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Noviny pro občany města Liberce  Vychází v nákladu 50 000 kusů  ZDARMA—

 II. 2017

Ples primátora podpořil Alvalídu

… AŽ NA TU 
SEDMDESÁTKU!
Kdo by neznal mistra Vichra 
z půvabného filmu Krakonoš 
a lyžníci? Václav Helšus 6. března 
oslaví 70 let.

VÁCLAV HELŠUS je hvězdou 
libereckého divadla a  patří k  vůbec 
nejvýraznějším českým hercům uply-
nulých čtyřiceti let.

VÍCE NA STRANĚ 20

PŘEDTANČENÍ. Historicky druhý obnovený Ples primátora měl opět charitativní rozměr. Výtěžek z primátorského plesu ve výši 50 tisíc Kč 
poputuje prostřednictvím Nadace Naše dítě na podporu služeb Denního stacionáře Alvalída v Liberci. Na fotografii: z ukázky předtančení  
v podání žáků TK Koškovi.  Více fotografií z plesu najdete na Facebooku města Liberce. Viz str. 2. Foto MML

TEPLO 
V LIBERCI

Cena tepla v Liberci přestala 
růst. Je to zatím jen začátek série 
jednání s druhým akcionářem 
teplárny.

INTENZIVNÍ JEDNÁNÍ s teplár-
nou v posledních dvou letech změnila 
postavení města. Z  původně slabé 
pozice se stal sebevědomý akcionář, 
který začal aktivně, a to i právní cestou, 
prosazovat svoje zájmy. STR. 10 A 11

A. Na výše uvedené webové adrese zjistíte, že 
zápis je rozdělen do tří časových fází, které se 
budou aktivovat postupně dne 14. dubna (I.), 

4. resp. 11. května (II.) a 16. května (III.). Už nyní si však 
můžete vše v klidu důkladně nastudovat, vybrat si ze seznamu 
preferované mateřské školy (a navštívit je osobně či aspoň 
jejich weby) nebo si předem vypočítat, jakého bodového 
hodnocení v rámci kritérií váš potomek dosáhne.

B. Od 14. dubna se na portálu můžete zaregistro-
vat, vyplnit přihlášku do MŠ (s preferencí až tří 
školek) a vytisknout ji.

C. Pokud již máte lékařské potvrzení o povinném 
očkování dítěte, můžete 11. května (pro děti 
se speciálními vzdělávacími potřebami s dopo-

ručením do speciálních tříd již 4. května) přinést vytištěnou 
přihlášku do preferované mateřské školy nebo škol (co MŠ, 
to vždy jedna samostatná přihláška!), a to společně s rodným 
listem vašeho dítěte a svým občanským průkazem. Tím vaše 
povinnosti končí. Ale pozor, na odevzdání přihlášky (-šek) 
máte opravdu jen jeden den.

D. Od 16. května pak můžete na portálu pře-
hledně sledovat, jak si vaše dítě v  té které 
MŠ stojí. V případě přijetí si sami vyzvednete 

písemné rozhodnutí ředitelky v konkrétní mateřské škole. 
 POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 6.

Zápisy do mateřských škol v novém
Zápisy do mateřských škol budou letos v Liberci v novém. Rezort školství a sociálních věcí již 
na internetové adrese zapisydoskol.liberec.cz zpřístupnil nový předzápisový portál, který 
by měl výrazně napomoci rodičům, ředitelkám MŠ i městu samotnému. Zápisový systém 
zajistí vysokou transparentnost přijímání do MŠ a ukončí dohady o protežování kohokoli, 
které se čas od času v případě mateřských škol objevovaly.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu PROJDĚTE SI NÁVOD!

ZAPISYDOSKOL.LIBEREC.CZ
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Rychlejší vyhledávání spojů
Nové způsoby prezentace jízdních řádů pro cestující spustil 
od 1. února dopravní podnik. Přichází řada nových služeb 
v informovanosti o dopravě a usnadnění používání QR kódů.
DPMLJ

Jízdenku či kartu může 
nahradit mobil s wi-fi
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou testuje 
alternativní způsob, jak odbavovat cestující v prostředcích 
MHD. Díky modernímu systému, tzv. check in – check out by 
lidem namísto jízdenek, platebních karet či předplacených 
kuponů mohl stačit mobilní telefon.
Jan Vrabec

CESTUJÍCÍM, KTEŘÍ by se do tohoto 
systému cestování MHD chtěli zapojit, 
by stačilo zaregistrovat si do příslušné-
ho systému jakékoli své chytré zařízení 
(mobil, tablet, hodinky, e-reader atd.) 
a při nástupu do autobusu či tramvaje 
mít na něm aktivovanou wi-fi či blue-
tooth. Skener instalovaný ve vozu by 
si cestujícího sám načetl bez nutnosti 
cokoliv někam přikládat. Stačilo by 
nastoupit a vystoupit.

Podle ředitele DPMLJ Luboše Wej-
nara by tento systém mohl přesvěd-
čit k  cestování v  MHD i  lidi, kterým 
se nechce platit plné jízdné kvůli 
dvěma či třem zastávkám. „Cestující 
by v  tomto případě zaplatili pouze 
poměrnou částku, odpovídající délce 
trasy, kterou v autobuse či tramvaji 
skutečně ujeli. Předpokládáme, že 

tento systém zaujme především mladé 
lidi,“ uvedl Luboš Wejnar.

Projekt je v současné době ve fázi 
výzkumu, ověřování a  testování na 
vybraném vzorku uživatelů. Do praxe 
by mohl být uveden v horizontu 3 až 
5 let. Nedořešené jsou zatím možnosti 
placení, kde je jednou ze zamýšlených 
variant strhávání peněz z  platební 
karty. Vyřešit by se musel i  způsob 
kontrol revizorů.

„V poslední době přišel dopravní 
podnik s řadou inovací, vzpomeňme 
například na projekt vyhřívaných 
zastávek. Testovaný systém check in 
– check out je dalším krokem vstříc 
cestujícím a jistě bude inspirovat i další 
dopravce,“ říká náměstek primátora 
pro technickou správu majetku města 
Tomáš Kysela. 

DOPRAVNÍ PODNIK nyní plánuje 
linky MHD zobrazit na mapě v nově 
spuštěném vyhledavači dopravních 
spojení. Tam bude možné najít spoje-
ní i bez znalosti linek v daném městě. 
Systém pro hledané spojení nalezne 
nejvhodnější zastávku sám. Na novém 
mapovém systému lze získávat i infor-
mace o nejbližších odjezdech ze zastá-
vek a ve zjednodušené podobě si pro-
hlédnout také zastávkové jízdní řády. 
Nová webová aplikace je přizpůsobena 
pro mobilní telefony.

Další novinkou je změna prezentace 
zastávkových jízdních řádů na webu 

dopravního podniku. V novém systé-
mu je u každé linky dostupný seznam 
variant jízdních řádů a seznam zastá-
vek pro oba směry. Cestující si pak 
zobrazí PDF jen požadované zastávky.

QR kódy na každém jízdním řádu 
nově odkazují vždy na daný den platný 
jízdní řád. Cestující si tedy nemusí při 
změně jízdních řádů jít vyfotit nový 
QR kód, ale stačí mu jeden pro danou 
linku a zastávku.

Poslední novinkou je změna způ-
sobu prezentace poznámek v zastáv-
kových jízdních řádech, které jsou 
jednodušší a přehlednější. 

 AKTUÁLNĚ

EDITORIAL
Milí Liberečané,
úvodem mi dovolte poděkovat všem, kteří 

si nenechali ujít Ples primátora, a  v  neposled-
ní řadě jeho sponzorům. Výtěžek ze vstupenek 
ve výši 50 tisíc korun poputuje na podporu asistenční služby Den-
ního stacionáře Alvalída, který na území našeho města poskytuje so- 
ciální služby dětem, mládeži i dospělým s mentálním a kombinovaným 
postižením. Zkrátka lidem, kteří jsou kvůli svému handicapu neustále 
odkázáni na pomoc druhých. Jsem rád, že se nám opět podařilo věnovat 
část výtěžku na charitativní účely, přestože Ples primátora není, a ani by 
neměl být, prvoplánově dobročinnou akcí. Charitativní rozměr má pře-
devším díky tomu, že je zásluhou sponzorů a platících návštěvníků plně 
samofinancovatelný.

Zmínku si určitě zaslouží vzpomínkový akt v Památníku obětem šoa, 
který jsme ve spolupráci se Židovskou obcí Liberec připravili při příležitosti 
Dne památky obětí holocaustu. Je to jedna z událostí, která se člověku 
vryje pod kůži. Říkám to proto, že jsem se této vzpomínkové akce zúčastnil 
již potřetí a nezasáhla mě o nic méně než napoprvé. I tentokrát mi běhal 
mráz po zádech, když se paní Marta Kottová vrátila do svých třinácti let 
a vzpomínala na vyhlazení rodinného tábora a na lidi, kteří při cestě do 
plynové komory hromadně zpívali národní hymnu. Jako pamětnice doby, 
kdy nacisté udělali z vraždění lidí obludný průmysl, paní Kottová dodnes 
líčí svá neocenitelná svědectví všem, kteří chtějí poslouchat. A měli by 
chtít všichni, protože šíření odkazů minulosti formuje naši budoucnost 
a protože nezapomenout znamená poučit se. V tomto ohledu patří velký 
dík Židovské obci Liberec, která o tuto pietní tradici pečuje.

Lednové zastupitelstvo pak přineslo změnu ve vedení města. Náměst-
kyně Karolína Hrbková má nově na starosti rezorty životního prostředí, 
veřejné zeleně a cestovního ruchu. Rada města je opět devítičlenná. Věřím, 
že tímto krokem současné vedení města stabilizujeme a že koalice bude 
nadále schopná zodpovědného fungování.

O dalších událostech, které se za uplynulý měsíc staly, v dohledné době 
stanou anebo teprve plánují, se dočtete na dalších stránkách Zpravodaje. 
Za sebe vám všem přeji pohodový zbytek února a užívejte si radovánky na 
lyžích, na bruslích i na sáňkách, protože takhle dlouhou bílou zimu jsme 
v Liberci už dlouho neměli a byla by škoda ji nevyužít!   

 Váš Tibor Batthyány

Dobrá zábava a neformálnost
Ples primátora je díky sponzorům a výtěžku ze vstupného 
samofinancovatelný. Navíc se podařilo získat charitativní 
výtěžek pro Denní stacionář Alvalída v Liberci.
Jan Vrabec

SPOLEČENSKÝ VEČER zahájený pri-
mátorem Tiborem Batthyánym přilákal 
do Clarion Grandhotelu Zlatý Lev více 
než tři stovky lidí. K tanci a poslechu 
hrál zaplněnému sálu Orchestr Ladi-
slava Bareše.

Vrcholem večera bylo vystoupení 
zpěváka Ondřeje Rumla, ale o zábavu 
se starali i  další. Zpestřením plesu 
pak bylo inspirativní malování na tělo 
modelky za dobrovolný finanční pří-
spěvek. Návštěvníci, kteří tzv. body-
paintingu neodolali, touto doprovod-
nou charitativní akcí přispěli dalšími 
více než 3 tisíci korunami na nákup 
zdravotních pomůcek pro tělesně 
znevýhodněné.

„Jsem rád, že se druhý obnovený 
primátorský ples povedl, a děkuji všem, 
kteří na něj přišli, a samozřejmě všem 
jeho sponzorům. Ples samosprávy by 
z principu neměl být prvoplánově dob-
ročinný, a navzdory tomu, že pořádáme 
jeden z  nejméně nákladných plesů, 
jsme mohli obdarovat stacionář Alvalída 
šekem na 50 tisíc korun,“ komentoval pri-
mátor Tibor Batthyány, jemuž se dostalo 

milé zpětné vazby od návštěvníků. „Lidé 
oceňovali, že se jednalo o  přátelský, 
nestrojený a neformální ples, což byl 
ostatně náš záměr.“

Výtěžek 50 000 Kč byl v  průbě-
hu plesu věnován Nadaci Naše dítě, 
která částku znásobila a společně pak 
s  městem podpořili liberecký Denní 
stacionář Alvalída. Ten poskytuje so- 
ciální služby dětem, mládeži a dospě-
lým lidem s mentálním a kombinova-
ným postižením ve věku od 7 do 64 
let. 

Tibor Batthyány s manželkou
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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 28. 2. a 14. 3. mezi 14. a 16. hodinou.

OTEVŘENÉ DVEŘE PRIMÁTORA

AKTUÁLNĚ 

PODLE PRIMÁTORA není záměrem 
města pokrýt Liberec kamerami, ale 
smysluplně využít jejich odrazujícího 
účinku.

„Ve srovnání s  počtem kamer 
v  jiných příhraničních městech je 
to u nás stále poměrně nízké číslo,“ 
uvedl primátor Tibor Batthyány. „Na 
křižovatce Masarykovy a Vítězné sídlí 
Severočeské muzeum, Galerie Lázně, 
poliklinika, restaurace ZOO a v okolí 
je řada menších parkovišť. Z bezpeč-
nostního hlediska je tu potřeba pre-
vence před vloupáním, vandalismem 
i krádeží vozidel,“ vysvětlil primátor. 
Na novou kameru bude město žádat 
o dotaci z fondu ministerstva vnitra.

Další novinkou v prevenci krimina-
lity bude 1. etapa projektu Bezpečný 
Liberec. Ta bude spočívat v průběžném 
mapování a analyzování kriminality. 
„V současné době zástupcům města 
i městské policie chybí nástroj, který 
by umožnil pravidelně nahlížet na ak- 
tuální bezpečnostní situaci a problé-
my v ulicích města, protože informace 
o  kriminalitě se shromažďují pouze 
jednou ročně v rámci bezpečnostních 
analýz. Cílem projektu je za pomoci 
moderních softwarových nástrojů 
a GPS souřadnic trestných činů prů-
běžně vytvářet dostupnou analýzu 

bezpečnostní situace na území města,“ 
přiblížil primátor.

V  rámci 1. etapy projektu bude 
nutné navrhnout systém a  způsob 
pravidelného přenosu databázových 
dat od Policie ČR a případně i městské 
policie. Anonymizované údaje budou 
zahrnovat druh, dobu a místo proti-
právního jednání, žádné osobní údaje. 
Pro území města pak bude vytvořen 
speciální software pro mapování 
a predikci kriminality. Předpokládané 
náklady na jeho pořízení činí 200 000 
Kč. „V následujících etapách projektu 
budou mapy kriminality jedním z pro-
středků ke zlepšování prevence krimi-
nality a bezpečnosti v našem městě,“ 
konstatoval primátor.

Program prevence kriminality na 
rok 2017 také počítá s pokračováním 
projektu Asistenti prevence krimina-
lity. V současné době využívá městská 
policie tři asistenty, a  to na základě 
dohody mezi úřadem práce a městem. 
„Tento projekt se nám osvědčil. Asis-
tenti městské policie vykonávají tak-
zvanou dohledovou službu a spolu-
pracují s našimi strážníky například při 
provozu dětského dopravního hřiště 
nebo při dohledu na klidný provoz 
úřadu práce,“ uzavřel primátor Tibor 
Batthyány. 

Ve městě přibude další kamera
Městská policie Liberec posílí městský kamerový a dohlížecí 
systém o další bezpečnostní kameru. Mapovat bude 
křižovatku ulic Masarykova a Vítězná. Městský kamerový 
systém tak bude mít už 31 kamerových bodů.
Jan Vrabec MĚSTO LIBEREC se tímto 

krokem jednoznačně hlásí 
k zodpovědnosti za budoucí 
existenci a rozvoj obou diva-
del, zoo, botanické zahrady 
i sociálních organizací, které 
plní veřejnou službu pro sta-
tisíce návštěvníků a klientů.

