemická v pohoří Serra 
dos Orgãos v jihovýchodní Brazílii, je 
v přírodě i v kultuře výjimečně vzácná.

Leckdo se může zamyslet nad tím, 
zda uváděné světové prvenství není 
jenom nadnesená sebechvála. Není. 
Masožravé rostliny rodu Utricularia jsou v poslední 
době předmětem řady vědeckých studií ve světové 
odborné literatuře, svědčících o významu právě 
těchto rostlin pro různé speciální oblasti bádání.

Umělé navození symbiózy dvou ekologicky 
velice podivných rostlin, samotných o sobě velice 
náročných na podmínky prostředí, je potom výsled-

kem spojení poznatků z terénu a zku-
šeností z Botanické zahrady Liberec. 
Tedy žádná náhoda, anebo štěstí.

Přijďte se  do  botanické zahrady 
podívat. Krom zmíněného pozoru-
hodného exponátu lze vidět mnohé 
další, mnohdy stejně skvělé. 

Světový úspěch botanické zahrady
V liberecké botanické zahradě dosáhli světového úspěchu. V umělých podmínkách se tu podařilo navodit symbiózu 
masožravé rostliny, která roste jako v přírodě ve veliké bromeliovité rostlině a živí se planktonem.
Miloslav Studnička, ředitel Botanické zahrady Liberec

Lekníny budou mít největší bazén v republice
Pavilon leknínů bude svými specifi ckými technickými vlastnostmi unikátní stavbou v evropském měřítku a dotvoří tak 
jedinečnost Botanické zahrady Liberec. Vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby schválila rada města 4. června.
Pavel Chmelík

Květy masožravé bublinatky lotosolisté jsou asi 4 cm 
velké, podobné některým orchidejím.

V růžici hostitelské rostliny se drží voda, v níž bublinatka loví plankton. 
K tomu jí slouží početné lapací měchýřky.

V této růžici bromeliovité rostliny jsou patrné šlahouny a štítovité listy 
masožravé rostliny bublinatky lotosolisté.
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ZOO LIBEREC získala v  květnu tři 
soby lesní (dříve také nazýván sobem 
karelským, Rangifer tarandus fenni-
cus) a je v současné době jedinou zoo 
v Česku, která tento poddruh chová.

Pro zoo jde v podstatě o znovu-
obnovení chovu těchto zvířat, byť 
první a zatím poslední sobi (nespe-
cifi kovaného poddruhu) se v areálu 
zahrady objevili jen na pár měsíců 
roku 1979, když ze ZOO Helsinki dora-
zili samec a čtyři samice.

„Bohužel chovatelské údaje nejsou 
kompletní, takže nevíme, jak dlouho 
se sobi tehdy v zoo zdrželi a co bylo 

příčinou ukončení chovu. Součas-
nou trojici tvoří samec a dvě samice, 
narození v roce 2012, kteří obývají 
upravenou expozici po  vlcích, což 
je první expozice po vstupu do zoo. 
Přijeli k nám ze ZOO Berlín (samec) 
a z Nordens Ark, SWE (obě samice),“ 
říká mluvčí zahrady Ivan Langr

Cílem libereckých chovatelů je 
tato velmi ohrožená zvířata množit. 
Podle údajů Červeného seznamu 
ohrožených zvířat (IUCN 2013) 
se totiž sobů lesních ve volné přírodě 
ve Finsku v současné době vyskytuje 
asi jen 2 200 jedinců 

PO ČTYŘECH LETECH restartovala 
ZOO Liberec a  její spřátelené o. s. 
Faunus sbírku  nových i  použitých 
dioptrických a slunečních brýlí.

Brýle ale tentokrát nepůjdou 
do  Středoafrické republiky jako 
v roce 2009, ale v rámci mezinárod-
ního projektu liberecké zoo „Pomoz-
me budoucnosti“ přímo do zařízení 
AMPO, které v hlavním městě Burkiny 
Faso Ouagadougou pečuje o místní 
sirotky a děti ulice.

„Tím zprostředkovaně usnadníme 
především dětem a mládeži přístup 
ke  vzdělávání, protože brýle jsou 
v  chudých zemích třetího a  čtvr-
tého světa finančně nedostupné. 

V AMPO naše 
brýle využije 
tamní oční 
o r d i n a c e , 
která posky-
tuje bezplat-
nou pomoc těm nejchudším.

Vzhledem k tomu, že ZOO Liberec 
s AMPO a její zakladatelkou Katrin 
Rohde spolupracuje už od roku 2005, 
máme dostatečnou záruku, že brýle 
se dostanou přímo na místo. Ještě 
před transportem z ČR budou všech-
na skla díky Integrované střední škole 
v Turnově, oboru jemný mechanik-
-optik změřena a vyčištěna,“ vysvět-
luje mluvčí zahrady Ivan Langr. 

Výchova sloních kluků v Liberci. Podpořte jednu 
z největších atrakcí v liberecké zoo.
Liberecká zoo chce zachovat chov slonů. Tato atraktivní součást zahrady nutně potřebuje modernizaci proto, aby mohla 
v Liberci vychovávat mladé sloní kluky. Peněz se však nedostává tolik, kolik je na rekonstrukci pavilonů potřeba. Pomoci 
může ale každý z nás.
Pavel Chmelík

KDYŽ VEDENÍ ZOO Liberec zvažovalo, 
jak dál v chovu slonů, musela nutně 
přijít na řadu pragmatická stránka věci. 
Podle ředitele zahrady Davida Nejed-
lo se proto chtějí zaměřit na výchovu 
a výcvik sloních puberťáků, kteří již 
nevyžadují přítomnost rodičů, což je 
asi po třetím roce jejich života.

O výchovu sloních samců je totiž 
zájem z jiných chovatelských zařízení. 
V tomto směru má zoo zkušenosti, cvi-
čení slonice Rání si příliš nezadá s pro-
fesionálním cirkusovým představením 
a patří mezi největší atrakce zoo.

Další vizí je přivést do  Liberce 
ještě jednu sloní samici vedle Rání, 
která letos slaví padesáté narozeniny. 
K tomu je nutné sloninec upravit tak, 
aby se daly oddělit jednotlivé výběhy.

Současný sloní pavilon je 
z roku 1972, ale sloni jsou pod Ješ-
tědem už od  roku  1958. „Chystané 

změny se budou týkat nejen venkovní 
expozice jako zasypání části příkopu, 
chovatelské úpravy výběhu s  mož-
ností jeho rozdělení a další, ale také 
vnitřních dispozic pavilonu, který je 
potřeba především připravit na tzv. 
nekontaktní chov. Podle předběžných 
kalkulací vyjdou změny na maximálně 
5,7 miliónu korun. Vzhledem k tomu, 
že sama zoo tak vysokou fi nanční 
částku nemůže jednorázově uhradit, 
musí projekt provést na několik etap. 
Zároveň jsem se  rozhodli požádat 
veřejnost o  pomoc,“ uvedl ředitel 
David Nejedlo.

Lidé mohou na sloní konto přispí-
vat jakýmkoli fi nančním darem. Vedle 
účtu číslo 2132461/0100 s variabilním 
symbolem 50 (jako 50. narozeniny slo-
nice Rání) je od května k dispozici také 
kasička přímo v pavilonu. 

 www.zooliberec.cz

Stejné soby v ČR nenajdete

Brýle pro AMPO
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V ROCE 2010 byl do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR zvolen 
Václav Horáček, bývalý dlouho-
letý starosta Železného Brodu. 
V Poslanecké sněmovně zastává 
funkci předsedy Výboru pro veřej-
nou správu a regionální rozvoj, je 
členem několika dalších výborů.

Jaká je jeho práce? Jak pomáhá 
regionu? Na tyto a další otázky 
nám Václav Horáček ochotně 
odpověděl.

Jak je vnímán Liberec, Libe-
recko z pohledu vašich kolegů, 
poslanců? Překvapilo vás něco 
v tomto smyslu?

Jak už to bývá, pohled zevnitř 
je většinou kritičtější a náročnější, 
než ten, který o nás mají ostatní. 
Z tohoto pohledu tedy Liberec 
nijak výrazně nevybočuje z vní-
mání jiných měst kolegy poslanci. 
Snad s jednou výjimkou – mno-
hými je vnímána zvláštní politic-
ká atmosféra, která v něm panuje.

Co je největší problém Liberce 
a kraje?

Obecně jsou to fi nance. Vím, že 
Liberec v tomto ohledu není v dobré 
kondici, a věřím, že se podaří dostat 
se z nejhoršího, i když to znamená 
razantní úspory, které se  nakonec 
vždy nejvíce dotknou obyvatel 
města. U kraje je samozřejmě potře-
ba se  vyrovnat se  škodami, které 
způsobily povodně z roku 2010. To 
je pouze jen jeden z problémů. Musí 
se dořešit optimalizace krajského škol-
ství, opravit se musí také komunika-
ce, které nezasáhla velká voda a jsou 
přitom v dezolátním stavu.

Někdy mám pocit, že jsou některé 
části kraje, na které se trochu zapomí-
ná. A to je něco, co bych rád pomohl 
změnit. Kraj trápí samozřejmě také to, 
co vlastně celou Českou republiku – 
nezaměstnanost, v některých oblas-
tech nedobrá sociální situace. S pro-

blémy se potýká také zdravotnictví. 
Těch výzev před současnou krajskou 
vládou je opravdu hodně.

Umíte problémy Liberecka řešit? 
Pomoci?

V  případě města by problémy 
měli řešit městští radní, v  případě 
kraje ti krajští. Poslanec nemá příliš 
možností, jak ovlivnit řešení jedno-

ho konkrétního problému, 
samozřejmě s výjimkami – 
spolupracujeme například 
s hejtmanem kraje na pro-
sazení dokončení silnice 
I/13 z Liberce do Jablonce, 
ale také diskutujeme někte-
ré další otázky (spojuje nás 
například odpor k  rušení 
malých pošt v regionu nebo 
podpora cestovního ruchu), 
s kterými se snažím v Praze, 
tak říkajíc u zdroje, pomoci.

Poslanec by se  měl ale 
podílet spíše na  systémo-
vých opatřeních, která 
městům i krajům pomohou 
v realizaci a fi nančním zajiš-
tění jejich potřeb a cílů. Jsem 
rád, že mám šanci s vedením 
Libereckého kraje a  Liber-
ce diskutovat například 
podobu připravovaných 
zákonů. Dávají mi tak vhled 
na to, jak ovlivní jejich práci. 

Právě tento přímý kontakt s místními 
samosprávami je tím nejdůležitějším.

A pak jsou tu také takové drobné 
pomoci do regionu, kdy se na mne 
obrací jednotlivci se svými trápeními. 
Ne vždy mohu a umím pomoci, ale 
někdy je důležitá třeba jen rada, nebo 
vysvětlení daného problému.

Jste předsedou výboru pro veřej-
nou správu a regionální rozvoj. Co 
by Liberecku mohlo nejvíce pomoci 
v rozvoji a prosperitě? Kde vidíte 
největší rezervy veřejné správy?

Věnuji se kupříkladu otázce 
zákona o státních úřednících a úřed-
nících místních samospráv. Jsem 
přesvědčen o tom, že dobrý zákon 
o  úřednících by byl tím nejlepším 
prostředkem v  boji proti korupci. 
Na politicích nezávislý úředník, který 
je odměňován transparentním způ-
sobem, a který má jasně daný kariérní 
řád, by měl být zásadním systémovým 
opatřením, které by městům, krajům 
i  ministerstvům ušetřilo nemalé 
fi nanční prostředky a rozpohybovalo 
celou tuto oblast.

Z  hlediska rozvoje celé oblasti 
je třeba dokončit dopravní spojení 
do některých oblastí Libereckého kraje, 

a soustředit se mimo jiné na podporu 
turistického ruchu. V tomto ohledu má 
kraj jako takový stále ještě své rezervy. 
Myslím třeba, že by mohl výrazněji 
vsadit na tradiční oblasti a tím myslím 
nejen sport, ale třeba také sklářský prů-
mysl. Ten by mohl přitáhnout nejen 
podnikatele, ale také turisty. Jen je 
potřeba defi novat tento okruh jako 
prioritní a věnovat se mu.

Na čem právě pracujete?
V současné době se naplno věnuji 

spolupráci na  rozvoji cestovnímu 
ruchu, včetně poplatků za  pobyt. 
Myslím, že cestovní ruch je oblast, 
která by Liberecký kraj měla velmi zají-
mat, a proto tyto aktivity konzultuji 
také se starosty či podnikateli z kraje. 
Kromě toho je na pořadu jednání také 
novela občanského zákoníku. Ačkoli 
to tak mnohdy nemusí vypadat, je to 
zásadní legislativa, která se dotkne 
každého z nás a měli bychom ji tedy 
řádně projednat a připravit.

Postavil jsem se také proti, podle 
mne nesmyslné a nesystémové, cen-
tralizaci stavebních úřadů, která by 
znamenala jen vyšší náklady státu 
a další administrativní zatížení oby-
vatel.

Jsem rád, že úspěšně prochází 
zákon, který by ukotvil povinnost 
nosit na  lyžích či snowboardech 
ochranné helmy pro osoby mladší 
15 let, stejně jako je tomu například 
u kola.

Spolupracujete s kolegy poslan-
ci, kteří zastupují Liberecko v Posla-
necké sněmovně?