„Naše organizace by tak 
nadále neměly živořit, ale 
naopak se mohou po roz-
počtově hubených letech 
ko n e č n ě n a d e ch n o u t 
a  odvážněji plánovat své 
nezbytné výdaje např. na 
provoz, opravy či marke-
ting. Souběžně jim budeme 
nechávat i  peníze z  tzv. 
odpisů z nemovitého majet-
ku, které po více než 10 let odváděly 
zpět městu. To od letošního roku platí 
pro všechny organizace s  výjimkou 
zoologické a botanické zahrady, jimž 
odpisy budeme vracet postupně v příš-
tích dvou letech,“ vysvětlil náměstek 
primátora pro školství, sociální věci 
a kulturu Ivan Langr.

Celkem tak do organizací letos 
půjde navíc o  zhruba 23,5 miliónu, 
dalších 6 miliónů je ještě plánováno 
na opravy a investice. „Navýšení odpo-
vídá schváleným cílům ve strategiích 
rozvoje organizací, které jsme spolu 
s  dozorčími radami zpracovali loni, 
umožnila jej i výměna Dětského centra 
Sluníčko za DDM Větrník s Libereckým 
krajem, která městu ušetřila takřka 20 
miliónů,“ uvedl Ivan Langr.

Město se přitom chce dohodnout 
s Libereckým krajem i na budoucím 
spolufinancování investic především 
v  ZOO Liberec a  Divadle F. X Šaldy, 
které jsou investičně dlouhodobě 
podfinancované a zároveň mají výraz-
ně nadregionální charakter. „Navrhli 
jsme kraji vstupní teze dohody o spo-
lufinancování s tím, že město reciproč-
ně výrazněji zafinancuje šest poboček 
Krajské vědecké knihovny, které má 
na svém území. Vycházíme z toho, že 
podíl na investicích je pro kraj daleko 
transparentnějším a snáze prezentova-
telným využitím prostředků, než kdyby 
se podílel na provozních nákladech. 
Nejde tady o to, kdo organizace zřizu-
je, ale jaké územní struktuře obyvatel 
slouží,“ řekl Ivan Langr. 

18 miliónů pro organizace
Velké příspěvkové organizace dostaly letos z rozpočtu města 
oproti roku předchozímu více než 18 miliónů korun na 
provoz navíc.
Jan Král

Inzerce
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Že je Liberec město zimním sportům zaslíbené, si po třech 
nepovedených zimních sezónách opět naplno užívá většina 
Liberečanů.
Zuzana Kocumová, předsedkyně předst. Sportovního areálu Ještěd

Blíží se masopust
Spolek přátel Ostašova pořádá 

v  tomto roce tradiční masopustní 
průvod již po šesté. V Ostašově se čle-
nové průvodu sejdou 25. února ve 12 
hodin v místní škole, kde se převléknou 
a  nalíčí. Slavnostní zahájení je od 13 

hodin u kostela sv. Vojtěcha, vítány jsou 
další masky i  hosté v  „civilu“. Chybět 
nebude tradiční zabijačka nebo domácí 
koláče. V loňském roce byl Ostašovský 
masopust vyhodnocen jako akce měsíce 
v Libereckém kraji. 

LIDÉ SI do mobilní aplikace zadají 
hledání vodních ploch v Liberci, mož-
nosti na piknik a podobně. Zároveň 
se jim zobrazí i  propojovací cesty 
mezi těmito plochami, které nejsou 
zatížené automobilovou dopravou.

„Příkladem je maminka pětileté-
ho dítěte, která hledá hřiště poblíž 
místa, které se chystá navštívit. 
Bidelin hřiště vyhledá a ještě k němu 
maminku zavede,“ uvedla náměstky-
ně primátora pro životní prostředí, 

veřejnou zeleň a cestovní ruch Karo-
lína Hrbková.

„Projekt se zabývá vytvořením 
systému sídelní zeleně ve městě. 
V první fázi bude zmapována zeleň 
ve všech zmiňovaných městech. 
Následně vytvoříme ucelený systém, 
který propojí zelené plochy. Vznikne 
síť pomocí zklidněných komunikací,“ 
říká Hrbková. „Zelené plochy v tomto 
systému budou rozčleněny podle 
funkčního využití, například pro 

sport, parky, pro každodenní krátko-
dobý pobyt nebo plochy důležité pro 
ochranu přírody. Postupně by je pak 
město mělo uvést do odpovídajícího 
stavu,“ dodala.

Projekt Bidelin je přínosný i proto, že 
jeho výstupy budou doplňovat územní 
plán a  nahradí povinnost vytvořit 
územní studii zeleně, tím ušetří městu 

zhruba 2 000 000 Kč. Celkové výdaje 
projektu činí 1 873 873 Kč, požadova-
ná výše podpory 1 686 486 Kč (tj. 85 % 
uznatelných nákladů z  prostředků 
EU Evropského fondu pro regionální 
rozvoj a 5 % ze státního rozpočtu ČR). 
Spolufinancování města činí 187 387 
Kč (tj. 10 % z celkových uznatelných 
nákladů). 

Kudy a kam vyrazit za přírodou v Liberci?
Německé Drážďany, Děčín, Ústí nad Labem a Liberec. Čtyři města, která se spojila pro dobrou věc. Spustila projekt Bidelin. 
Na jeho konci se otevře mobilní aplikace, s jejíž pomocí si lidé vyhledají zelenou plochu v tom kterém městě, jež pro ně 
bude nejpříjemnější.
Redakce

KAM ZA ZÁBAVOU?

Vleky se na Ještědu rozjely už 
v  prosinci před Vánocemi a  od 
ledna je v provozu kompletně celý 
areál, jedou i  oblíbené Pláně na 
jižní straně Ještědu. Návštěvnost je 
oproti uplynulým sezónám zhruba 
dvojnásobná, hlavně o víkendech 
lákají sjezdovky tisíce návštěvníků. 
Přesto ve všední den je možné užít si 
poloprázdné svahy. Proto neváhejte 
a využijte toho, co nemá žádné jiné 
město nejen v České republice, ale 
ani na světě – vezměte lyže a vyražte 
na svahy tramvají!

SÁŇKOVÁNÍ NA JEŠTĚDU
Ještěd nabízí nejen sjezdové lyžo-

vání, ale letos je nesmírně populární 
i sáňkování. Pokud si budete chtít 
užít přibližně tříkilometrové sáňkař-
ské dráhy, využijte opět tramvaje, 
vystupte na konečné v  Horním 
Hanychově a vydejte se cca 100 m 
ke spodní stanici Skalka. Sáňkařská 
vede od horní stanice Skalky přes 
Pláně a vrací se opět ke spodní sta-
nici. Saně je možné si zapůjčit přímo 

v půjčovně na centrálním parkovi-
šti, ovšem o víkendech, vzhledem 
k obrovskému zájmu, je nutné si je 
objednat dopředu.

VESEC PRO ŠKOLY 
I VÝKONNOSTNÍ LYŽAŘE

Letošní zima umožnila také 
úpravu tratí ve Vesci. Snažíme se 
služby zlepšovat a připravit tratě jak 
pro výkonnostní lyžaře, tak pro ty 
méně zdatné. Průběžně jsou upra-
vovány tratě v délce 7 km, nově jsme 
protáhli stopy až ke kruhovému 
objezdu tak, aby byl areál přístupný 
nejen autem, ale i v přímé návaz-
nosti na autobus. Každý den je navíc 
osvětlený okruh v délce 1,8 km. Ke 
konci ledna jsme využili mrazivých 
dní a „dosněžili“ jsme technickým 
sněhem kolečko o délce 1 km, kde 
nehrozí, že sníh „uplave“ při první 
oblevě. O  víkendech je od 10 do 
18 hod. v provozu občerstvení na 
stadionu. V areálu jsou k dispozici 
zdarma dvě parkoviště i vyhřívané 
toalety. 

Sportovní areály na Ještědu 
i ve Vesci ožily
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Historie sáňkařů na Ještědu
Nová naučná stezka bude slavnostně otevřena v neděli 
19. března na Ještědu. Zájemci si budou moci pořídit také 
nového průvodce historií a všichni milovníci zimních sportů 
pak mohou využít soutěže v dobových kostýmech.
Archa 13
ODHALENÍ NAUČNÉ stezky je pláno-
váno na 11. hodinu. Sportovní historie 
zde bude vykreslena na deseti tabu-
lích. V průvodci se pak třeba dovíte, že 
1. mistrovství Evropy v jízdě na saních 
bylo v roce 1914 na Ještědu a vyhrál jej 
liberecký občan Rudolf Kauschka. Je to 
ten samý Kauschka, který stál za posta-
vením Reichenberger Hute v  Alpách 
v roce 1926, jež tam stojí do dnes a je 
hojně navštěvována. Budete si moci 
též prohlédnout, kudy vedla sáňkařská 
dráha světových parametrů postavená 
již v roce 1909.

Nezůstane jen u saní. Ještěd je spjat 
i s dalšími sporty. Lyžaři nikoho nepře-
kvapí. To bobisté možná ano. I ti měli na 
Ještědu své místo. O skokanech na lyžích 
ani nemluvě. Automobilismus patří také 
k této dominantě, a tak nebude překva-
pením, že se zde potkáte i s automobilo-
vými závodníky. Pro ty, co nejsou zrovna 
fanoušky aktivního sportu, máme jeden 
v našich krajinách velmi oblíbený. Ještěd 
byl plný hospod, v kterých se odehrával 
čilý život, a mnohdy znavení sportovci 
našli v jejich útrobách posilující doplňky 
pro své další výkony.

To vše a  další zajímavosti včetně 
popisu tragické letecké havárie najde-
te v průvodci, který bude slavnostně 
pokřtěn náměstkem primátora Tomá-
šem Kyselou, který nad celou akcí pře-
vzal záštitu za město Liberec.

Potkáte zde zajímavé osobnosti 
sportu. Například 17násobného mistra 
republiky a kreslíře Petra Urbana, který 
společně s Arnoštem Ryšáčkem pomáhá 
probudit zájem o historii a přiblížit ji 
veřejnosti a dětem. Potkáte také Miloše 
Morávka, bývalého reprezentanta a pro-
pagátora přírodního sáňkování a další.

Všichni příznivci zimních sportů by 
neměli zapomenout na sportovní náčiní 
a dobový kostým. Mohou se tak zúčast-
nit soutěže o nejlepší kostým v daném 
sportovním odvětví. 

 www.archa13.cz

Inzerce
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DOKONČENÍ ZE STRANY 1.

D. Pokud zároveň solidárně 
podepíšete tzv. zpětvzetí 
žádosti v  ostatních MŠ, 

kam jste své dítě hlásili, budou moci být 
rychle umístěni další čekatelé. V případě 
nepřijetí dítěte ke vzdělávání dostanete 
vyrozumění poštou.

Jak je patrné z dat dostupných na 
zápisovém portálu, jako rodiče máte 
na výběr z celkem 32 mateřských škol 
(MŠ Stromovka a její odloučené praco-
viště Machnín vedeme pro jejich vzá-
jemnou vzdálenost jako dvě mateř-
ské školy), přičemž volných míst je 
v 1. fázi k dispozici 716 (bez tzv. výji-
mek, schvalovaných radou města, 
i  bez míst ve speciálních třídách). 
Stejně jako v roce 2016 preferujeme 
děti s trvalým pobytem na území sta-
tutárního města (město = 1 společ-
ný spádový obvod). Do mateřských 
škol budou umisťovány děti dle věku 
sestupně, a to s garancí místa pro šesti-, 
pěti- a čtyřleté. Vzhledem k tomu, že 

jsme v roce 2016 umístili i všechny tří-
leté děti s trvalým pobytem na území 
Liberce, předpokládáme, že se na tuto 
věkovou skupinu dostane i letos.

CO KDYŽ SI NEBUDETE 
VĚDĚT RADY?

 
Přestože informace na zápisovém 

portálu jsou skutečně vyčerpávající, 
může se stát, že budete potřebovat 
s něčím pomoci. Pak kontaktujte buď 
mateřskou školu, do níž chcete své 
dítě přihlásit, nebo odbor školství 
a sociálních věcí v 1. patře historické 
radnice. 

WALDORFSKÁ ŠKOLA plně odpovídá 
potřebám moderní společnosti. Díky 
svému celostnímu přístupu je dítě 
připraveno na svět kolem nás nejen 
školními vědomostmi, ale také získanou 
sebedůvěrou, přiměřeným sebevědo-
mím, ochotou učit se novým věcem, 
flexibilitou, trpělivostí nebo také schop-
ností odlišit důležité od nepodstatného, 
což dítě připraví na zvládání rozličných 
kritických situací v životě.

Jako jakákoliv jiná škola i waldorfská 
škola musí naplnit Rámcový vzděláva-
cí program (RVP), závazný dokument 
MŠMT platný pro všechny základní 
školy jakéhokoliv typu, a je kontrolova-
ná Českou školní inspekcí, jejíž zprávy 
jsou volně dostupné. Škola si pak vytvá-
ří svůj Školní vzdělávací program (ŠVP).

Do liberecké waldorfské třídy je ještě 
stále možné se přihlásit. Ve dnech 23. 
a 24. 3. 2017 proběhne předzápis v ZŠ 
Kaplického, na předzápise se sleduje 
především zralost dítěte pro školní 
docházku.

11. 3. 2017 proběhne na ZŠ Kaplic-
kého také zážitkové dopoledne pro 
rodiče, ve kterém si rodiče mohou na 
vlastí kůži zažít waldorfskou výuku 

obdobně, jako ji zažívají děti. Rodičům 
to může pomoci k  rozhodnutí, jestli 
je tento pedagogický směr pro jejich 
děti a  i celou rodinu ten správný. Na 
15. 3. 2017 je také naplánována návštěva 
waldorfské školy v Semilech.

Pro předškoláky probíhá každý 
čtvrtek setkávání předškoláčků v MC 
Lewandulka. Rodiče ještě mladších dětí, 
kteří se chtějí s waldorfskou pedagogi-
kou seznámit, mohou navštívit mateř-
ské centrum Lewandulka nebo lesní 
školku Lesmír. Obě sdružení se snaží 
předávat principy waldorfské pedago-
giky do života dětí i jejich rodičů.

Waldorfská škola je celosvětově roz-
šířenou výraznou pedagogickou alter-
nativou k tradičním školám. V současné 
době se v ČR v těchto školách vzdělává 
2 979 žáků. Po základní škole je možné 
pokračovat na waldorfské střední škole 
nebo přejít na klasické střední školy. 
Přechod žáků na jiné školy je individuál-
ní, ale obecně se zvládá dobře. O kvalitě 
waldorfského lycea svědčí jejich vynika-
jící výsledky státních maturit.

Více o  činnostech je uvedeno 
na www.wrabec.cz, kontakt tel.: 
736 422 917. 

>> Zápisy do MŠ v novém. 
Projděte si návod!

ZAPISYDOSKOL.LIBEREC.CZ

Nesoustředíš se?    Nerozumíš učivu?    Špatné známky?  

 Problémy ve škole?    Potřebuješ procvičit, vysvětlit, naučit? 

Potřebuješ pomoc?  
 