S některými více, s některými méně. 
Setkáváme se při různých příležitos-
tech a jsou projekty, které nás spo-
jují. Osobně se rozhodně spolupráci 
nebráním, a to bez rozdílu politické 
příslušnosti. Přece jen – mělo by nám 
jít o podstatu toho, na čem pracuje-
me, nikoli o to, kdo s tím přichází. Jsem 
ale osobně rád, že se poslední dobou 
výrazně lepší spolupráce s předsta-
viteli měst a obcí Libereckého kraje.

Jsme v úzkém kontaktu a navzájem 
se informujeme o tom, co je nového, 
v čem jsou právě priority, nebo kde 
koho „tlačí bota“. 

Václav Horáček: Pro Liberecko je důležitý 
rozvoj cestovního ruchu
Liberecko, Liberecký kraj má v zákonodárných orgánech několik zástupců. Jejich představení a rozhovory s nimi jsou 
obsahem volného seriálu Libereckého zpravodaje.
Pavel Chmelík

Cestovní ruch je oblast,
která by Liberecký kraj měla 

velmi zajímat

MGR. VÁCLAV HORÁČEK

Poslanec Parlamentu ČR za Liberecký 
kraj (TOP 09), místopředseda klubu

 Narodil se 17. 8. 1956 v Hořicích 
v Podkrkonoší

 Žije v Jirkově u Železného Brodu
 Studium: Pedagogická fakulta Ústí 

nad Labem
 Zaměstnání: poslanec PS PČR 

(od roku 2010), zastupitel Libereckého 
kraje (od roku 2008), starosta města 
Železný Brod (1994–2010)

 Krédo: Rodina na prvním místě.
 Rodina: Václav Horáček je ženatý, 

s manželkou Hanou má tři syny (Jakuba, 
Aleše a Matěje)

 Zájmy a záliby: tenis, lyžování, 
nohejbal, fotbal, dixieland, rocková 
muzika 80. let, country muzika
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Liberečané si cení přírodu a dobré spojení s Prahou
Posbírat co nejvíc názorů obyvatel Liberce na to, kam by se měl v budoucnu ubírat rozvoj města, bylo cílem setkání vedení 
radnice s občany. Proběhlo v úterý 28. května v jídelně krajské nemocnice.
Zuzana Minstrová

Diskuze s podnikateli, mládeží a neziskovkami
Tvorbu aktualizované strategie rozvoje města se magistrát rozhodl pojmout jinak než v minulosti a více zapojovat 
veřejnost včetně různých zájmových skupin. Proto byla ve dnech 14. a 15. května uspořádána tři setkání: fórum pro 
podnikatele, fórum pro neziskové organizace a setkání s Parlamentem mladých.
Redakce

BUDE LIBEREC za pár let městem 
sportu, kultury nebo snad společen-
ského života? Nebo bude především 
lákadlem pro turisty či vyhlášeným 
univerzitním městem? Jednu z těchto 
variant si měli lidé vybrat na setká-
ní vedení magistrátu s  veřejností 
při příležitosti chystané aktualizace 
strategie rozvoje Statutárního města 
Liberce. Setkání se  konalo v  úterý 
28. května v jídelně Krajské nemoc-
nice Liberec.

Každý z přítomných si měl vybrat 
jednu z cedulek, která upřednostňo-
vala některý z budoucích možných 
převažujících rysů města. Na ni pak 
měl nalepit svou samolepku, kterou 
obdržel po  vstupu do  sálu. Nejvíc 
puntíků zdobilo nakonec dvě cedule 
– „Město s bohatým kulturním a spo-
lečenským životem“ a „Město zeleně 
a  kvalitního životního prostředí“. 
Hodně puntíků se sešlo i na ceduli, 
která upřednostňovala Liberec hlavně 
jako příležitost pro podnikatele.

„Nová strategie rozvoje je nejdů-
ležitějším dokumentem města, jemu 
se  pak bude všechno podřizovat. 
Formuluje vizi, kam se bude město 
v letech 2014 až 2020 ubírat. Nyní pro-
vádíme průzkum názorů mezi občany, 
jak se jim v Liberci žije a jaké město 
by z něj chtěli mít, sbíráme data. Pak 
bude následovat tvorba dokumentu,“ 

vysvětlil náměstek primátorky pro 
rozvoj, dopravu a technickou infra-
strukturu Lukáš Martin. „Toto setkání 
s občany je už třetí v řadě. Těší mne, že 
lidé na besedy chodí a že se zajímají 
o budoucí tvář Liberce, kterou mohou 
svými názory hodně ovlivnit,“ dodal.

Dotazníky dostali občané do schrá-
nek nebo je mohou také vyplnit 
na  internetových stránkách SML, 
v sekci Aktualizace strategie rozvoje 
SML. Přes web Liberečané poslali 204 
námětů, dalších 503 dotazníků vypl-
nili na papíře.

Na otázku, na co jsou nejvíc hrdí 
ve svém městě, většina responden-
tů uvedla přírodu v okolí a doprav-
ní dostupnost Prahy. Současně si 
občané váží toho, že má Liberec 

univerzitu, a že je ve městě hodně 
příležitostí k  trávení volného času, 
včetně sportovního vyžití.

Za  nejzápornější rys považují 
občané špatnou ekonomickou situaci 
města. Dále se jim nelíbí rozbité silnice 
a také má podle jejich názoru Liberec 
nedostatek parkovacích míst. Mezi 
negativy jmenovali lidé často také 
značné množství psích exkrementů 
v ulicích. Více než polovina dotáza-
ných není rovněž nadšená z toho, že 
je střed města zahlcen nákupními 
centry.

Negativem jsou i obavy o bez-
pečnost, a to zejména kvůli častému 
výskytu problémových osob v urči-
tých částech města a péče o veřejná 
prostranství.

Poměrně dobře dopadly v prů-
zkumu úřady. S  prací úředníků 
magistrátu je většina lidí spokojena, 
ovšem první příčku oblíbenosti mezi 
úřady obsadila Česká pošta. Větši-
ně obyvatel se podle dosavadních 
názorů v Liberci žije dobře. Jen zhruba 
18 % by se chtělo odtud odstěhovat.

V  další skupině dotazů občané 
vyjadřují, jaké by chtěli mít z Liberce 
město v budoucnosti. Většina by si 
přála víc ploch pro odpočinek a rela-
xaci, vylepšit parkování pro rezidenty, 
a pak také oživit například kulturní-
mi akcemi nebo jarmarky poněkud 
mrtvý střed města.

„Setkání s veřejností i sběr a vyhod-
nocování jejich podnětů budou 
pokračovat. Nyní se  lidé vyjadřují 
k městu Liberci jako celku. Na podzim, 
kdy už budou navrženy strategické 
cíle, budou besedy zaměřeny na jed-
notlivé čtvrti,“ uvedla Pavlína Práši-
lová, manažerka oddělení rozvojové 
koncepce Magistrátu města Liberec.