•D O U Č O V ÁN Í •
 

 

• Pro koho:  děti I. stupně ZŠ (1. – 5. ročník) 
 
• Kdy:  vždy v pondělí nebo ve středu v čase 13.00 – 15.00 hodin 
 
• Kde:  v Komunitním středisku Kontakt, p. o. (Palachova 504/7, Liberec, 5. p.)  
 
• Za kolik:  zdarma 

 
 

Více informací ?  
Bc. Veronika Dufková 

731 643 358, veronika@ksk.liberec.cz 

H R O U ••

23. A 24. BŘEZNA

První waldorfská třída v Liberci
V Liberci se od září 2017 otevírá první třída státního 
alternativního základního vzdělávání. Jedná se o třídu 
waldorfskou, která bude odloučeným pracovištěm ZŠ 
Kaplického a bude působit na ZŠ Gollova v centru Liberce.
Daniela Fialová
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1. ŠKOLSTVÍ. Už v únoru nás 
čeká podání žádosti k projek-

tu Férové školy v Liberci, jímž chceme 
pomoci základním školám s nastave-
ním a financováním tzv. společného 
vzdělávání. „Férovky“ ideově navazují 
na projekt Vzdělávejme společně děti 
předškolního věku (oba z OPVVV), který 
již od ledna 2017 realizujeme v MŠ.

Druhým dílem navážeme na loňský 
Přehled základních škol v Liberci, jímž 
veřejnosti poskytujeme detailní data 
ze ZŠ a nabízíme jejich přímé srovnání. 
V červnu pak začneme s vyhodnoco-
váním plnění 1. roku střednědobých 
cílů kvality v ZŠ, které jsme jim nasta-
vili v září 2016; vzhledem k tomu, že 
pravidelně objíždím všechny ředitele 
a materiál s nimi konzultuji, mohu říci, 
že na většině škol se s cíli kvality oprav-
du zodpovědně pracuje.

Poprvé v praxi vyzkoušíme nový druh 
zápisů do MŠ – půjde nejen o zhodno-
cení spádových obvodů v praxi (které 
sami považujeme za zbytečné), ale pře-
devším o horký test nového zápisového 
portálu (více v sousedním článku), který 
by měl mnohé usnadnit rodičům, škol-
kám i městu. Pokud se portál osvědčí, 
zavedeme jej zřejmě i do základních 
škol.

2. SOCIÁLNÍ VĚCI. Prvním 
rokem začneme realizovat 

cíle ze schváleného Strategického plánu 
sociálního začleňování – už v březnu 
proto chceme mj. dopracovat žádost 
na projekt z OPZ na financování nej-
méně 3 terénních pracovníků (navazuje 
na již dva roky funkční projekt hrazený 
z Úřadu vlády), kteří budou ještě více 
ve styku s lidmi bez přístřeší, v sociálně 
vyloučených lokalitách a na ubytov-
nách a přenášet informace státní správě 
a poskytovatelům sociálních služeb.

Je před námi i tvorba zcela nového 
Komunitního plánu sociálních služeb, 
který na bázi síťování stanoví předpo-
kládaný rozvoj služeb na dalších až 5 let 
dopředu – tedy jaké služby a s jakými 
kapacitami budou poskytovány na 
území města a  jak je samospráva 
bude hradit. Změna způsobu financo-
vání sociálních služeb, členěných dle 

sp e ci f ick ých 
priorit města, 
přitom přijde 
v  zastupitel-
stvu na řadu již 
v březnu.

V tomto roce 
bych také rád 
zvýšil dynami-
ku tzv. prostupného bydlení – do sys-
tému pro nejpotřebnější cílové skupiny 
(matky s dětmi, lidé s handicapem, lidé 
ohrožení sociálním vyloučením aj.) jsme 
zatím za první rok fungování umístili 12 
lidí, z toho 7 získalo městské byty.

Dále budeme velmi aktivní v projek-
tu Liberec proti šmejdům, díky němuž 
se nám dobře daří snižovat rizikové 
chování pořadatelů prodejních před-
váděcích akcí, ohrožujících seniory.

Pokud se povede některému 
z poskytovatelů sociálních služeb získat 
od kraje dotaci na zřízení nového nízko-
prahového zařízení pro děti a mládež 
(v západní části Liberce), navrhnu vyšší 
míru spolufinancování městem, aby 
služba bez problémů zvládla zejmé-
na první rok činnosti, kdy je podpora 
z kraje a MPSV nižší.

3. KULTURA. Významný rok pro 
město samotné – 440. výročí 

udělení městských práv oslavíme po 
letech dvoudenním historickým jarmar-
kem a pomůžeme na svět zbrusu nové 
reprezentativní publikaci o  dějinách 
Liberce z pera pracovníků katedry his-
torie PF TUL.

Stejným příspěvkem do neformální-
ho projektu Aktivní historické dědictví 
by měla být i publikace o posledním 
přednacistickém starostovi Liberce 
Karlu Kostkovi a také výstupy z projektu 
společnosti Post Bellum a základních 
škol o libereckých signatářích Charty 
77. Hlavní síly v kultuře bych ale rád 
napřel do vyjednávání s krajem ohledně 
vzájemného spolufinancování příspěv-
kových organizací, dokončit bych měl 
i koncepci kulturní politiky na území 
města.

Vyhlásíme druhý ročník soutěže 
o Kulturní počin roku – už teď můžete 
posílat své nominace. 

JESLE PRO nejmenší děti provozovalo 
v minulosti Centrum zdravotní a sociál-
ní péče Liberec, p.o., do roku 2009. Nyní 
tak navazuje na předchozí zkušenosti 
a znovu zajišťuje výchovnou péči o děti 
od 1 do 3 let věku.

O děti se stará zkušený tým vycho-
vatelek pod vedením paní Valáškové. 
Péče o nejmladší generaci je zajištěna 
v pracovní dny od 6.30 do 16.30 hod. 
Dětem je věnována maximální péče 
dle jejich individuálních potřeb včetně 
stravy připravované ve vlastní kuchyni. 
Kapacita tohoto dětského zařízení je 35 
dětí, o něž se stará celkem 9 pracovníků.

K dosavadnímu zajišťování služeb, 

které centrum poskytuje seniorům 
a handicapovaným občanům, nám byla 
naším zřizovatelem svěřena péče o ty 
nejmenší. Tato činnost nás velice těší, 
neboť můžeme zajišťovat potřebný pro-
stor pro rozvoj osobnosti dítěte a jeho 
celkový růst tak důležitý pro jeho další 
životní etapy.

Tímto se námi poskytovaná péče 
rozšířila napříč všemi věkovými kate-
goriemi od těch nejmenších až po ty 
nejstarší občany našeho města a přináší 
nám další podněty ke zvyšování kvality 
poskytovaných služeb. Další informace 
je možné najít na webových stránkách: 
www.czasp.cz. 

2017: Jaké jsou priority rezortu?
Rok 2017 bude v mém rezortu stejně náročný jako ten 
předchozí. Jaké ale budou priority? V oblasti školství se 
budeme nejvíce věnovat základním školám a také realizaci 
dvou projektů společného vzdělávání, v sociálních věcech se 
zaměříme na tvorbu komunitního plánu a zvýšení efektivity 
prostupného bydlení a v kultuře především příspěvkovým 
organizacím.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu

Jesle v Holečkově ulici
Od 1. září 2016 zajišťuje Centrum zdravotní a sociální péče 
Liberec, p. o., provoz dětského zařízení od jednoho roku do 
tří let věku v Holečkově ulici v Liberci, které do konce srpna 
loňského roku patřilo k Dětskému centru Sluníčko.
Lenka Škodová

Ivan Langr

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ

ZÁBAVNÉ A  POUČNÉ představení, 
kdy Michal dětem servíruje legrační 
pokrmy, přijede ke konci března do 
Liberce. Je určeno pro děti již od dvou 
let a uskuteční se v rámci programu 
Narozeninový rok tour 60, kdy Michal 
se svými fanoušky zároveň slaví své 
významné jubileum.

Ať přijdete najedení, nebo ne, 
odcházíte vždy hladoví, strhující podí-
vaná na Michala, jak si užije s dětmi 
třeba oslavu svých narozenin, jak 
bude vypadat dort a  kolik na něm 
bude svíček, na to všechno dostane-
te chuť.

Neméně důležitá je pointa tohoto 
představení. Michal při aktivním zapo-
jení všech malých diváků v  hledišti 
rozluští velkou záhadu, co se vlastně 

stane s jídlem, které necháme na talíři 
nedojedené!

Záhady jsou fajn, vtáhnou do děje, 
funguje u nich příběh a hlavně vždy 
vše dobře dopadne a  něco nového 
se dozvíme o tzv. záhadě posledního 
nedojedeného sousta na talíři.

Více na: www.kouzelnaskolka.cz 

Michal k snídani v Koloseu
Michal z Kouzelné školky přijede za libereckými dětmi 
v neděli 26. března do Kolosea. Jeho snídaně začíná v 17.00.
Redakce 26. BŘEZNA
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NEJVÝZNAMNĚJŠÍ NOVINKOU bylo 
zavedení univerzálního platebního 
portálu, což je otevřené webové roz-
hraní pro napojení různých platebních 
metod k úhradě poplatků nebo služeb 
vybíraných městem, tedy i parkovného. 
Parkovné lze bezhotovostně zaplatit 
buď pomocí platební metody Premi-
um SMS, a nebo virtuálního platebního 
terminálu.

Od zavedení systému v březnu 2016 
bylo v rámci portálu provedeno celkem 
16 177 plateb, přičemž 2 708 řidičů vyu-
žilo Premium SMS a 852 řidičů virtuální 
platební terminál.

Posunutí začátku provozní doby 
parkovacích automatů ze sedmé na 
osmou hodinu ranní ocenili zejména 
rodiče malých školáků. Tato novinka platí 
od loňského června. Vyšli jsme tak vstříc 
především rodičům dětí, kteří poukazo-
vali na problémy s parkováním v okolí 
škol v ranních hodinách. Je evidetní, že 
posunutím začátku doby placení parkov-
ného se ranní obslužnost u škol výrazně 
zlepšila. To s sebou samozřejmě přineslo 
také zvýšení bezpečnosti dětí u škol.

Průběžná modernizace parkova-
cího systému zahrnovala také pilotní 

projekt monito-
ringu obsazenosti 
parkovacích míst. 
V  rámci něj byly 
na v ybraných 
parkovištích zabu-
dovány parkovací 
senzory.

Díky parkova-
cím čidlům nyní 

budeme moci sledovat obsazenost 
parkovacích míst. Tyto informace 
v budoucnu využijeme pro sofistiko-
vaný parkovací informační a navigač-
ní systém, který chceme realizovat 
s dotační podporou z Operačního pro-
gramu Doprava.

Momentálně jsou parkovací senzory 
umístěny na parkovištích na náměstí Dr. 
E. Beneše, Sokolovském náměstí, Malém 
náměstí a  v  ulicích Železná, Pálkova 
a Frýdlantská. Do budoucna se počítá 
s více než tisícovkou parkovacích čidel 
na parkovištích v centru města.

Zvyšujeme kvalitu parkovacích 
ploch. V  rámci údržbových prací 
proto došlo loni k úpravám parkovišť 
Frýdlantská a Pastýřská. Na nezpevně-
ném parkovišti ve Frýdlantské ulici byl 

zkvalitněn povrch a odstraněny závady, 
které neodpovídaly legislativě. Na par-
kovišti v Pastýřské byla sejmuta stávající 
bahnitá vrstva a povrch byl dosypán 
„broušenkou“. Na tomto parkovišti 
nainstalujeme parkovací automat 
a zahrneme jej do zóny regulovaného 
stání v nejlevnějším tarifu 20 Kč za den.

Celkový příjem z parkovacího sys-
tému za rok 2016 se navýšil o 1,6 mil.  
na 19  mil. Kč. Největší podíl má výnos 
z  parkovacích automatů, který čítá 
16 miliónů Kč a výnos z 805 vydaných 

rezidentsko -abonentních parkova-
cích karet (1,9 mil. Kč). V nejbližší době 
spustíme mobilní aplikaci, která řidiče 
jednoduchou formou informuje o vol-
ných parkovacích místech ve městě  
a pomůže nalézt volné parkovací 
místo. 

Další užitečnou novinkou bude též 
systém smíšených rezidentských par-
kovacích stání, kdy tato místa budou 
rezidentům vyhrazena pouze po urči-
tou dobu a přes den budou k dispozici 
v rámci parkovacího systému. 

DOSAVADNÍ ZIMNÍ počasí se opravdu 
vydařilo. Obzvláště pak pro příznivce 
zimních sportů, nadšené turisty a děti. 
Během první poloviny ledna činil kumu-
lativní spad sněhu 122 cm. Pro srovnání 
v loňském roce napadlo za období od 
listopadu 2015 do března 2016 celkem 
80 cm sněhu, v zimě 2014/2015 87 cm 
sněhu a v roce 2013/2014 30 cm sněhu. 
Pořádnou zimu, jako je ta letošní, jsme 
tedy mohli zažít v Liberci naposledy 
před pěti lety.

Technické služby měly v lednu nasa-
zeno cca 90 ks mechanizace včetně 
mechanizace najaté od externích 
dodavatelů, které zajišťovaly údržbu 
po celém Liberci, od velkých i malých 
posypových vozidel až po malotraktory 
či frézy. Zároveň bylo do prací souvisejí-
cích s bojem se zimní nadílkou zapoje-
no celkově cca 130 pracovníků ručního 
úklidu, kteří byli během nejkritičtějších 
dnů posíleni i z externích zdrojů.

Hlavním důvodem posílení ručního 
úklidu byly komplikace spojené s údrž-
bou chodníků, způsobené značným 
a opakovaným spadem sněhu a trvale 
mínusovými teplotami, jež zapříčinily 
vznik zmrzlých bariér sněhu na přecho-
du vozovek a chodníků, které následně 
bránily nasazení mechanizace. Byl naří-

zen i odvoz sněhu, převážně z centra 
města a v úsecích bránících silniční hro-
madné dopravě. Do konce ledna byla 
odvezena asi stovka plně naložených 
nákladních automobilů.

Aktuální požadavky na odvoz sněhu 
jsou pravidelně řešeny na jednáních 
operačního štábu zimní údržby komu-
nikací města.

Technické služby města Liberce se 
celkově starají mj. o 407 km vozovek, 
165 km chodníků, 11 651 m2 veřejného 
prostranství, 65 664m2 parkovišť a zón 
placeného stání, zastávky MHD, scho-
diště či přechody pro chodce.

Posyp silnic a  chodníků je prová-
děn převážně solí, solankou a drtí. Za 
dosavadní období bylo nutné použít 
cca 2 780 tun soli a cca 2 300 tun drti 
a 220 760 litrů solanky. Pro porovnání 
v loňském roce ve stejném období se 
jednalo o 960 tun soli, 1 000 tun drti 
a 142 090 litrů solanky. 

Parkovací systém ve jménu novinek
V uplynulém roce se nám podařilo uvést v život několik projektů v rámci zlepšení parkovacího systému. Mezi ty nejvýznamnější 
patří zavedení univerzálního platebního portálu, posunutí začátku provozní doby parkovacích automatů a pilotní projekt 
monitoringu obsazenosti parkovacích míst. Vedle novinek, které již fungují, máme také další plány pro letošní rok.
Tomáš Kysela, náměstek primátora pro technickou správu majetku města

Technické služby prošly zatěžkávací zkouškou
Technické služby města Liberce mají za sebou zatěžkávací zkoušku, kterou pro ně v první 
polovině ledna připravilo počasí.
Alžběta Přikrylová, TSML, a. s.

Liberecký magistrát apeluje na 
majitele nemovitostí, aby z  důvo-
du bezpečnosti kontrolovali sněho-
vé převisy a  rampouchy na svých 
střechách a případně je odstranili, 
protože při uvolnění by mohly zra-
nit chodce nebo poškodit parkující 
automobily.

Za bezpečný 
stav a  údržbu 
střech zodpovídají 
výhradně majitelé 
objektů, kteří jsou 
povinni průběžně 
odstraňovat sníh 
a led ze střech, aby 
nebyla střešní konstrukce nadměrně 
zatížena a nedošlo k ohrožení kolem-
jdoucích lidí nebo majetku.

Magistrát proto vyzývá majitele 
nemovitostí, aby v  souladu se zá-
konem o  pozemních komunikacích 
13/1997 § 42 odstraňovali sníh či 
rampouchy ze své střechy a následně 
napadané na místní komunikace. Do-
poručuje také před rizikový prostor 
viditelně umístit cedulky s  varová-
ním. 

O RAMPOUCHY SE MUSÍ 
POSTARAT MAJITELÉ DOMŮ

Tomáš Kysela
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REVIZE POTRVÁ od začátku 
března 2017 do konce roku 2017. Budou 
zjišťovány změny a ověřován dosavadní 
stav předmětů katastru nemovitostí.

Revize údajů katastru nemovitostí 
je jedním ze způsobů zajištění soula-
du údajů katastru nemovitostí se sku-
tečným stavem. Obecně je upravena 
v ustanovení § 7 katastrálního zákona 
a jak se postupuje při samotné revizi, je 
stanoveno v ustanoveních § 50 a § 51 
katastrální vyhlášky.

Ještě před samotným zahájením 
revize katastrální úřad provede kon-
trolu vnitřního souladu společných 
údajů souboru geodetických informací 
a popisných informací.

Revizi je možné provést několi-
ka způsoby. Například pochůzkou 
v terénu, využitím leteckých snímků, 
jednáním s  obcí a  vlastníky apod. 
O výsledku revize se sepíše protokol, 
který se následně založí do sbírky listin.

Pokud majitelé nebudou katastrál-
ním úřadem přímo vyzváni, u kontroly 
být nemusí.

Předmět revize:
 hranice katastrálního území,
 hranice pozemků, obvody budov, 

obvody vodních děl, druh pozemku, 
způsob využití pozemku, typ stavby 
a způsob využití stavby,
 mapové značky, jejichž platnost 

byla ukončena před účinností katastrál-
ní vyhlášky,
 další prvky polohopisu,
 zápisy v záznamu pro další řízení 

z hlediska potřebnosti jejich dalšího 
evidování, sledování a řešení,
 seznamy budov s čísly popisnými 

a budov s čísly evidenčními a seznam 
budov bez čísel popisných a čísel evi-
denčních,
 jméno, příjmení a adresa místa 

trvalého pobytu fyzické osoby, název 
a adresa sídla právnické osoby, která je 
vlastníkem, a doplnění jejich chybějí-
cích rodných čísel, popř. dat narození,
 body polohového bodového pole,
 místní a pomístní názvy.

Účastníky revize jsou:
 katastrální úřad,
 obec,
 vlastníci nemovitostí (zástupci); 

pouze v  případě, kdy je jejich účast 
nezbytná a  jsou přizváni písemnou 
pozvánkou. Jejich nepřítomnost však 
není na překážku provedení revize. 

Radnice investuje do služeb pohřebnictví
Město zhotoví stavební úpravy na veřejném pohřebišti v Ruprechticích a provede generální opravu dvou kremačních 
pecí. Za milión korun zregeneruje rozptylovou loučku, opraví urnový háj a za dalších 5,5 miliónu korun opraví pece 
v krematoriu.
Redakce

Katastr zkontroluje pozemky. 
Poprvé v novodobé historii!
Liberecký katastrální úřad začne od března provádět 
kontrolu pozemků a budov. V novodobé historii města 
je to poprvé, kdy komplexní revidování stavu probíhá. 
Revize souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným 
stavem v terénu proběhne v katastrálních územích 
Horní Hanychov, Horní Suchá u Liberce, Karlinky, Krásná 
Studánka, Ostašov u Liberce a Stráž nad Nisou. Další 
liberecká katastrální území přijdou na řadu později.
Redakce

Z RADNICE 

Místní poplatek ze psů
Správce místních poplatků, odbor eko-

nomiky magistrátu města Liberec, upozor-
ňuje všechny držitele psů  – fyzické osoby 
s  trvalým pobytem a  právnické osoby se 
sídlem na území města Liberec, že ke dni 
31. března 2017 je splatný místní poplatek 
ze psů za rok 2017.

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

V  případě, že již psa  nemáte ve 
svém držení nebo došlo k  jiné změně 
ovlivňující výši poplatku, je nutné tyto 
skutečnosti ohlásit správci místních 
poplatků do 15 dnů ode dne, kdy 
nastaly. Vznikne      -li nebo zanikne po-
platková povinnost během roku, platí 
se místní poplatek ze psů v poměrné 
měsíční výši od 1. dne měsíce následu-
jícího po měsíci, kdy situace zakládající po-
platkovou povinnost vznikla, až do konce 
měsíce, ve kterém nastal stav určující zánik 
poplatkové povinnosti.

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

Místní poplatek
za komunální odpad

Správce místních poplatků, odbor eko-
nomiky magistrátu města Liberec, upozor-
ňuje všechny občany, kteří mají na území 
města Liberec trvalý pobyt, kteří mají ve 
vlastnictví byt nebo rodinný dům, ve kte-
rých není hlášena k  pobytu žádná fyzická 
osoba, a cizince, kteří mají na území města 
Liberec povolený pobyt na dobu delší 90 
dnů, že ke dni 31.  března  2017 je splat-
ný místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a  odstraňování komunálních 
odpadů za rok 2017.

Výše poplatku se ani pro tento rok ne-
mění, zůstává na částce 492 Kč za osobu 
a rok, tj. 41 Kč za měsíc.

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

Další informace k  poplatku viz  Obecně 
závazná vyhláška statutárního města Libe-
rec č. 3/2016, o místním poplatku za provoz 

systému shromažďo-
vání, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání 
a  odstraňování ko-
munálních odpadů na 
webových stránkách 
města www.liberec.cz 
v  odkazu Město a  sa-
mospráva  – Vyhlášky 
a nařízení.

Všeobecné informace
k místním poplatkům

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

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

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

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

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

31. BŘEZEN – TERMÍN SPLATNOSTI 
MÍSTNÍCH POPLATKŮ ZE PSŮ 

A ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD NA ROK 2017

ROZPTYLOVÁ LOUČKA slouží k volné-
mu uložení popele do vymezené plochy. 
Loučka musí být jasně vymezena od okolí 
a ohraničena kompaktní středně vyso-
kou a vysokou zelení z důvodu působení 
vzdušných proudů. Pro příležitosti konání 
obřadů je potřeba ztvárnit shromažďovací 
prostor, místo pro kladení věnců, květino-
vých darů, svíček a drobných darů.

V centrální části prostoru rozptylové 
loučky ruprechtického hřbitova se počítá 
s vytvořením shromažďovacího prostoru, 
v jehož středu bude umístěn na kruhové 
žulové dlažbě kamenný stolec, určený pro 

konání obřadů. Prostor rozptylové loučky 
bude vybaven také novým mobiliářem, 
parkovými lavičkami a informační tabulí. 
Předpokládané náklady první etapy činí 
519 694 Kč, včetně DPH. Ve druhé fázi 
úprav dojde k vegetačním úpravám.

„To zahrnuje založení travnaté plochy, 
parkového trávníku s automatickou 
závlahou a západně od těchto ploch bude 
založen květnatý trávník. V konečné fázi 
dojde i na výsadbu keřů a trvalek. Před-
pokládané náklady této etapy jsou ve výši 
467 124 Kč včetně DPH,“ upřesnil náměs-
tek primátora Tomáš Kysela.

Na ruprechtickém hřbitově dojde také 
k rozšíření urnového háje. Plánovanou sta-
vební úpravu odsouhlasili liberečtí radní. 
Rada města bude ještě vybírat ze tří variant 
s různou podobou a upořádáním urnového 
háje. Ve hře je buď 693 kolumbárií a 101 
urnových hrobů, nebo jen 693 kolumbárií 
a poslední variantou 387 kolumbárií a 157 
urnových hrobů.

„Odborníci nyní posoudí předložené 
návrhy a vyberou nejvhodnější řešení. 
Poté bude teprve zadána zakázka a poptá-
na nabídková cena plánované stavební 
úpravy,“ uzavírá náměstek Tomáš Kysela.

Nutnou opravou projdou pece v libe-
reckém krematoriu. „Vzhledem ke špat-
nému stavu vyzdívek kremačních pecí, 
kdy dochází ke znatelným deformacím, 
je nezbytně nutná generální oprava 
těchto vyzdívek. Aktuálně je servis pecí 
zajišťován výrobcem, společností PKI-
-Teplotechna Brno; je pro obě strany 
výhodné, aby generální opravu vyzdívek 
provedla tato společnost,“ vysvětluje 
Tomáš Kysela k zakázce za 5,5 milónu 
korun, na niž byla radou města udělena 
výjimka ze směrnice o zadávání veřej-
ných zakázek. 
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Teplo i v Liberci může být pod 550 Kč/GJ
Intenzivní jednání s teplárnou v posledních dvou letech změnila postavení města. Z původně slabé pozice se stal 
sebevědomý akcionář, který začal aktivně, a to i právní cestou, prosazovat svoje zájmy. Důvod je jednoduchý – cena tepla 
je v Liberci stále jedna z nejvyšších, rozvody jsou zastaralé a doplácí na to koncový zákazník.

Jan Korytář, náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

CENA TEPLA

Jednání s  MVV za-
čala v  roce 2015, 
krátce po komu-
nálních volbách. 
Jejich hlavním vý-
sledkem je zatím 

to, že cena tepla přestala růst a  začala 
postupně klesat. To je ale jen začátek 
dlouhodobého procesu.

Vývoj ceny tepla v Liberci
před 2015 750–900 Kč/GJ
2016 699 Kč/GJ
2017 672 Kč/GJ

I po dílčích sníženích zůstává cena stále 
neakceptovatelně vysoká. Ukázalo se 
ale, že prostor pro snižování ceny exis-
tuje. Naše představa o dosažitelné ceně 
za 1 GJ je podstatně nižší, než s  jakou 
zatím pracuje teplárna.
Jedná se analogickou situaci jako ve 
vodárnách, kde zahraniční investoři 
sledují víceméně jen jediné kritérium, 
kterým je co nejvyšší krátkodobý zisk, 
což vede nejen ke  zvyšování cen, ale 
také k  nedostatečným investicím do 
infrastruktury. Jednoduše řešeno – díky 
nepromyšleným privatizacím a  bene-
volenci regulačních úřadů odtékají ne-
přiměřené zisky různým způsobem do 
zahraničí.

Cena tepla v Liberci 
v porovnání s dalšími městy

Město Cena (Kč/GJ)

Pardubice 481
Hradec Králové 486
Plzeň 499
Karviná 532
Ostrava 539
Kladno 546
Havířov 547
Ústí nad Labem 550
České Budějovice 573
Most 574
Teplice 586
Olomouc 589
Jihlava 604
Zlín 605
Frýdek-Místek 607
Děčín 627
Karlovy Vary 632
Praha 637
Brno 661
Opava 663
Liberec 735
Průměr ČR 584

Zdroj: www.naseteplo.cz, cena za rok 2015, cena s DPH

V hospodaření teplárny 
velké rezervy
Díky tomu, že je v  Liberci postavená 
spalovna Termizo a  teplo je v  zásadě 
„odpad“, který vzniká při spalování 
komunálního odpadu, měla by být 
v  Liberci logicky cena za teplo jedna 
z nejnižších, ale není. A to i přesto, že na 
výstavbu spalovny, která je dnes v sou-
kromých rukou, přispěli daňoví poplat-
níci částkou celé 1,2 miliardy Kč.
Spalovna má v  současné době do-
hodnutou cenu za teplo, které dodává 
do teplárny, podle nás nepřiměřeně 
vysoko. Tvrzení, že je to pro teplárnu 
výhodné, protože je to stále o něco lev-

nější, než kdyby vyráběla teplo z plynu, 
neobstojí. Podle našich analýz víme, že 
kdyby Termizo nedodávalo teplo do 
teplárny, ale vyrábělo z  něj elektřinu, 
tak by získalo z 1 GJ zhruba 3x méně. Při 
normálním vztahu mezi dvěma nezá-
vislými společnostmi by tak vyjednaná 
cena byla někde jinde, než je dnes.
Bohužel pro zákazníky společnost Ter-
mizo vlastní ze 100 % stejná společnost, 
jaká má 70% podíl v teplárně – MVV. To 
je také hlavní důvod, proč teplárna na-
kupuje teplo z Termiza tak draho.
Pokud MVV nebude souhlasit s pod-
statným snížením ceny za teplo 
z Termiza, které teplárna přeprodává 

zákazníkům, bude dalším krokem 
města uvolnění pravidel pro odpojo-
vání, které povede k tomu, že Termi-
zo bude pro své teplo muset hledat 
jiné využití.
Prostor pro snížení ceny za teplo zde 
přitom je. Zatímco v  roce 2015 měly 
spalovny v  Praze a  Brně čistý zisk ve 
výši 14 %, resp. 11 %, liberecké Termizo 
mělo zisk téměř dvojnásobný – 25 %.

Problémy s trubkami – 
zastaralými rozvody
Jedním z  hlavních problémů, které 
stojí za vysokou cenou tepla, jsou za-

férová cena tepla 
dle analýzy města 550 Kč/GJ

drahé teplo
ze spalovny

předražený
nájem potrubí

utajované smlouvy
s dodavateli

Nekontrolovaný nákup služeb
a surovin od spřízněných společností

Dvojnásobně vyšší cena než obvyklá 
pro Energie Holding (patří 100% MVV) 

Příliš drahé teplo ze spalovny 
Termizo (patří 100% MVV)

Co navyšuje cenu tepla a vytváří MVV nepřiměřený zisk?
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staralé rozvody. Mají vysokou ztráto-
vost a  k  zákazníkovi se tak velká část 
tepla nedostane. I  proto je město při-
praveno podílet se na modernizaci 
těchto rozvodů a případně za ni i ručit. 
Musí ale jít o  revitalizaci celého systé-
mu, nejen jedné větve, jak navrhuje 
druhý akcionář. Dle našich propočtů je 
tato investice návratná a  měla být již 
dávno realizována. Při uvažované život-
nosti nových rozvodů min. 20 let jsou 
roční přepočítané náklady na nové po-
trubí k úsporám v poměru cca 1 : 3, tzn., 
že jedna investovaná koruna ušetří 3 Kč 
na snížení ztrát.
Teplárna, resp. zákazníci, přitom za po-
sledních deset let za pronájem a údrž-
bu rozvodů zaplatili přes půl miliardy 
korun. Jak je to možné? Většina rozvo-
dů po městě totiž patří firmě Energie 
H       olding, a.s., která je jednou z firem 
ze skupiny MVV. Každoročně tak od-
cházelo do MVV 40 mil. Kč. Na základě 
znaleckých posudků jsme navíc zjistili, 
že tato cena byla zhruba dvojnásobně 
vyšší, než by odpovídalo ceně obvyklé. 
Další důvod pro to, aby zejména zá-
stupci MVV nyní přistoupili k jednáním 
s městem s větší vstřícností.