Účastníci veřejného setkání byli 
vyzváni k  členství v  tzv. pracov-
ních skupinách, které se  ke  konci 
června začnou vytvářet pro jednotli-
vé rozvojové oblasti, a které se budou 
podílet na tvorbě aktualizace strate-
gie rozvoje, na formulaci strategic-
kých cílů a dalších potřebných akti-
vitách. 

Podstatou těchto setkání bylo 
získat představu o  žádoucím 
vývoji města, posbírat náměty 
jak pro budoucí rozvoj Liberce, 
tak pro zlepšení spolupráce rad-
nice s jednotlivými zájmovými 
skupinami.

„Podnikatelé například zmíni-
li jako možná rizika pro Liberec 
ekonomickou situaci města, 
vylidňování centra města nebo 
nerespektování strategických 
dokumentů. Příležitosti spatřují 
především v  inovacích nebo 
spolupráci technické univerzity 
s  podnikateli,“ uvedla Pavlí-
na Prášilová.

Členové Parlamentu mladých 
by uvítali více parků a pěších zón, 
cyklostezky a další veřejná spor-
toviště. V oblasti bezpečnosti by 
zvýšili dohled policistů v centru 
města, především v  nočních 
hodinách. Vadí jim nevyužité 
plochy ve městě a divoká výstav-
ba, nepořádek nebo nedostatek 
spojů městské hromadné dopra-
vy.

Na setkání s mladými navá-
zalo fórum pro nevládní nezis-
kové organizace, které zmínily 
potřebu větší spolupráce nejen 
s magistrátem, například pod-
poru prostřednictvím poskytnutí 

nevyužívaných prostor od města nebo 
vytvoření webu, kde by neziskovky 
s magistrátem mohly komunikovat, 
ale i nutnost větší spolupráce mezi 
neziskovými organizacemi. Zmíně-
na byla například i potřeba prováza-
nosti komunitního plánu s aktualizo-
vanou strategií rozvoje města.

Účastníci setkání byli také vyzváni 
k  členství v  pracovních skupinách, 
které začnou být formovány v průbě-
hu června a budou se zabývat jed-
notlivými tématy. Výstupy ze všech 
tří setkání jsou v tuto chvíli zpracová-
vány a budou významným podkla-
dem aktualizované strategie rozvoje 
města. 
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Co je nového
•  všichni řidiči musí být jako řidiči 

taxislužby starší 21 let a  spolehliví 
a musí mít oprávnění řidiče taxislužby, 
které prokazují průkazem řidiče 
taxislužby

•  všechna vozidla (vyjma vozidla cestujících 
u  drink servisů) musí být jako vozidla 
taxislužby evidována  v  evidenci vozidel 
taxislužby, podmínkou mj. je, aby 
dopravce byl v  technickém průkazu 
zapsán jako vlastník nebo provozovatel 
vozidla)

•  vozidlo taxislužby může být evidováno 
pouze na jednoho dopravce

• řidič musí být v  pracovněprávním 
vztahu s dopravcem (podnikatelem)

•   nová defi nice spolehlivosti řidiče 
taxislužby

•   vydání dokladu o zaplacení je povinné 
až  na  požádání cestujícího (pozn. 
– vždy je však třeba „stvrzenku“ 
vytisknout jako součást záznamu 
o provozu vozidla)

•   nová defi nice spolehlivosti

•   nové povinnosti řidičů a  jim 
odpovídající přestupky

•  průkazy řidiče taxislužby jsou 
vydávány na řidiče, nikoliv na dopravce

•   zrušení pruhů a  evidenčního čísla 
na vozidle taxislužby

Mezi další významné změny patří:
Vozidlo se  zapisuje na  základě 

žádosti dopravce (formulář. č. 20), která 
obsahuje: obecné náležitosti podle §  37 
odst. 2 správního řádu, SPZ, tovární 
značku  a  obchodní označení vozidla 
(§  21a odst. 2 písm. a), typ a  výrobní 
číslo taxametru a výrobní číslo paměťové 
jednotky taxametru, který bude 
ve  vozidle při provozování taxislužby 
užíván, případně oznámení, že vozidlo 
taxislužby nebude vybaveno taxametrem 
a  tímto vozidlem budou poskytovány 
přepravy výhradně na základě předchozí 
písemné smlouvy podle § 21 odst. 4 (§ 21a 
odst. 2 písm. b), jedná se pouze o vozidlo 
kategorie L nebo M1 (§ 21a odst. 1 písm. 
a), vozidlo není evidováno jako vozidlo 
taxislužby pro jiného dopravce (§  21a 
odst. 1 písm. c)

 Výpis z  evidence vozidel taxislužby je 
zpoplatněn správním poplatkem ve výši 50 
Kč (položka č. 34 bod 11 přílohy k zákonu 
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů) – poplatek 
je za 1 výpis bez ohledu na počet stran.

 Nahlášení taxametru
 Do  31. 12. 2013 je dopravce povinen 

písemně oznámit: typ a  výrobní číslo 
taxametru a výrobní číslo paměťové 
jednotky nebo, že vozidlo taxislužby 
nebude vybaveno taxametrem.

 Protože se jedná o změnu údajů, musí 
dopravce současně požádat o  vydání 
výpisu z evidence vozidel taxislužby.

 Jestliže dopravce ve  lhůtě údaje 
o  taxametru nenahlásí, dopravní úřad 
k 1. 1. 2014 vozidlo taxislužby z  evidence 
vozidel taxislužby vyřadí.

 Oprávnění řidiče taxislužby
• uděluje se  na  základě žádosti řidiče 

(fyzické osoby) – formulář č. 19

• k žádosti musí být přiložena fotografi e 
(dle zákona o občanských průkazech)

• místní příslušnost dopravního úřadu 
se určuje podle místa trvalého pobytu 
žadatele (řidiče)

• podmínkou pro udělení je věk 21 let 
a spolehlivost (§ 9 odst. 3)

• platnost oprávnění řidiče taxisl. je 5 let

• v  případě udělení oprávnění dopravní 
úřad žadateli namísto písemného 
vyhotovení rozhodnutí vydá průkaz 
řidiče taxislužby

  
Průkaz řidiče taxislužby
• je osobní doklad řidiče taxislužby

• řidič jím prokazuje, že má uděleno 
platné oprávnění řidiče taxislužby

• doba platnosti průkazu řidiče taxislužby 
vždy koresponduje s  platností 
uděleného oprávnění řidiče taxislužby

• nelze  odebrat (právním aktem – 
rozhodnutím), lze zadržet (fyzicky)

Dosavadní průkazy o  způsobilosti řidiče 
taxislužby zůstávají v platnosti

• do 1. 11. 2013 – průkazy vydané do 31. 
8. 2010 (pozbývají platnosti k  2. 11. 
2013)

• do 1. 5. 2014 – průkazy vydané od 1. 9. 
2010 (pozbývají platnosti k 2. 5. 2014)

 Seznam formulářů platných po 1. 5. 2013

•   Č. 18 oznámení o  přerušení-ukončení 
taxislužby

•   Č. 19 žádost k  vydání průkazu 
o způsobilosti řidiče taxislužby

•   Č. 20 žádost o  zařazení vozidla 
taxislužby do evidence

•   Č. 21 žádost o  vyřazení vozidla 
z evidence vozidel taxislužby

Formuláře se  nacházejí na  internetu, 
SML, MML, odbor dopravy, silniční 
a dopravní oddělení.

Vzhledem k  tomu, že novela 
zákona  platí od  1. 5. 2013 k  tomuto měli 
mít všichni dopravci platné doklady 
o  podnikání – výpis z  evidence vozidel 
taxislužby.

Dne 1. 5. 2013 nabyl účinnost zákon č. 102/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 
Sb., o silniční dopravě, a to zejména v oblasti vnitrostátní příležitostné osobní silniční 
dopravy provozované vozidly určenými k  přepravě nejvýše 9 osob včetně řidiče 
a taxislužby. Oba tyto druhy dopravy byly sloučeny do jednoho druhu a společně jsou 
nadále označovány jako taxislužba (patří sem i tzv. drink servisy).

Novela zákona
o silniční dopravě TAXI

Přihlásit se můžete sami, nebo tak mohou učinit vaši rodiče, 

spolužáci, sourozenci ale i učitelé nebo trenéři!
 

Tak neváhejte! Další informace a přihlášku najdete na 

www.zlatyorisek.cz/libereckykraj 

Jste v něčem opravdu dobří? V hudbě, sportu, matematice, umění, 

biologii nebo v čemkoli jiném? Přihlaste se do Zlatého oříšku 
Libereckého kraje! Tři vítězové krajského finále získají 

nejen finanční podporu pro svou další činnost, ale budou 

navíc automaticky zařazeni do celonárodního kola, které vrcholí 

novoročním televizním pořadem Zlatý oříšek 2013!

Šance pro všechny 
nadané, šikovné a úspěšné 
děti od 6 do 14 let a dětské 
kolektivy! 

začíná Zlatý oříšek 

LIBERECKÉHO KRAJE 
se slavnostním finále v České Lípě!ále Čese slavnostním fináále v Če

            ČESKÁ LÍPA 2013  

diče, 

atematice, umění, 

Zlatého oříšku 
nále získají 

ale budou 

la, které vrcholí 

013!

RAJE
ské Lípě!ě!sskéké L Lípípípppěě
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Hasiči radí občanům: Jak se zachránit z hořící domácnosti
Podle současných statistických údajů vzniká nejvíce požárů domácností v nočních a brzkých ranních hodinách. Noční 
požáry jsou velmi nebezpečné zvláště proto, že je v tuto dobu v domech velké množství spících osob, u kterých klesá 
běžné vnímání i schopnost se správně a rychle rozhodovat v případě vzniku nebezpečné situace.
Iva Michalíčková, HZS Libereckého kraje

JEDNÍM Z VÝBORNÝCH pomocníků, 
kteří mohou spícímu člověku zachrá-
nit život, pokud v domácnosti vypuk-
ne požár, je autonomní hlásič požáru 
(kouře).

Jedná se  o  přístroj, který včas 
detekuje vznikající požár (přítomnost 

kouře) a vyvolá poplach. Cena pro-
tipožárních hlásičů je ve  srovnání 
s hodnotou majetku v domácnosti 
a  lidského života zanedbatelná. 
Pohybuje se od cca 200 do 2 000 Kč 
za jeden kus. Jejich jednoduchá kon-
strukce (obvykle 2 hmoždinky, napá-

jení na 2 tužkové baterie) umožňuje 
namontování svépomocí. 

Hlásiče se  umisťují na  stropy, 
v ideálním případě všech místností 
v bytě (v domě). V případě montá-
že pouze  jednoho hlásiče v  bytě 
ho umístěte na  strop do  centrální 

místnosti, např. do chodby, kam ústí 
jednotlivé místnosti bytu.

 Důležité je také kupovat výrobek 
se srozumitelným návodem k instala-
ci a použití v českém jazyce, nejlépe 
od českého výrobce. 

  

CO DĚLAT, KDYŽ DOMA UCÍTÍTE KOUŘ?
• Chraňte si dýchací cesty kusem látky (kapesník, pyžamo atd.), 

nejlépe namočeným.

• Pohybujte se při zemi, kde je nejčistší vzduch a je nejlépe vidět.

• V noci nerozsvěcujte světla, zvláště pokud je cítit plyn.

• Před otevřením dveří zkontrolujte hřbetem ruky, zda není horká klika 

nebo jejich povrch.

• Pokud dveře nejsou horké, upozorněte ostatní členy domácnosti 

a společně okamžitě opusťte byt. Pomozte malým dětem a osobám 

se sníženou pohyblivostí.

• Pokud jsou dveře horké, nikdy je neotvírejte, protože může 

za nimi hořet. Ucpěte mezery pod dveřmi (dekou, peřinou atd.), aby 

dovnitř pronikalo co nejméně toxického kouře a přesuňte se k oknu, 

kde budete moci dýchat čerstvý vzduch.

• Zavolejte telefonem na tísňovou linku 150 nebo 112, případně 

volejte z okna o pomoc a vyvěste z okna kus světlé látky, abyste 

na sebe upozornili záchranáře.

• Upozornit na sebe můžete i boucháním do topení, 

zejména v panelových domech.

• Jste -li v přízemí a můžete bezpečně vyskočit, opusťte místnost 

oknem.

• Nikdy se nevracejte zpět do hořícího bytu nebo domu, můžete 

se tím ohrozit na životě. Domácím mazlíčkům pomohou přivolaní 

hasiči.

Jednou z nejoblíbenějších soutěží v požárním útoku na území města 
Liberec je hasičská soutěž O pohár primátorky města Liberce.

„Původně byla soutěž určena jen pro hasičské sbory a jednotky na území 
města Liberec,“ vzpomíná Karel Císařovský, starosta SDH Liberec-Karlinky. 
„Pak jsme si řekli, proč neumožnit start na soutěži i jiným týmům mimo 
město a udělat akci zajímavější. Záměr se vydařil. Hasičům vyšel vstříc 
také vedoucí oddělení krizového řízení magistrátu Lubomír Popp, do jehož 
působnosti činnost hasičů patří.

Hojná účast se potvrzuje už pátým rokem. Vloni startovalo na soutěži 
ve Vesci 47 týmů. Aby byla soutěž ještě lákavější, byla pojata jako noční. 
V současné době je již zařazena do seriálu hasičských soutěží FIRE NIGHT 
CUP, závodí sportovní družstva žen, mužů a výjezdové jednotky.