Utajované smlouvy 
zablokovaly spolupráci
Dosavadní přístup MVV za vstřícný 
označit nelze. Město jako menšinový 
akcionář má opakované negativní zku-
šenosti zejména s poskytováním infor-
mací nutných pro naše rozhodování. 
Z naší strany musí být základní dohoda 
s  teplárnou uzavřena nejpozději do 
konce března. Teplárna tvrdí, že uzavře-
ní dohody brání město. To je ale lež.
Co společné dohodě skutečně brání? 
Teplárna odmítá zveřejnění některých 
smluv u položek, které máme za předra-
žené. Proto jejich vydání již vymáháme 
soudní cestou. Pro město je neakcepto-
vatelné i to, aby se modernizace rozvo-
dů týkala jen jedné ze tří větví. Chápe-
me, že MVV chce mít co největší odbyt 
pro teplo z Termiza, jenže to není mož-
né prosazovat cestou, že u dvou dalších 
větví budou pokračovat enormní ztráty, 
které budou platit zákazníci.

Čas je do konce března
Podařilo se nám za uplynulé dva roky 
celkem detailně analyzovat finanční 
toky i  jednotlivé nákladové položky 
v hospodaření teplárny a na základě po-
sledních poznatků víme, že cena za teplo 
by v Liberci měla v brzké době klesnout 
pod 550 Kč/1 GJ. Je to technologicky 
i  ekonomicky reálná cena, zejména 
vzhledem k  tomu, že teplárna většinu 
tepla nakupuje ze spalovny Termizo, 
pro kterou je teplo víceméně odpadem 
při spalování komunálního odpadu. 

Z  hlediska zákazníků je to jistě dobrá 
zpráva. Je totiž jisté, že tato cena klesne. 
Otázkou v  současné době zůstává už 
pouze to, zda se s  teplárnou domluví-
me a půjde o teplo z teplárny, nebo zda 
se v Liberci podobně jako v sousedním 
Jablonci rozeběhne výstavba nových 
zdrojů v režii města. Nyní je na zástup-
cích teplárny, resp. jejího většinového 
akcionáře, společnosti MVV, aby se 
rozhodli, kterou cestou půjdeme. Vše je 
jen otázka dohody o ceně. Čas je na to 
z  našeho pohledu ale již jen do konce 
března.

Víme, že skupině MVV by rozpad sítě 
CZT v  Liberci přinesl zásadní pro-
blémy v  odbytu odpadního tepla ze 
spalovny Termizo. Zástupci MVV se 
ale doposud tváří, jako by to žádný 
problém nebyl, a  snaží se nátlakem 
prosadit svoje řešení. Ze soudních 
sporů obavu nemáme, naopak je vní-
máme jako jednu z cest, jak prosadit 
snížení ceny tepla.
Město se nemusí domluvit za každou 
cenu. Máme připravený i plán B, kdy 
bude možné zajistit náhradní zdroje 
vytápění zcela mimo teplárnu v řádu 
několika málo let.
Nyní jsou na tahu zástupci druhého 
akcionáře, aby si v čase, který zbývá, 
uvědomili, že postoj města v  této 
věci je pevný a  že pouze jednání 
a nikoliv nátlakové akce mohou vést 
k oboustranně přijatelnému řešení.

Jeden z problémů, 
který řešíme, je tzv. 
mazutové hospo-
dářství. Je to po-
zůstatek minulosti, 
který nebude mít 
za pár let uplat-
nění, navíc zde 

hrozí další náklady z  důvodu nutnosti 
likvidace případné ekologické zátěže. 
Představy MVV o tom, že teplárna ten-
to majetek od MVV nyní převezme, se 
neslučují s  reálným přínosem pro spo-
lečnost z hlediska způsobu a doby jeho 
využití. Ani zatím diskutovaný návrh 
dalšího pronájmu tohoto majetku se 
nejeví jako výhodný.
Filip Galnor, člen představenstva 
Teplárny Liberec, a.s.

Podmínky pro naši 
práci nejsou pří-
liš vstřícné, druhý 
akcionář dělá ob-
strukce ve chvíli, 
kdy chceme jako 
členové předsta-

venstva delegovaní za město získat ko-
pie některých smluv. Věřím, že s novým 
ředitelem přijde i změna přístupu v této 
oblasti, abychom je nemuseli vymáhat 
právní cestou.
Ondřej Petrovský, člen 
představenstva Teplárny Liberec, a.s.

Spalovna Liberec – kdo připravil město o 1,2 miliardy a levné teplo?
Společnost Termizo, a. s., která provozuje libereckou spa-
lovnu, založily v roce 1997 obce Liberecka jako svůj spo-
lečný podnik. Liberec zde měl podíl 77 %. Výstavba spa-
lovny přišla na 1,9 miliardy, které na výstavbu půjčila IPB 
Banka.
Poté, co se IPB dostala do potíží, převzala tento úvěr státní 
Česká konsolidační agentura. V roce 2002 vláda rozhodla 
o tom, že město Liberec může spalovnu získat od Konso-
lidační agentury s  výraznou slevou, z  úvěru 1,9 miliardy 
stačilo zaplatit 715 miliónů.
Namísto toho, aby město tuto více než výhodnou nabídku 
využilo, tehdejší vedení v čele s primátorem Kittnerem ji 
přenechalo skupině PPF Petra Kellnera, a to právě za zhru-

ba 700 miliónů, tedy se slevou cca 1,2 miliardy. A důvod? 
Město by prý tak velký úvěr na koupi neutáhlo, ačkoliv na-
bídky na úvěr od jiných bank mělo. Ovšem jen o několik 
měsíců později podepsal právě Jiří Kittner právě s PPF úvěr 
na stavbu hokejové arény, která město zadlužila o zhruba 
stejnou částku jako spalovna. Na rozdíl od spalovny ale 
aréna nikdy vydělávat nebude…
Informace o tom, že spalovna je ztrátová, které získali teh-
dejší zastupitelé, aby souhlasili s  jejím prodejem skupině 
PPF, byly zavádějící. Spalovna začala po prodeji vykazovat 
každoročně zisk v desítkách miliónů a vytváří jej dodnes. 
Původní záměr, že bude spalovna zdrojem levného 
tepla pro město, ovšem naplněn nebyl.
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V  prosinci jste byla odvolána 
z funkce, jak jste to prožívala?

Příjemné to nebylo, hlavně se mi 
nelíbila forma mého odvolání, kdy 
jsem do poslední chvíle nevěděla, co 
se chystá. Myslím si, že by se personální 
změny měly dělat jinak.

Nyní jste zpět, kritici hovoří o tom, 
že jde jen o trafiku…

O trafiku určitě nejde, navíc jsem už 
měla i nabídky na další práci v privátním 
sektoru. Jsem ráda, že jsem je mohla 
odmítnout, protože jsem za dobu dvou 
let, kdy jsem byla v pozici náměstkyně, 
iniciovala několik projektů, které mám 
nyní šanci dokončit, proto jsem se do 
funkce vrátila. Cítím to zejména jako 
závazek vůči občanům našeho města.

O jaké projekty se jedná?
Jedná se hlavně o  přeshraniční 

projekt BIDELIN, který se zabývá 
vytvořením systému zeleně v našem 
městě. Zeleň byla dlouho opomíjena, 
tento systém je inovativní a zakládá se 

na moderních evropských přístupech 
tvorby veřejného prostranství a zeleně. 
Kromě systému budeme revitalizovat 
i několik parků a menších ploch zeleně. 
Dalším je například projekt městské 
kompostárny.

A co přehrada? Toto téma, resp. její 
zvelebení mezi Liberečany rezonuje.

Pozemky pod vodní plochou patří 
podniku Povodí Labe, který chystá 

generální opravu hlavní hráze i bočních 
opěrných zdí. Původně předpokládali, 
že tyto opravy začnou v roce 2018. Nyní 
máme informace, že dojde ze strany 
Povodí Labe v projektu ke zpoždění. 
Původně jsme chtěli počkat a realizo-
vat komplexní úpravy okolí přehrady 
zároveň s činností Povodí Labe, protože 
půjde o velké opravy a přehrada bude 
po dobu jejich realizací vypuštěna. 
S ohledem na zpoždění prací Povodí 

Labe ale přistoupíme k  realizacím 
některých opatření již v tomto roce – 
například úpravy parků v ulicích Blaho-
slavova a Pekárkova, doplnění herních 
a cvičebních prvků a mobiliáře. Vyspra-
vena bude i promenádní cesta kolem 
přehrady.

Budete sledovat i  další vývoj 
ohledně územního plánu?

Ano, problematika územního plá-
nování je mi blízká už od doby mého 
vysokoškolského studia, kdy jsem měla 
možnost studovat pod vedením pana 
profesora Maiera, jednoho z největších 
kapacit a odborníků v oboru územní-
ho plánování. Proces vydání územního 
plánu tak budu i nadále bedlivě sledo-
vat.

Jak to vidíte s termínem dokon-
čení?

To je otázka na primátora města, 
který si územní plán převzal pod sebe. 
Za mě je i nadále reálné vydání územní-
ho plánu na přelomu let 2017/2018. 

Karolína Hrbková je opět členkou rady města
Karolína Hrbková byla na lednovém jednání zastupitelstva města zvolena zpět do funkce náměstkyně primátora. V její 
gesci zůstala veřejná zeleň a přibyl cestovní ruch.
Redakce

RADA MĚSTA

NA PRVNÍM společném setkání radní 
představili navzájem svým kolegům 
plány jednotlivých resortů a  nabíd-
li spolupráci v  různých projektech. 
Hovořilo se i o tématu stavby zázemí 
pro leteckou a záchrannou službu na 
libereckém letišti, o nutnosti výstav-
by nové silnice do průmyslové zóny či 
o  financování městských i  krajských 
příspěvkových organizací a  dalších 
tématech.

Vybudování další příjezdové komu-
nikace do jižní průmyslové zóny je 
tématem rezonujícím na mnoha setká-
ních s firmami a podnikateli, kteří zde 
působí. Jak město Liberec, tak i Liberec-
ký kraj mají společný zájem tuto silnici 
co nejdříve vybudovat. Projekt je už 
připravený, ale bez změny územního 
plánu města se nemůže začít stavět.

Hovořilo se například také o pláno-
vané výstavbě základny Zdravotnické 
záchranné služby Libereckého kraje 
na libereckém letišti. Zástupci města 
i kraje pak diskutovali také o budoucí 
podobě dopravního terminálu, který by 
měl propojit autobusovou meziměst-

skou i městskou dopravu s vlakovou.
Překážkou výstavbě základny kraj-

ské záchranky byla věcná břemena na 
pozemcích patřících soukromému maji-
teli. „S podnikatelem Tomášem Abso-
lonem, který pozemky vlastní, došlo 
k dohodě. Věcného břemene se vzdal 
a výstavbě základny krajské záchranné 
služby by nemělo nic stát v cestě,“ uvedl 
na konci ledna náměstek libereckého 

primátora Tomáš Kysela.
Podle náměstka hejtmana pro 

zdravotnictví Přemysla Sobotky se ale 
modernizace výjezdové základny letec-
ké zdravotnické záchranné služby na 
libereckém letišti odkládá. Dojde jen 
k opravě a vylepšení stávajícího sídla 
základny. Záměr odsouhlasili 24. ledna 
krajští radní. Důvodem je údajně 
pozdě vyřešené břemeno na přilehlých 

pozemcích. Kraj podle Sobotky nestih-
ne včas požádat o dotace na celkovou 
modernizaci základny.

Zástupci Libereckého kraje potvrdili, 
že i v letošním roce počítá kraj s podpo-
rou libereckých příspěvkových orga-
nizací – Divadla F. X. Šaldy a Naivního 
divadla Liberec, a to ve stejné výši jako 
v minulém roce. Radní se bavili také 
o dotačních titulech v oblasti kultury, 
památkové péče i cestovního ruchu, 
ze kterých může město rovněž žádat 
o podporu i na své další aktivity.

První příležitost, kdy kraj mohl 
podpořit divadla nebo zoo, však jeho 
rada nevyužila. Liberci na tyto orga-
nizace z přebytku krajského rozpočtu 
nepůjde ani koruna. Zatímco krajský 
zastupitel a  ekonomický náměstek 
města Jan Korytář tento fakt kritizu-
je, hejtman kraje Martin Půta uvedl, 
že podpora organizací regionálního 
významu krajem je možná jen při vzá-
jemné dohodě. A ta podle něj zatím 
mezi městem a krajem není. Kraj by mj. 
přivítal naopak podporu od města pro 
knihovnu či muzeum. 

Město s krajem hledají společnou cestu
Radní Liberce s primátorem Tiborem Batthyánym se na začátku ledna setkali s radou Libereckého kraje a hejtmanem 
Martinem Půtou. Deklarovali vůli spolupracovat, nicméně společnou cestu teprve hledají.
Redakce

Hejtman Martin Půta s primátorem Liberce Tiborem Batthyánym  Foto: SML

„I toto místo se v roce 2017 změní,“ říká náměstkyně Karolína Hrbková Foto: SML
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„Klíčovou prioritou nejen 
mojí, ale věřím, že celého vedení 
města, tak musí být snaha změnit 
zákon o rozpočtovém určení daní. 
Nemůžeme nadále jen čekat, až 
to někdo změní, protože nikdo 
takový není. Musíme začít sami, 
resp. ve spolupráci s dalšími 
krajskými městy lobbovat za 
to, aby se upravily nespravedlivé 
koeficienty, které znevýhodňují 
většinu krajských měst oproti tzv. 
Velké čtyřce (Praha, Brno, Ostrava, 
Plzeň).“

MĚSTSKÁ KASA 

LIBEREC BUDE LETOS 
HOSPODAŘIT S CCA 1,72 MLD. KČ

Zastupitelé města schválili vyrov-
naný rozpočet, jehož příjmy přesahují 
1,7 mld. Kč Loňský rozpočet byl přitom  
o 47 miliónů nižší. Na základě nové proti-
hazardní vyhlášky, která znamená konec 
heren ve městě, dojde k postupnému 
snižování příjmů za hrací automaty. Díky 
růstu české ekonomiky ale bude tento 
propad více než vyrovnán zvýšenými 
daňovými příjmy, které budou o cca 100 
miliónů vyšší než v roce 2016.

DVOJNÁSOBEK NA OPRAVY 
A INVESTICE

Zásadní je takřka stoprocentní 
navýšení peněz na investice a opravy. 
Rozpočet počítá s částkou 265 miliónů 
korun, což je o 125 miliónů více než 
vloni. Přesto je to stále málo. Jednak 
díky splátkám starých dluhů, které 
činí cca 170 mil. Kč ročně, ale také díky 
tomu, že město získává na obyvatele 
od státu mnohem méně než třeba jen 
o málo větší Plzeň.

Město totiž nemá dost peněz na 
velké investice, ale ani na průběžnou 
údržbu svého majetku, ročně v rozpoč-
tu chybí stovky miliónů. V letošním roce 
se alespoň rozeběhne příprava projek-
tových dokumentací na opravy bazénu 
či budovu Uranu. Třicet let starý bazén 
dosud neprošel generální opravou, 
přestože některé technologie a kon-

strukce jsou již dávno za hranicí své 
životnosti a v havarijním stavu, budova 
Uranu na tom není o mnoho lépe.

Navenek působí liberecký bazén 
relativně perfektně, ale pod povrchem 
je realita zoufalá. V podobném stavu je 
také nemálo libereckých mostů, komu-
nikací či rozvodů tepla.

ROZVOJ VE VŠECH OBLASTECH
Mnohem vstřícnější, než tomu 

bylo v minulosti, je letošní rozpočet 
k městským příspěvkovým organi-
zacím. ZOO, Divadlo F. X. Šaldy nebo 
botanická zahrada se v  minulých 
letech pohybovaly na hraně ekono-
mického přežití. Navýšení příspěvku 
na provoz nyní umožní jejich další 
rozvoj. Například Dopravní podnik 
měst Liberce a Jablonce nad Nisou 
má schváleno 200 miliónů korun, 
to je o deset miliónů více než loni. 
Divadlo F. X. Šaldy dostane na provoz 
přes 84 miliónů, loni to bylo o devět 
miliónů méně. Zoologická zahrada si 
v tomto směru polepší o devět milió-
nů na téměř 49 miliónů korun.

I ve Fondu rozvoje bude připrave-
no k rozdělení podstatně více peněz 
než vloni. Například na opravy silnic, 
chodníků a  mostů půjde z  fondu 
bezmála 70 miliónů, což je o téměř 

24 miliónů více než vloni. Město 
také investuje více do oprav školních 
budov, přes 65 miliónů, tedy o skoro 
21 miliónů více než v roce předcho-
zím. Více peněz umožní také konečně 
začít s obnovou zanedbaných parků, 
včetně okolí liberecké přehrady.

V rozpočtu jsou nově zohledněny 
i připomínky opozice. Jedná se např. 
o navýšení 3 milióny Kč na rekon-
strukce zastaralých koupelen v měst-
ských domech s pečovatelskou služ-
bou, které navrhla zastupitelka Zora 
Machartová, nebo nový dotační fond 
pro hasiče, které navrhl klub ČSSD.

NEPŘICHÁZET ZBYTEČNĚ 
O DOTACE

Samostatnou a  velmi důležitou 
kapitolou pro rozvoj města je pří-
prava a realizace projektů s pomocí 
dotací do městského majetku. Aby 
však město vůbec mohlo dotace 
čerpat, potřebuje k tomu dostatek 

vlastních peněz na jejich kofinanco-
vání. V rozpočtu je proto vyčleněno 
na kofinancování evropských pro-
jektů 49 miliónů korun. Vloni to byly 
pouhé 3 milióny. Pro představu: na 
získání 1 miliardy dotací z programu 
IPRÚ potřebuje město minimálně 
200 miliónů z vlastní kasy.

Prioritou města je neplatit z roz-
počtu věci, na které je možné získat 
dotace. Aby město bylo schopno tyto 
dotace získat, navyšuje počet pracov-
níků odboru strategického rozvoje 
a dotací. Za poslední dva roky získal 
odbor dotace v  objemu 43 milió-
nů, navýšení mezd bylo přitom jen 
2,5 mil. Aktuálně se připravují další 
projekty za 890 miliónů korun. Část 
opozice kritizuje to, že jsme zvýšili 
počet zaměstnanců a navyšujeme 
mzdy. Tato kritika je ale nebezpečný 
populismus. Každá dobře řízená firma 
si váží svých lidí a jen „tupé šetření“ 
v této oblasti se většinou nevyplácí. 
I město musí mít dobře zaplacené 
a motivované zaměstnance.

BEZ ZMĚNY ZÁKONA BUDOU 
PENÍZE CHYBĚT I NADÁLE…

Prioritou číslo jedna se pro celé 
vedení města musí stát snaha změnit 
zákon o rozpočtovém určení daní, 
který je nastaven tak špatně, že dis-
kriminuje většinu krajských měst, 
včetně Liberce. O této problematice 
se moc neví, má však zásadní vliv na 
kvalitu života v našem městě.

Pokud by se podařilo narovnat 
příslušné koeficienty při přerozdě-
lování daní, Liberec by mohl získat 
ročně navíc stovky miliónů, které 
by bylo možné investovat do oprav 
silnic, chodníků, parků, ale i do roz-
voje celého města. V roce 2017 proto 
musíme připravit strategii, jak tento 
zákon pozměnit, a začít za změnu 
aktivně lobbovat. Jen šetřit nestačí, 
musíme pro město najít a získat nové 
zdroje. 

Rozpočet na rok 2017 je schválen
S vyššími příjmy než v minulých letech bude v letošním roce hospodařit město Liberec. Očekávat tak 
můžeme více peněz do oprav a investic, vznik nových fondů, přilepší si příspěvkové organizace a město 
rozjede velké projekty spojené s evropskými dotacemi. Na zásadní zlepšení ekonomiky města to ale stačit 
nebude, splátky dluhů a zanedbané opravy městského majetku by potřebovaly peněz mnohem více.
Jan Korytář, náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

„V roce 2016 jsme hospodařili 
odpovědně, a tak můžeme do 
dalšího roku převést navíc ještě 
přebytek přes 120 mil. Kč, který 
půjde zejména na opravy a inves-
tice do městského majetku.“

„Chci skončit s roky zavedenou 
praxí, kdy o rozpočtu rozhodovala 
jen koalice. Jedná se o peníze celého 
města a i opoziční kluby, které 
zastupují nemalou část voličů, by 
měly mít možnost rozpočet v kon-
krétních položkách ovlivňovat.“

„Nechci razit politiku ve stylu 
‘ušetříme 20 miliónů na mzdách 

a voliči nám zatleskají’, když 
vím, že právě tento přístup vedl 
v minulých letech k tomu, že město 
přišlo o stovky miliónů dotací 
v rámci IPRM, protože je neměl 
kdo připravit.“
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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.

Odvolávám, co jsem odvolal, slibuji, co jsem slíbil
Liberec se v roce 2017 opět stal pohádkovým městem, a to nejen díky zasněžené krajině. Pohádka může začínat i takto: 
„Byla jedna koalice a ta se chovala přesně podle toho a dělala to, co na očích Liberečanů viděla.“ Na tu si však ještě 
musíme počkat. V současné pohádce však bezesporu platí okřídlené rčení z pohádky Pyšná princezna: „Odvolávám, co 
jsem odvolal, slibuji, co jsem slíbil.“
Věra Skřivánková, Dana Lysáková, zastupitelky KSČM

Za velké pozornosti médií proběhlo na 
prosincovém zasedání zastupitelstva na 
návrh primátora města T. Batthyányho 
(býv. ANO) odvolání náměstkyně Hrbkové 
(Změna) pro manažerské selhání ve věci 
přípravy územního plánu. Návrhy na její 
ponechání ve funkci pro životní prostředí 
a zeleň byly odmítnuty pro malý rozsah 
činností.

I sešlo se osmero radních, hlavy poma-
zané, a mudrovali a mudrovali, hledali for-
mální náplň pro tu radní devátou. Přiměla 
je k tomu nutnost, problém v sestavení jiné 
koalice z obou stran, prostý pud sebezá-
chovy své moci a svých židlí. I vymudro-
valy hlavy pomazané veliké překvapení, 
když na lednové zasedání zastupitelstva 
byl opět primátorem předložen návrh na 
znovuzvolení Ing. Hrbkové náměstkyní pro 
životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní 
ruch. Proto jsme se tohoto nedůstojného 

spektáklu opako-
vané volby nezú-
častnily.

Svérázný obdiv 
vzbuzují zastupi-
telé tvořící „pseu-
dokoalici“, kteří si 
nemůžou přijít na 
jméno a informují se přes média i o tom, 
že se nemohou sejít, byť z kanceláře do 
kanceláře to mají cca 20 metrů. Myšlenky 
bojují roztroušeně, zájmy však v semknu-
tých houfech. Nedůstojně a drze působí 
vydávání vlastních skupinových a osob-
ních zájmů za údajné „blaho“ Liberce. 
Bývalé ANO dospělo tak daleko, že odvo-
lají, co odvolali, a zvolili, co zvolí. Nejen 
král v pohádce tak působí směšně…

Jednoznačným vítězem této šarády je 
náměstkyně Hrbková, zbavila se břemene 
územního plánu a může se plně věnovat 

pouze životnímu prostředí, kompostárně, 
přehradě a veřejné zeleni, co na tom, 
že je to pro zadlužený Liberec přepych. 
Možná bude mít nyní dostatek času na to, 
aby si prohlédla všechny plochy veřejné 
zeleně a začala se starat i o jejich údržbu. 
Stačí k tomu málo – projít si podkladové 
materiály pro zastupitelstvo – neod-

souhlasené prodeje, fotodokumentace 
zanedbaných městských pozemků tam 
je patrná. Jako občané Liberce bychom 
v tom mohli být nápomocni a při svých 
předjarních procházkách neudržované 
pozemky vyhledávat a promptně nahlašo-
vat na sekretariát příslušné náměstkyně, 
aby byla alespoň nějak využitá.

Dalším vítězem je ekonomický náměs-
tek J. Korytář (Změna). Návrh rozpočtu 
na rok 2017 byl silou „koaličních“ hlasů 
schválen, byť výrazných změn, proč 
byl v prosinci 2016 ne příliš průhledný 

rozpočet stažen, 
nedoznal.

Úkol  daný 
panu náměstko-
vi – přehodnotit 
fungování inves-
tičního fondu – 
by měl znamenat 
jeho zrušení a vzhledem k tomu, jaké 
sankce – smluvní pokuty, vratky dotací, 
soudní výlohy apod. – hrozí, měl by uva-
žovat o založení fondu na úhradu těchto 
nepředvídaných (ale předvídatelných) 
výdajů.

Zastupitelstvo města zasedne až 
2. 3. 2017. Budeme tedy v očekávání, jak 
bude pohádka pokračovat, a zda se naplní 
závěrečná věta všech pohádek: „A jestli 
neumřeli, žijí spolu dodnes,“ nebo se 
dočkáme dalších taškařic „pseudokoa-
lice“. 

Věra Skřivánková

Nejaktuálnější zprávy z města a radnice www.facebook.com/liberec

Dana Lysáková

Martina Rosenbergová

Slovo primátora má váhu cáru papíru. 
Co v prosinci navrhl, to v lednu zrušil
Červené nosy klaunů by zbledly závistí, kdyby byly svědky představení, které se v režii primátora odehrálo na lednovém 
jednání libereckého zastupitelstva.
Martina Rosenbergová, zastupitelka města

Tibor Batthyány navrhl zvolit do 
funkce náměstkyně Karolínu Hrbko-
vou, tedy tu stejnou političku, kterou 
o měsíc dříve navrhl z funkce náměstky-
ně odvolat. Pro neschopnost. Což se mu 
v prosinci za přispění opozice podařilo. 
V lednu popřel svůj vlastní krok z pro-
since a odvolanou Karolínu Hrbkovou 
instaloval zpět.

Jaké důvody k tomuto názorovému 
přemetu primátora vedly, se můžeme 
jen domýšlet. Pravdou ale je, že Karo-
lína Hrbková byla jedním z nejkritizo-
vanějších náměstků – za nedodržování 
harmonogramu územního plánu, za 

nepořádek ve městě anebo například 
za naprosto zbytečně umístěné retar-
déry ve Volgogradské ulici (za cca 400 
tisíc korun). Rozhodnutí primátora, že 
takto to už dál nejde, logicky vyústilo až 
k jejímu prosincovému odvolání.

Karolína Hrbková je už zase zpátky 
ve své kanceláři. Trocha toho ponížení 
jí za to asi stála. Vždyť hlavní jablko 
sváru, rozvrtaný koncept nového územ-
ního plánu, už nebude mít na starosti. 
Územní plán si vzal pod sebe primátor 
Batthyány.

A tak na svém odvolání K. Hrbková 
vydělala. Plat náměstkyně jí zůstal, ale 

práce jí ubyla. Neboť ten nejtěžší balvan 
(ÚP) jí byl odejmut. Byla jí ponechána 
zeleň a veřejný prostor a k tomu přidán 
cestovní ruch. Za kolosální problém 
města, jakým je právě kvůli ní územní 
plán, tak neponese do budoucna žádnou 
odpovědnost.

Zatímco odvolání – znovuzvolení  
K. Hrbkové můžeme považovat za její 
vítězství, tím, kdo jednoznačně prohrál, 
je primátor Batthyány. Dnes něco prosa-
dí, a zítra navrhne opak. Jakou váhu má 
jeho slovo? Jak mu můžou občané věřit? 
Jak by se postavil k závažnějším problé-
mům, například kdyby přišly povodně 

nebo jiná katas-
trofa?

Ci tu j i  jeho 
prosincové pro-
hlášení k odvolá-
vání náměstkyně 
Hrbkové:  „Já 
jsem věděl úplně 
přesně, co chci. To znamená, věděl jsem, 
že chci odvolat paní náměstkyni Hrb-
kovou, a přesně jsem věděl, že gesčně 
zvládnu to, co budu mít pod sebou“. 
Ano, je důležité přesně vědět, co člověk 
chce. Zvláště, je    -li to primátor stotisíco-
vého města. 
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Představení pokračuje a já tápu
Při vyjednáváních o koalici po volbách v roce 2014 mi jeden z dlouholetých politiků jiné strany řekl, že jednání 
zastupitelstva je převážně divadlo. Nerozuměl jsem. Šel jsem do voleb s tím, že na zasedáních zastupitelů se diskutuje 
věcně o různých názorech a ne, že se tam hraje divadelní představení.
Jan Berki, Starostové pro Liberecký kraj

Kdy se svezete 
tramvají do Rochlice?
Rada města Liberce před rokem upustila od původního 
plánu dostavět chybějící tramvajovou trať do Rochlice 
v úseku U lomu – Krejčího – Dobiášova. Proti tomuto 
rozhodnutí protestovali přímo na jednání zastupitelstva 
zástupci osadního výboru Rochlice a někteří 
zastupitelé. Vadilo jim, že projekt je již prakticky připraven 
a jeho realizace může být oproti jiným trasám brzy 
zahájena.
Jaroslav Zámečník, Starostové pro Liberecký kraj

Měl jsem představu, že smyslem jedná-
ní zastupitelů je přijímat rozhodnutí přija-
telná pro co nejvíc lidí. Člověk je prostě 
ovlivněn prostředím, ze kterého přichází. 
Já jsem především ze skauta zvyklý, že 
někdy jsou jednání i nepříjemná, někdy 
jsou i delší, ale že jsou povětšinou vedena 
snahou najít nejlepší řešení.

Již po dva roky jsme nezřídka svědky 
toho, že rozhodnutí s velkým dopadem 
do budoucnosti našeho města jsou činěna 
za pomocí „válce“ těsné většiny hlasů. 
Přitom čím větší kontroverze, tím větší 
pravděpodobnost, že se to bude zase 
měnit s novou koalicí. Jak se tomu dá 
předejít?

Projednávat, diskutovat, hledat spo-
lečné řešení, je   -li to možné. Je to pracné, 

vyžaduje to čas, ale je to přínosné. Obvyk-
le je pro tuto koalici prostě jednodušší 
opoziční menšinu přehlasovat. Vtipné jsou 
pak ale situace, kdy většina najednou není. 
To se pak zpravidla mistrně hodí na opo-
zici. Je to přece její vina, stejně jako je její 
vina, když se koaliční kohouti nemohou 
dohodnout a hrozí si rozpadem koalice.

Za současnou a snad již jakž takž překo-
nanou krizi opozice opravdu nemůže. Ale 
nechme hledání viníků jiným. Ona krize by 
totiž mohla mít i pozitivní přínos. Obě koa-
liční strany jsou najednou plné odhodlání 
více komunikovat a věci více projednávat 
předem, ne až na zastupitelstvu.