Před rokem si palmu vítězství odnesly ženy Jeřmanic, v mužích zvítězili 
hasiči Liberce-Karlinek s vynikajícím časem 15.57 sec, v požárním útoku výjez-
dových jednotek Nová Ves u Bakova nad Jizerou.

Letošní, už 37. ročník soutěže, se uskuteční 22. června. Součástí klání je 
i dopolední soutěž mladých hasičů a družstev dorostu „Karlinský H-Faktor“.

Start noční soutěže je plánován na 22 hodinu, vyhlášení vítězů proběhne 
v ranních hodinách následujícího dne. Pořadatelé věří, že účast přesáhne 
padesát družstev.

V SOBOTU 22. ČERVNA
OD 22.00 SPORTOVNÍ AREÁL VESEC

mm
„
m
t
pp

OODD 2222.0000 SSPPOORRTTOOVVNNÍÍ AARREEÁÁLL VVEESSEECC

37. ročník soutěže v požárním útoku
O POHÁR PRIMÁTORKY MĚSTA LIBEREC
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Klub Jeřáb Liberec
Klub Jeřáb byl založen Svazem tělesně postižených v ČR, o.s., 
místní organizací Na Jeřábu Liberec. Jeho prvotním cílem bylo 
sdružování nejstarších členů místní organizace.
Mája Matějková

JEDNOU MĚSÍČNĚ se setkáváme ve 
velké klubovně Komunitního středis-
ka Kontakt Liberec. Zde jsou všichni 
seznamováni s plány práce a neustá-
le zapojováni do činnosti organizace.

Klub má i svého zástupce v Radě 
starších. V tomto roce ještě probí-
há souběh akcí místní organizace 
a klubu. Uskuteční se tři jednodenní 
výlety, rekondice místní organiza-
ce pro 20 účastníků v Bedřichově, 
14 účastníků se zúčastní rekondi-
ce pořádané okresní organizací 
v Maxově, nastartovali jsme pravi-
delné využívání masáží, každý týden 
se pravidelně cvičí v tělocvičně Kon-
taktu a v ZŠ Františkově.

Oblíbené jsou vycházky či půl-
denní výlety, vždy po 14 dnech. 

Většina našich členů si zvykla využí-
vat i nabídky ostatních klubů a akcí 
pořádaných Kontaktem.

Na oplátku nabízíme celoroční 
pondělní sociálně-rehabilitační cvi-
čení všem klubům v malé tělocvičně 
Základní školy Liberec ve Františkově, 
probíhající již osmým rokem, na což 
jsme hrdi, a pořady našeho klubu. 
Například přednášky městské policie, 
povídání o fotografování s výstavou 
fotografi í-koláží, zajímavou přednáš-
kou o grafologii a pololetí chceme 
ukončit výstavou ručních prací.

Od září se budeme zase snažit 
naši náplň zpestřit zajímavými 
tématy jako např. vyprávění z dovo-
lených, uskutečnění malé burzy 
a podobně. 

V RÁMCI OSLAV šedesátého výročí 
od založení otevírá v pátek 21. června 
Technická univerzita v Liberci doko-
řán svoje dveře všem absolventům 
a přátelům. V sobotu 22. června pak 
pořádá pro své příznivce výlet na 
vrchol Ještědu.

V  pátek ve 13.00 začne ofi ciální 
setkání absolventů na Studentském 
náměstí. Rektor TUL Zdeněk Kůs při-
vítá bývalé studenty v 15 hodin. Od 
13 hodin do 18 hodin je připraven 
program na jednotlivých fakultách 
a  ústavech. Skládá se především 
z prohlídky učeben, ateliérů i  labo-
ratoří. Účastníci budou moci zhléd-
nout zajímavé pokusy, budou se moci 

seznámit s novinkami vědy a výzku-
mu na TUL. Počítá se s neformální 
diskuzí s vedením jednotlivých fakult, 
populárními přednáškami, ukázkami 
robotů i hudební produkcí. Otevřená 
bude i budova Ústavu pro nanoma-
teriály, nové technologie a inovace.

V  sobotu 22.  6.  pořádá TUL pro 
zájemce společný výlet na Ještěd a od 
15.00 hodin začne kulturní program na 
Pláních – soutěže, živá hudba, atd. Start 
je ve 12.30 z konečné stanice tramvaje 
v Horním Hanychově. Každý se může 
dostat na vrchol, jak uzná za vhodné 
– pěšky, na kole i lanovkou. Důležité 
je setkání lidí, kteří mají k  liberecké 
univerzitě kladný vztah. 

Již čtvrtým rokem nabízí svoje služby 
Denní centrum pro seniory U Antonína 
v Ruprechticích v Markově ulici.

Aktivní den v krásném prostředí zde 
prožívají senioři, jejichž pečující rodina je 
přes den v zaměstnání nebo si potřebuje 
odpočinout.

Centrum využívají i ti, kteří se cítí 
osamělí nebo nejistí z důvodů ubývání 
fyzických i mentálních schopností.

Každou první středu v měsíci přichází 
veřejnost na hudební odpoledne s lidovou 
písničkou.

Více informací lze získat na telefonech 
486 11 22 00, 603 359 634

www.uantonina.cz

DENNÍ CENTRUM PRO SENIORY 
U ANTONÍNA

Oslavy univerzity

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

19. 6. / 13.30  Letní turnaj v šipkách Sál suterén

25. 6. / 14.00
Hudební odpoledne s Mil. 
Hadravou a Jiřím Klímou

Cen. klub sen.
3. patro

27. 6. / 10.00
Tréninkové dopoledne 
v kuželně Tipsport aréna

28. 6. / 10.00
 Jules Massenet-Werther
Povídání o opeře v Divadelní 
kavárně s Ninou Vaňkovou

Bílá a zelená 
klubovna,

5. patro
Po dobu letních měsíců červenec – srpen bude Centrální klub seniorů ve 
3. patře otevřen: pondělí – čtvrtek 10.00–16.00 hodin, pátek 10.00–14.00 

hodin. Lehké relaxační cvičení bude vždy v pátek pouze od 8.00 hodin. Pohy-
bem pro radost bude probíhat až od pátku 6. září 2013 od 13.00 hodin.

Klub šikovných rukou – každé liché pondělí od 10. 30. Herní odpoledne – stolní hry 
každý čtvrtek od 13. 30. Lehké relaxační cvičení – každý pátek od 8.00 v suterénu. 
Nutno přihlásit se předem. Počítačové kurzy – po, út, v 16.00 nebo 18. 00.
Veškeré 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.

Levné ubytování s polopenzí
v chatkách s terasou.
IDEÁLNÍ PRO RODINNOU DOVOLENOU
trampolína • minigolf • dětské hřiště atd.

www.jachta.com • tel.: 604 809 688

Chatová osada Jachta u Máchova jezera
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WTF?! Festival současného 
divadla v režii F. X. Kalby

Na začátku května proběhl v libereckém Malém divadle 
festival současného divadla pod názvem WTF?! Organizátoři 
z divadla F. X. Kalby, jakési undergroundové odnože Divadla 
F. X. Šaldy, připravili jednu z největších kulturních událostí 
roku v Libereckém kraji.
Jakub Kabeš

Živá zahrada
Živá zahrada inspiruje, radí lidem, kteří nechtějí ze své 
zahrady vytvořit jen vzorový anglický trávník.
Michaela Bělinová

BĚHEM TŘÍDENNÍ akce se divákům 
představilo na třicet uměleckých 
projektů a  souborů nejen z  České 
republiky. Tahákem divadelní části 
byla inscenace pražského divadla 
A  Studio Rubín „Dresscode: Amis 
a Amil“ režiséra Daniela Špinara, který 
patří ke špičce současné české režie.

„Hra je ve svém domácím divadle 
vyprodána na měsíce dopředu, proto 
mám radost, že se nám podařilo pro-
dukci přivést na náš festival a před-
stavit ji i libereckému publiku,“ uvedl 
jeden z organizátorů, Tomáš Dianiška.

Pozvání přijala i skupina Lachende 
Bestien s kontroverzním projektem 
120 dnů svobody, který se uvádí na 
půdě Divadla Na Zábradlí. Inscenace 
vycházející z  románu markýze de 
Sade, je proslulá explicitním zobra-
zováním nahoty a získala si kultovní 
pověst. Žijeme ve 21. století a je správ-
né znát všechny moderní trendy per-

formačního umění. Jak říká podtitul 
hry: V každém člověku dřímá prase. 
Toto představení na festivalu WTF?! 
vyvolalo veliký poprask a  ze sálu 
nejednou utíkali vystrašení diváci.

Uvedla se i premiéra hry s názvem 
Cela, vypovídající o událostech, při 
kterých byla trojice libereckých 
herců zatčena za sprejerství. Zinsce-
nování skutečných, často komických, 
situací z  noci strávené ve  vězení, 
sklidilo velký úspěch. Cela se hrála 
v  zákulisí divadla, kam se diváci 
běžně nepodívají.

Ze zahraničních hostů se zúčast-
nili Gerhart Hauptmann-Theater 
a jejich Reality number six. Předsta-
vil se výtvarník Richard Loskot, lau-
reát Chalupeckého ceny, žonglérské 
duo Bratři v tricku, Míra Božská se 
svou módní show, ska kapela HI-FI, 
proběhly vernisáže, happeningy 
a mnoho dalšího. 

V  POSLEDNÍCH LETECH je často 
zmiňován odborníky v  médiích 
negativní vliv lidstva na biodiver-
zitu. Pod tím si můžeme představit 
nejen zrychlující se tempo vymírání 
druhů rostlin a živočichů v tropických 
deštných pralesech a na korálových 
útesech v mořích, ale také ubývání 
některých dříve běžných druhů 
v našich podmínkách.

Příčinou je velice často úbytek 
vhodných stanovišť, které tyto druhy 
obývají. Opět jsou poměrně známé 
případy, kdy vybetonování koryta 
potoka vedlo k  vymizení pstruhů 
nebo meliorace luk zlikvidovala 
populace motýlů.

Málokdo si však uvědomuje, že 
místy, která trpí v našich podmín-
kách úbytkem biodiverzity velice 
významně, jsou lidská sídla a jejich 
okolí. Jednou z  hlavních příčin je 
péče o zahrady. Staré sady a kosou 
sečené travní porosty jsou nahrazo-
vány sterilními anglickými trávníky 
a řadami tújí. Trávníky jsou hnojeny 
a ošetřovány chemickými prostřed-
ky. Zahradní bazény se stávají pastí 
na drobné živočichy, kteří se v nich 
utopí, protože nedokážou vylézt po 
hladkých stěnách.

Podoba vlastní zahrady záleží na 
každém z nás, nikomu ji nelze přede-
psat. Mnoho lidí však má vůli k drob-
ným změnám či ústupkům, které 
mohou mít pro přírodu neocenitel-
ný přínos. Naopak řada zdánlivých 
maličkostí, které přírodě škodí, jsou 
důsledkem nedostatečné informo-
vanosti a nikoliv zlé vůle, a lidé jsou 
schopni a ochotni tyto věci změnit, 
pokud se jim dostanou do rukou 
správné informace.

Již několik let existuje projekt Čes-
kého svazu ochránců přírody s názvem 
Živá zahrada. Jeho smyslem je dát 
inspiraci, rady a návody lidem, kteří 
nechtějí ze své zahrady vytvořit jen 
vzorový anglický trávník, ale naopak 
na ní chtějí vytvořit prostředí pro co 
nejvíce druhů rostlin a živočichů.

Podle velikosti území, které chcete 
dát ve prospěch přírodě, můžete 

naplánovat svá opatření. Záleží 
samozřejmě také na tom, zda a kolik 
je každý z  nás ochoten do úprav 
zahrady investovat. Vytvoření malé 
louky, vytvoření úkrytů z kamenů či 
starého dřeva nebo vyvěšení budek 
pro ptáky je nízkonákladové, naopak 
vybudování zahradního jezírka již 
něco stojí.

V rámci celé České republiky fun-
guje Živá zahrada také jako soutěž 
organizovaná Českým svazem 
ochránců přírody. Jde o dlouhodo-
bou soutěž pro nejširší veřejnost, 
přičemž zvláštní kategorii tvoří školní 
zahrady. Soutěžící na své zahradě 
zaznamenávají po dobu tří let dva-
krát ročně pozorování živočichů do 
mapovací karty. Zájemci získají další 
informace na webových stránkách 
Českého svazu ochránců přírody: 
www.csop.cz.

Protože je ale mnoho lidí, kteří 
mají zájem své zahrady „zpřírod-
nit“, ale nechtějí soutěžit, nabízí 
Komise pro životní prostředí Rady 
města Liberce těmto zájemcům 
poradenství. Veškeré informace 
vám rádi sdělíme prostřednic-
tvím tajemnice komise pro životní 
prostředí RML Michaely Bělino-
vé, kontakt: Belinova.Michaela@
magistrat.liberec.cz. 

GALERIE 
U RYTÍŘE

(boční vchod historické budovy radnice)
do 4. července 2013

ARCHITEKTURA – VIZE,
PROJEKTY, ŘEŠENÍ

Katedra architektury Technické univerzity 
v Liberci představuje širší výběr 
studentských a absolventských prací se 
zaměřením na řešení architektury Liberce, 
Libereckého kraje, urbanismu a dalších 
témat.