Po své vlastní etudě tedy v ZpL a ANO 
došli k tomu, k čemu je Starostové vyzývali 
od začátku. Současně ale zdůrazňujeme, 

že se má jednat se všemi. Brzy uvidíme, 
jak to obě strany myslí, zda půjde o jasnou 
změnu stylu, nebo o jednotlivé pokusy 
najít pouze někoho k přehlasování koalič-
ního partnera. Starostové nabídli konkrétní 
model široké spolupráce všech stran. Není 
to běžné řešení, ale nebyli jsme (a možná 
ještě nejsme) ve standardní situaci.

Má   -li být jednání zastupitelstva diva-
dlo, potom stále tápu, zda se hraje kome-
die, nebo tragédie. Zdá se, že mé dilema 
vyřešilo zatím poslední dějství. Vrhlo nás 
do tragikomedie.

Jak si jinak vysvětlit dramatickou 
zápletku, kdy primátor na jednom zase-
dání navrhne odvolání náměstkyně pro 
manažerské selhání, aby tentýž primátor 
navrhl hned na dalším zasedání její zvole-

ní opět do funkce 
náměstkyně. Pro 
Změnu, nebo 
aspoň její část, 
prý koalice skon-
čila, ale nabídky 
se chopí a skonče-
ná koalice nejspíš 
trvá. Znamená to snad, co jsme si, to jsme 
si, a jede se dál?

A co přinesou další dějství? Pro 
libereckého diváka nejspíš nic moc. Přesto 
by měl sledovat děj dál. Až se totiž bude 
sestavovat za dva roky další obsazení, 
mohl by snadněji rozlišit, kdo je herec 
dobrý, kdo je herec špatný a kdo herec 
není vůbec a je místo toho jen odpovědný 
zastupitel. 

Jedním z hlavních argumentů koalice 
Změna/ANO bylo, že dostavění trasy 
U lomu – Krejčího – Dobiášova v délce 
1,9 km by stálo 900 mil. Kč, přitom lepší 
a levnější bude vystavět přímou a rychlejší 
trasu do Rochlice od zastávky Rybníček 
kolem teplárny až na konečnou Dobiášo-
va. Tato trasa v délce 2,7 km měla podle 
odhadů radního Martina Čulíka stát jen 
600 mil. Kč. Tento argument se ale později 
ukázal jako zcela chybný.

V říjnu 2016 si totiž nechalo město 
zpracovat studii proveditelnosti pro tram-
vajovou trať v úseku Rybníček – Rochlice, 
a přestože zpracovatelé studie (Institut 
regionálních informací, s.r.o., a KOLEJ-
CONSULT & servis, spol. s r.o.) vypracovali 
několik návrhů tras Rybníček – Rochlice, 
vždy se propočítané investiční náklady 
vyšplhaly nad 2 miliardy Kč. Studie se také 
zabývala porovnáním celkových nákla-

dů tramvajové 
dopravy a auto-
busové dopravy 
v dané lokalitě. 
Náklady na auto-
busovou dopravu 
na období 25 let 
odhaduje studie 
na cca 1,8 miliardy Kč, kdežto náklady na 
výstavbu tramvajové tratě a její provozo-
vání byly odhadnuty na cca 3,9 miliardy 
Kč, což je více než dvojnásobek nákladů 
na dopravu autobusovou.

Kdy se tedy svezete tramvají do 
Rochlice? Zřejmě až se rada města Libe-
rec vrátí k původnímu plánu dostavět 
chybějící tramvajovou trať do Rochlice  
v úseku U lomu – Krejčího – Dobiášova. 
V opačném případě budeme o tramvaji do 
Rochlice dále jen snít a stále dokola jen 
nekonečně diskutovat. 

Jan Berki

Jaroslav Zámečník

Jménem představenstva společnosti
Zuzana Kocumová, předsedkyně představenstva

ZÁMĚR ROZVOJE

Pozvánka na druhé veřejné projednání

9. března 2017 v 17.00
Provozní budova areálu Vesec

„Projednání upraveného záměru
a vytyčení investičních priorit pro letošní rok“

REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ

AREÁL VESEC

Záměr z listopadového setkání s veřejností je k dispo-
zici na stránkách Sportovního areálu Ještěd na adrese 
www.skijested.cz: http://kuc.cz/h9cuvw
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Otevřený dopis provozovatelům hazardních her
Zastupitelstvo města v prosinci schválilo zákaz provozoven hazardních her na území města. Dosavadních 86 heren 
a kasin v průběhu roku zmizí a slibujeme si od toho, že Liberec se stane příjemnějším místem k životu. Výnosy jen 
z hracích automatů jsou v Liberci kolem 400 miliónů ročně. Po schválení zákazu provozoven hazardu na území města 
spustily proto firmy provozující hazard spolu s některými politiky nátlak na zastupitele, aby zákaz zvrátili. V dopisech 
zastupitelům používají především více či méně otevřené výhrůžky. Přinášíme tedy otevřenou odpověď zastupitelského 
klubu Změny pro Liberec na dopisy zastupitelům a články v médiích ze strany společností provozujících hazard.

Vážení,
chápeme, že obecně závazná vyhláš-

ka, kterou většina libereckých zastupitelů 
15. 12. 2016 odsouhlasila, se vám nelíbí. 
Náš klub od začátku dával přednost spíše 
nulové toleranci hazardu, ale byli jsme 
ochotni podpořit i návrh, který by ome-
zoval provozovny hazardu na maximálně 
jednotky míst. K tomu směřovaly i návrhy, 
které jsme prosazovali v radě města.

Výroky primátora o jiných variantách 
komentovat nebudeme, za ně je odpo-
vědný pouze on sám. Připomínáme, že 
návrhy na úplný zákaz hazardu se v zastu-
pitelstvu města periodicky opakovaly od 
roku 2012, a proto se s touto variantou 
muselo počítat. Návrh nulové vyhlášky, 
včetně přechodného ustanovení, posu-

zovalo a posléze bez výhrad schválilo 
ministerstvo vnitra jako dozorový orgán.

Dlouhodobé studie dokazují, že nákla-
dy přímo spojené s hazardem jsou: krimi-
nalita (krádeže, zpronevěry, podvody, lou-

peže, vydírání, korupce atd.), 
bezdomovectví, zadluženost 
a neschopnost splácet enormní 
dluhy, horší kvalita pracovní síly 
a nižší produktivita práce (ti, 
kdo hazardně hrají, často nedo-
sahují úrovně vzdělání, která 
by odpovídala jejich schopnos-
tem), nezaměstnanost, nižší 
produktivita práce a nelegální 
práce, k níž se zadlužení lidé 
často uchylují, aby unikli exe-
kucím na plat, negativní vliv 

hazardu na duševní i tělesné zdraví popu-
lace včetně vyššího rizika zneužívání alko-
holu a drog, depresí, úzkostných stavů 
atd. Uvádí se, že patologické hráčství 
u jednoho člověka zhorší kvalitu života 

zhruba 10 až 15 
lidem v jeho okolí.

V z h l e d e m 
k výše uvedeným 
důvodům jsme 
jako zastupite-
lé vyhodnotili, 
jako dalších více 
než 600 obcí v ČR, že ochrana občanů 
města před kriminalitou a sociálně-
-patologickými jevy souvisejícími 
s hazardem je pro nás důležitější než 
zájem vaší společnosti i příjmy z hazardu 
do městského rozpočtu, a proto náš klub 
vaší žádosti o přehodnocení rozhodnutí 
o zákazu hazardu nevyhoví.

S pozdravem
Zuzana Tachovská 

Zuzana Tachovská

Vážení čtenáři, další texty zastupitelů najdete také na internetových stránkách www.liberec.cz/blogy.

Inzerce

⊲ Ideální lokalita pro život

⊲ Byty 1kk až po nadstandardní 4kk

⊲ Pouze 43 bytů v I. etapě

Rezervace bytů zahájena

info@parkmasarykova.cz                              parkmasarykova.cz                              800 99 77 66
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MNOHDY SE setkáváme s  různými 
pojmy jako integrovaný záchranný 
systém (IZS), krizové stavy, krizové 
řízení, krizový a havarijní plán, jednotka 
sboru dobrovolných hasičů atd. Občas 
nevíme, co si pod těmito pojmy reálně 
představit.

Pod pojmem IZS si většina z nás oka-
mžitě představí sanitku, hasiče nebo 
policii spěchající k zásahu. Skutečnost je 
však trochu složitější. IZS je především 
systém definovaný a vymezený záko-
nem č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému.

Základy IZS byly položeny již v roce 
1993. Vznikl jako potřeba každodenní 
spolupráce hasičů, zdravotníků, policie 
a dalších složek při řešení mimořádných 
událostí. Spolupráce na místě zásahu 
uvedených složek v nějaké formě exis-
tovala vždy. Avšak odlišná pracovní 
náplň i pravomoci jednotlivých složek 
vyžadují určitou koordinaci postupů.

HASIČI, POLICIE, ZÁCHRANKA
A TI OSTATNÍ

IZS se skládá ze základních a ostatních 
složek IZS. Mezi základní složky IZS patří 
Hasičský záchranný sbor ČR (profesionál-
ní hasiči), jednotky sborů dobrovolných 
hasičů obcí a  podniků, zdravotnická 
záchranná služba a  policie. Základní 
složky IZS zajišťují nepřetržitou pohoto-
vost, provoz tísňových linek a působí na 
celém území republiky.

Ostatními složkami IZS jsou 
Armáda ČR, městské nebo obecní 
policie, ostatní záchranné sbory (např. 
horská služba), orgány ochrany veřej-
ného zdraví, havarijní, pohotovostní, 
odborné a  jiné služby (např. plynaři, 
energetici, vodaři), zařízení civilní 
ochrany, neziskové organizace a sdru-
žení občanů, která lze využít k záchran-
ným a likvidačním pracím. S ostatními 
složkami IZS je předem dohodnutý 
způsob poskytnutí pomoci.

(TÉMĚŘ) VŽDY VELÍ HASIČ
Hasičský záchranný sbor ČR je 

hlavním koordinátorem a páteří IZS. 
V praxi to znamená, že pokud zasahuje 

více složek, na místě zpravidla velí pří-
slušník Hasičského záchranného sboru 
ČR. Velitelem zásahu však může být 
i příslušník složky, jejíž činnost v místě 
zásahu převažuje. Například při pát-
rací akci v terénu nebo při zásahu na 
útočícího střelce velí příslušník Policie 
ČR. Velitel zásahu řídí součinnost složek 
a  koordinuje záchranné a  likvidační 
práce. V případě zásahu pouze jedné 
složky se nejedná o zásah IZS. O zásah 
složek IZS se jedná až v případě, kdy 
společně zasahují dvě a více složek IZS.

Na strategické úrovni je pak IZS 
koordinován krizovými orgány krajů 
a ministerstva vnitra. Klasickým příkla-
dem fungování systému IZS jako koordi-
novaného postupu všech záchranných 
složek byly povodně v Libereckém kraji 
v roce 2010.

VELITELE MUSÍ
POSLOUCHAT VŠICHNI

Velitel zásahu má rozsáhlé pravo-
moci dané zákonem. Může mj. zaká-
zat nebo omezit vstup osob na místo 
zásahu, nařídit evakuaci nebo stanovit 
jiná dočasná omezení k ochraně života, 
zdraví, majetku a životního prostředí. 
Velitel zásahu je rovněž ze zákona 
oprávněn vyzvat právnické a fyzické 
osoby k poskytnutí osobní nebo věcné 

pomoci. Firmy a občané mají ze zákona 
povinnost žádosti o pomoc při řešení 
mimořádné události uposlechnout 
(zákon č. 239/2000 Sb., o IZS, v § 23–25).

OBCE JSOU DŮLEŽITOU
SOUČÁSTÍ

I když nejsou přímo jeho součástí, 
mají v  systému IZS významné místo 
i orgány a starostové obcí, a to přede-
vším v oblasti přípravy na mimořádné 
události a při provádění záchranných 
a likvidačních prací. Konkrétní povinnos-
ti orgánům obce a starostovi stanovuje 
zákon č. 239/2000 Sb., o IZS, v § 15–16.

Obce, které mají v  systému IZS 
významné místo, se v systému přípra-
vy na řešení krizových situací podílí 
především na spolupráci se složkami 
IZS při zpracování stanovené doku-
mentace, sběru a aktualizaci dat. Obce 
zřizují zvláštní orgány podle zákona, 
např. krizové štáby, bezpečnostní rady, 
povodňové komise apod. Při řešení růz-
ných situací spolupracují se složkami 
IZS, koordinují činnost na svém území, 
poskytují pomoc občanům (např. dis-
tribuci humanitární pomoci, zajišťová-
ní náhradního stravování a ubytování, 
finanční pomoc, distribuci sociálních 
dávek, zajištění informovanosti obyva-
telstva). 

Integrovaný záchranný systém a úloha obcí
Každý z nás se zřejmě někdy stal svědkem dopravní nehody či požáru. Možná jste byli 
postiženi povodněmi a není to tak dávno, kdy kraj postihly větrné kalamity. V lednu řešily 
obce například následky kalamity sněhové. U všech těchto událostí vídáme záchranné 
složky, ale třeba i plynaře, vodaře, potápěče, technické služby, odtahové služby a další. 
Kdo je tam poslal? Kam se můžeme obracet v případě potřeby o pomoc nebo radu? 
Co dělat v krizových situacích? Na podobné otázky se pokusíme odpovědět na stránkách 
Libereckého zpravodaje v nové rubrice Hasiči radí občanům.
Iva Michalíčková, HZS Libereckého kraje | Jan Gardoň, odd. krizového řízení statutárního města Liberec

HASIČI RADÍ OBČANŮM – I
Na území Liberce bylo na začátku 
února potvrzeno jedno ohnisko 
výskytu ptačí chřipky. Jednalo se 
o soukromý malochov v oblasti Ha-
nychova, který byl bezprostředně 
zlikvidován.

V  souvislosti s  potvrzením výskytu 
ptačí chřipky bylo Krajskou veteri-
nární správou Liberec (KVS) vydáno 
mimořádné veterinární opatření č. j. 
SVS/2017/018145-L, které stanovuje 
zónu ochranného pásma a pásmo do-
zoru, základní opatření a  povinnosti 
občanů a chovatelů k zamezení šíření 
nebezpečné nákazy.

Plné znění nařízení včetně příloh 
je zveřejněno na úřední desce magis-
trátu a na www.liberec.cz. Upozorňu-
jeme drobné chovatele na povinnost 
hlášení stavů chovů na stanoveném 
formuláři, který je k dispozici na uve-
dených www stránkách. Nesplnění 
této povinnosti je zákonem sankcio-
nováno pokutou až ve výši 50 000 Kč.

Vzhledem k vývoji situace je nutno 
dbát zvýšené obezřetnosti a  dodržo-
vat základní chovní zásady, např. při 
venčení domácích mazlíčků, chovu 
domácích zvířat (nejenom ptactva) 
a v neposlední řadě i při nálezu uhynu-
lých ptáků nebo jiných zvířat.

Základní informace o tom, co je to 
vlastně ptačí chřipka, jaké nebezpečí 
přináší a jaká pravidla dodržovat, aby 
nedocházelo k jejímu šíření, případně 
k nákaze chovů, ale i člověka, najdete 
na stránkách Státní veterinární správy 
www.svscr.cz v sekci Zvířata – Nákazy 
zvířat – Ptačí chřipka. Zjednodušenou 
formou jsou zde v letáčku uvedeny dů-
ležité základní informace.