Otevřeno: po–pá 10–17 hodin
WWW.LIDOVESADYLIBEREC.CZ

Mateřinka 13
JIŽ 18.  ČERVNA začíná 22.  ročník 
mezinárodního festivalu profesionál-
ních loutkových divadel MATEŘINKA 
13, který se jako jediný ve střední 
Evropě zaměřuje na inscenace pro 
děti předškolního věku.

Kromě soutěžních představení 
nabídne festival i bohatý doprovod-
ný program – pouliční představení, 
večerní koncerty v klubu Naivního 
divadla či zajímavé výstavy.

Neváhejte a  ve dnech  18.–
22. června vezměte své děti do divadla!

 www.naivnidivadlo.cz



NA ZÁVĚR KAMPANĚ Do práce na 
kole jsme připravili Cyklistické odpo-
ledne v  pátek 7.  června v  Liberci. 
Návštěvníky čekala řada aktivit s cyk-
listickou tematikou, jako je výstava 
historických kol nebo kreativní malo-
vání kol. Pro děti byla přichystána 
jízda zručnosti na kole či odrážedle.

Po 17 hodině do Liberce dorazil 
také Josef Zimovčák na vysokém 
kole v rámci své tour Na kole dětem.

Kampaň Do práce na kole v Liber-
ci a Jablonci absolvovalo 200 účast-
níků z 64 týmů. Na závěrečné akci 
byly vyhlášeny výsledky a předány 
hlavní ceny v kategorii týmů, jed-

notlivců i cyklozaměstnavatelů.
Někteří cyklisté si tak odnesli 

domů skládací kolo, cyklodresy, 
brašny na kolo, nákupní poukázky 
či vstupenky na kulturní akce, které 
darovali partneři kampaně. 

 www.cykliste.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.: 485 246 431. Do vyčerpání 
zásob je Zpravodaj k dispozici v recepci 
hlavní budovy radnice, Nového magistrá-
tu a v Městském informačním centru.

Vydává Magistrát města Liberec, 
nám. Dr. Edvarda Beneše 1, 460 59 Libe-
rec. IČO 262978.
Povoleno: MK ČR E 11813.
Redakční rada: Martina Rosenbergová, 
Lukáš Martin, Jiří Šolc, Jiří Rutkovský, Petr 
Černý, Květoslava Morávková, Michael 
Dufek, Dana Lysáková, Pavel Chmelík. 
Šéfredaktor: Pavel Chmelík (t. 731 681 
090, chmelik.pavel@magistrat.liberec.
cz). Tisk: Geoprint Liberec. Redakce si 
vyhrazuje právo krátit a upravovat pří-
spěvky po stylistické stránce. Náklad 45 
500 kusů. Vychází: 14. 6. 2013.
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Cyklistické odpoledne v Liberci
Náměstí před Plazou plné kol nových i starých, malých i velkých, závěr kampaně Do práce 
na kole, zastávka Josefa Zimovčáka na vysokém kole při tour přes ČR, prostě cyklistické 
odpoledne v Liberci.
Pavel Matějka

Uzávěrka příštího čísla 
Libereckého zpravodaje 

je 28. června

Karatisté Slavie 
bodovali

Nadílka

DALŠÍ KOLO Národního poháru mlá-
deže ČSKe se přesunulo ze zatope-
ných Lovosic do zatopeného Ústí nad 
Labem. Závodníci a diváci se ovšem 
nemuseli obávat velké vody, protože 
hala byla dost vysoko a počet účast-
níků byl nad očekávání.

Závodníci z oddílu karate Slavia TU 
Liberec se po téměř měsíční přestávce 
ukázali v dobré formě. Získali celkem 
11 medailí a nominace na Mistrovství 
České republiky.

Lukáš Vik – 1. místo (kata)
Viktorie Taušová – 1. místo (kumite)
František Chudoba – 1. místo (kumite)

Lukáš Cyprián – 2. místo (kumite)
Marek Boura – 2. místo (kumite)
Vojta Laurin – 2. místo (kumite)
Jan Zrnovský – 2. místo (kumite)

Kuba Kočí – 3. místo (kumite)
Martin Hájek – 3. místo (kumite)
Patrik Kolín – 3. místo (kumite)
Ondra Blín – 3. místo (kumite) 

  www.karateliberec.cz

VELEÚSPĚŠNÝ MĚSÍC má za 
sebou paralympionik Jiří Suchá-
nek. Ze všech důležitých turna-
jů ve stolním tenise, kterých se 
v květnu zúčastnil, přivezl tento 
liberecký borec vždy alespoň 
jednu medaili.
Dva turnaje byly mezinárodní 
a  jeden republikový – Mistrov-
ství České republiky. První mezi-
národní turnaj proběhl ve slovin-
ském Lašku, druhý pak v Bratisla-
vě. Jiří Suchánek přivezl za měsíc 
celkem šest medailí (zlatou, dvě 
stříbrné a tři bronzové)!  (m)

www.sportparkliberec.cz

SPORTUJTE U NÁS

CENA: 150 K /1 hod.TENIS

CENA: 150 K /1 hod.

CENA: 150 K /1 hod.BEACH VOLEJBAL

NOHEJBAL

BADMINTON

Venkovní antukové dvorce jsou vhodné i pro Vaše nohejbalové zápasy.

Za nep íznivého po así je Vám k dispozici 5 moderních krytých kurt .

T i antukové kurty v klidné ás   areálu nabízí kvalitní tenisové zázemí.

Zahrajte si plážovou verzi populárního volejbalu na h iš   s jemným pískem.

Kontakt: +420 731 547 896         Online rezervace: rezervace.sportparkliberec.cz

Kontakt: +420 732 619 666         Online rezervace: rezervace.sportparkliberec.cz

Kontakt: +420 732 619 666         Online rezervace: rezervace.sportparkliberec.cz

Kontakt: +420 732 619 666         Online rezervace: rezervace.sportparkliberec.cz

CENA: od 150 K /1 hod.

DISTRIBUCE ZPRAVODAJE

NÁBOR FOTBALISTEK
FC SLOVAN LIBEREC
• Chceš poznat super partu holek?
• Nebaví Tě sedět doma?

• Baví Tě soutěžit a vyhrávat?
• Přijď se podívat na naše tréninky,
 rády Tě vezmeme mezi nás
• Každé pondělí a středu od 16.30
 do 18.00 na hřišti ve Stráži nad Nisou

Přípravka ročník 2003–2006

Žákyně ročník 2002–1999

Juniorky ročník 1998–1996

Přijď se přesvědčit, že i holky umějí hrát fotbal!

Informace: 776 146 744, 777 232 518.

čtvrtek 27. června v 15 hodin
ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 11 V HISTORICKÉ BUDOVĚ RADNICE

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC
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