Informace k dané problematice lze 
získat na krizové lince KVS pro Liberec-
ký kraj: 720 995 207, kde je také mož-
no hlásit nalezená mrtvá zvířata nebo 
jejich podezřelé chování, nebo na tele-
fonním čísle oddělení krizového řízení 
magistrátu: 602 435 305. 

PTAČÍ CHŘIPKA JE VIROVÉ ONEMOC-
NĚNÍ POSTIHUJÍCÍ VŠECHNY PTÁKY. 
Postižená zvířata mají dýchací potíže, 
trpí ztrátou chuti a masivně hynou za 
1–2 dny.

RIZIKO PŘENOSU NA ČLOVĚKA JE 
VELMI NÍZKÉ. Stává se jen ve výji-
mečných případech při úzkém styku 
s napadenou drůbeží (trusem, peřím). 
U  člověka se nákaza ptačí chřipkou 
projevuje horečkou, postižením dý-
chacích cest, zápalem plic, průjmový-
mi onemocněními.

Důležité je mytí rukou a dezinfekce 
po každém kontaktu s ptáky nebo je-
jich exkrementy.

NEOBÁVEJTE SE KONZUMACE DRŮ-
BEŽÍHO MASA A  DRŮBEŽÍCH VÝROB-
KŮ. Drůbeží maso a vejce důkladně te-
pelně opracujte (vařením, pečením), 
virus je zničen při teplotě 70 °C v jádře 
potraviny, a to již za jednu sekundu.

PTAČÍ CHŘIPKA V LIBERCI
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DO LIBERCE proto zamířila padesát-
ka odborníků na územní plánování 
a  nakládání s  veřejným prostorem 
z Velké Británie, Španělska, Chorvat-
ska, Francie, Nizozemí, Rumunska, 
Itálie a Maďarska. Za liberecký magis-
trát se zúčastnili pracovníci odborů 
strategického rozvoje a  hlavního 
architekta.

Už při loňské první návštěvě evropští 
experti společně s libereckým projekto-
vým týmem identifikovali nejzásadnější 
bariéru rozvoje maloobchodu a měst-
ského centra v  Liberci. Tím je právě 
využívání veřejného prostoru, který by 
měl být řešený tak, aby byl atraktivní pro 
Liberečany i návštěvníky města.

„Na rozdíl od hlavních měst mají 
mnohá středně velká města vyprazd-
ňující se centra a neví, jak do nich při-
táhnout zákazníky. Takže se ptáme, 
co dělat pro to, aby lidé chtěli v našich 

městech nakupovat,“ uvedla Angels 
Chacón, náměstkyně primátora špa-
nělského města Igualada, které leží 
nedaleko Barcelony.

V Liberci se účastníci zaměřili na 
lokalitu Papírového náměstí, která 
vzešla i z nedávno sestavené pocitové 
mapy jako jedna z nejtíživěji vníma-
ných lokalit v Liberci. Exkurzi po této 
části města vedl místní patriot a pod-
nikatel Rudolf Hůlka, který s městem 
začal spolupracovat na postupné 
revitalizaci zanedbaných teras.

„Seznamujeme se s tím, jak pro-
blém s  vylidňováním centra řeší 
v  jiných evropských městech. Při 
setkání přitom nešlo jen o výměnu 
cenných zkušeností. Využili jsme 
i toho, že k nám přijeli experti z růz-
ných zemí, řekli nám, jak na ně působí 
naše městské centrum a jednotlivé 
obchody, a podělili se o své nápady. 

Osobně jsem rád, že se Liberec začíná 
zapojovat do mezinárodních projek-
tů, protože máme na to být na mapě 
Evropy více vidět,“ řekl náměstek pri-
mátora pro ekonomiku, strategický 
rozvoj a dotace Jan Korytář.

V Liberci by se měla podle zahranič-
ních expertů výrazně vylepšit napří-
klad prezentace obchodů, aby navenek 
působily jednotnějším dojmem. To 
samé platí i pro povrchy komunikací 
a veřejnou zeleň. V neposlední řadě by 
město mělo definovat oblast samotné-
ho centra města a funkci jednotlivých 
lokalit, například Sokolovského náměs-
tí, které je dnes spíše parkovištěm. 
Doporučení je i nastavit takový orien-
tační systém pro turisty, aby jednoduše 
pochopili, kudy a kam jít.

„O sjednocení vizuálního stylu ulic 
v centru města uvažujeme už delší 
dobu. Nicméně nejsem zastáncem 

dalších vyhlášek a regulací, vhodněj-
ším řešením by bylo řešit to dobro-
volnou a osvětovou akcí. Podnikatelé 
sami musí přijít na to, že když ulice i 
jejich zásluhou lépe vypadá, tak to 
prospěje i jim samotným,“ uvedl pri-
mátor Liberce Tibor Batthyány.

„Dobře víme, co centrum potřebu-
je. Jednak přitáhnout aktivní kulturní 
a společenský život, o což se snaží-
me - počet venkovních akcí rapidně 
vzrost. Dále jde o celkovou kultivaci 
prostředí, investice do infrastruktury 
i modernizaci systému parkování. 
Neméně podstatnou věcí je i to, aby 
lidé mohli ve městě svobodně pod-
nikat, tedy neomezovat podnikání, 
které je v této zemi legální,“ doplnil 
primátor. „Na výsledky projektu 
jsem zvědavý. Myslím si však, že klí-
čové problémy, které řeší, už známe,“ 
dodal. 

„VEDOUCÍM PARTNEREM projektu 
je Euroregion Nisa. S euroregionem 
také uzavřeme smlouvu o poskytnutí 
dotace. Liberec vystupuje v projektu 
jako projektový kooperační partner 
a ve stejné roli je i Žitava,“ popisuje 
náměstek pro ekonomiku, strategický 
rozvoj a dotace Jan Korytář.

„Cílem projektu je vytvoření stra-
tegického dokumentu pro budoucí 
spolupráci obou měst na cestě udr-
žitelného rozvoje a trvalé prosperity. 
Zaměříme se na několik oblastí  – 
bydlení, vzdělávání, kulturu, cestovní 
ruch, životní prostředí a mobilitu na 
obou stranách hranice. Chceme také 
začít odstraňovat bariéry, které dosud 
bránily větší spolupráci obou měst,“ 
dodává Jan Korytář.

Jednou z  novinek spolupráce je 
zamýšlená výměna expertů obou 

stran. „Z  každého města se tak 
dvouměsíčních stáží zúčastní až pět 
zaměstnanců radnice, kteří budou 
pracovat v příslušném oddělení na 
obdobné pozici v  druhém městě. 
Právě dlouhodobý a  každodenní 
kontakt je klíčovým předpokladem 
pro rozvoj naší spolupráce,“ vysvětluje 
náměstek Jan Korytář.

Projekt je součástí strategie města, 
jak zintenzivnit spolupráci s partner-
skými městy a nalézt další partnery. 
Celková výše projektu je 6 579 853 Kč 
za všechny projektové kooperační 
partnery. Z toho 1 530 881 Kč připad-
ne na projektové aktivity statutárního 
města Liberec. Projekt bude financo-
ván z  Programu spolupráce Česká 
republika  – Svobodný stát Sasko 
2014–2020 a bude probíhat do konce 
roku 2018. 

FOND ROZVOJOVÉ spolupráce je 
dílčím fondem Dotačního fondu SML 
a zahrnuje tři programy – Partnerská 
spolupráce, Podpora místních komu-
nit a Zahraniční pomoc.

Město Liberec z  fondu podpoří 
například mezinárodní spolupráci 
Základní školy Dobiášova s nizozem-
skou školou ’t Hooghe Landt, výstavy 

Severočeského muzea v Liberci nebo 
také projekt Neuvíznout v pavučině, 
který pořádá ZŠ Aloisina výšina. Jedná 
se o výměnný pobyt se školou v Žitavě 
na konkrétní téma – morální, etické 
a bezpečné chování na webu. Finanč-
ní podpory od města se dočká také 
Základní škola náměstí Míru se svým 
projektem Školní zahrada Labyrint 
světa a také Spolek přátel Ostašova, 
který připravuje úpravu parčíku u kos-
tela v Ostašově.

V roce 2017 bude vyhlášeno ještě 
jedno kolo. „Jedná se o dobrou příle-
žitost, jak spolufinancovat například 
vzdělávací pobyty žáků místních škol 
v zahraničí, aby byly cenově dostup-
né, nebo jak realizovat zlepšení veřej-
ných ploch v jednotlivých čtvrtích,“ 
říká náměstek pro ekonomiku, strate-
gický rozvoj a dotace Jan Korytář. 

Jak lépe využít veřejný prostor?
Mezinárodní tým odborníků z měst zapojených do projektu RetaiLink jednal 8. a 9. února v Liberci o tom, jak lépe 
využívat veřejný prostor. Šlo již o třetí nadnárodní setkání projektových partnerů a předních evropských expertů na 
danou problematiku. V rámci projektu, do kterého se Liberec připojil v roce 2016 a který je financován z Evropského 
fondu regionálního rozvoje programu URBACT III, společně vytvářejí řešení a strategii napomáhající oživení 
maloobchodu a městského centra.
Redakce

Liberec a Žitava 
plánují společný rozvoj
Nový přeshraniční projekt ALiZi, který prohloubí 
vzájemnou spolupráci a rozvoj Liberce s Žitavou, zahájí 
prvním setkáním účastníků 14. 3. v kavárně Pošta.
Redakce

Fond rozvojové spolupráce 
podpořil osm projektů
Více než 300 tisíc korun rozdělí město Liberec ze svého 
Fondu rozvojové spolupráce mezi úspěšné žadatele 
o dotace v prvním kole roku 2017. Správní rada fondu 
projednala celkem 12 došlých žádostí. Osm z nich schválila 
a jejich žadatele město prostřednictvím fondu podpoří. 
Poskytnutí dotací už schválilo zastupitelstvo města.
Redakce

ROZVOJ MĚSTA
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NA ZÁKLADĚ opakujících se čet-
ných stížností na padající suché 
větve a  opakovaných žádostí na 
ořez topolů provedl odbor ekologie 
a veřejného prostoru (EP) kontrolu 
v Jabloňové ulici ve Starých Pavlo-
vicích.

Přímo na místě byl zjištěn špatný 
zdravotní stav topolů (Populus nigra 
‘Italica‘). Případný prořez větví by 
nepomohl, protože u krátkověkých 
dřevin, jako jsou tyto topoly, pod-
léhají následně řezné rány často 
hnilobám za vzniku rozsáhlých dutin.

Vzhledem k  blízkosti stromů 
u frekventované ulice se odbor EP 
rozhodl přistoupit k postupné revi-
talizaci celé aleje v Jabloňové ulici.

Revitalizace proběhne ve dvou 
etapách mezi roky 2017–2018. Již 
nyní je označeno 30 stromů z cel-
kového počtu cca 60 kusů, které 
vykazují nejvyšší známky odumírání 
a budou do konce března pokáceny. 
Výsadba nových stromů proběhne 
ještě v letošním roce. Nebude ale již 
vysazen topol černý, ale vhodnější 
druh, a  to habr obecný (Carpinus 
betulus ’Fastigiata‘).

V  souvislosti s  tímto rozsáhlým 
kácením, které bude probíhat na 
přelomu února a  března, žádáme 

obyvatele ulic Jabloňová i ostatních 
přilehlých ulic o shovívavost a spo-
lupráci při dodržování omezení 
dopravního provozu. 

V Jabloňové se bude kácet, 
topoly nahradí habr
Do konce března padne topolová alej v Jabloňové ulici. 
Stromy už nezachrání ani prořez, který je u topolů rizikový. 
Nová habrová alej vznikne v roce 2018.
Odbor ekologie a veřejného prostoru

Inzerce

Statutární město Liberec vyhlašuje
programy Ekofondu pro rok 2017: 

Ekologie s alokací 900 000 Kč,
program Veřejná zeleň s částkou 950 000 Kč 

a program Odpady, z něhož je možné rozdělit 200 000 Kč.

VYHLÁŠENÍ EKOFONDU 2017

Minimální výše dotace u všech programů: 5 000 Kč
Maximální výše dotace:
200 000 Kč u programů Veřejná zeleň a Ekologie
80.000 Kč u programu Odpady.
Spoluúčast činí min. 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu u programů 
Ekologie a Odpady a 10 % u Veřejné zeleně, přičemž pokud se bude jednat 
o projekty a akce realizované na pozemcích města, je zde spoluúčast nulová, 
a žadatel tak může získat až 100% dotaci.

LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI JE
28. 2. – 6. 4. 2017, 15. 00. HOD.

Žádost vč. formulářů a příloh se vždy musí podat elektronicky přes 
portál iPoint. Žadatelem se můžou stát fyzické a právnické osoby 
s výjimkou akciových společností s akciemi na doručitele.

Bližší informace naleznete na webu města www.liberec.cz 
v sekci Občan a části Granty a dotace. Zde jsou umístěny všechny 
dokumenty, včetně vzoru formuláře. Je zde uveden i postup pro podání 
žádosti. Žádosti je však možné přes portál iPoint podávat až od konce 
února 2017, konkrétně v období mezi 28. 2. – 6. 4. 2017, do 15.00. hod.

Kontaktní osoba:
Leoš Vašina, tel.: 485 243 458, 
vasina.leos@magistrat.liberec.cz.
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V ŠEDESÁTÝCH LETECH vystudoval 
pražskou DAMU, divadlo začal hrát 
ještě v tzv. Kladivadle (později Čino-
herní studio v Ústí nad Labem). Vyni-
kající období měl ve slavném Studiu Y, 
které se zrodilo v Liberci, aby v sezóně 
1978/79 přesídlilo do Prahy. Od začátku 
osmdesátých let působí v Divadle F. X. 
Šaldy s výjimkou dvou let (1987–1989), 
kdy hrál v Národním divadle v Praze. 
Za svou uměleckou kariéru obdržel 
řadu cen.

Kde jste byl v prvním angažmá?
Moc rád bych začal nějakou vzpo-

mínkou na Liberec, ale po ukončení 
DAMU v r. 1970 jsem nastoupil do Kla-
divadla v Ústí nad Labem. Vlastně ještě 
předtím jsem byl v Liberci na Krajských 
přeborech ve sjezdovém lyžování na 
Ještědu, kde jsem zlomil lyži. Tak jsem 
měl pár dnů volna a šel jsem se večer 
podívat do nějakého sálku na Večer 
poezie. Docela se mi tam líbilo, nemohl 
jsem tušit, že tady bude ta slavná 
Ypsilonka a já budu na těch prknech 
skotačit.

Ústí bylo a  je dost drsné město. 
V době mého angažmá tam začala nor-
malizace. Několikrát nás přejmenovali, 
vyházeli ty nejlepší šéfy, dramaturgy 
a autory. Otrávili ostatní tak, že většina 
utekla do Prahy, pořád vyhrožovali, že 
nás zavřou, několik měsíců jsme nedo-
stávali plat, takže když jsem dostal 

nabídku z  tehdy čerstvé liberecké 
Ypsilonky, bez váhání jsem ji přijal. Na 
Ústí mám ale vzpomínky na pár dob-
rých kamarádů a na dlouhé vyjížďky 
na koních do Krušných hor.

Kdy a proč jste přišel do Divadla 
F. X. Šaldy?

V  Ypsilonce jsem měl hned od 
začátku štěstí. Dostal jsem za sebou 
titulní role v  inscenacích Král Ubu, 
Michelangelo Buonarroti a Kovář Stel-
zig. Jenomže pak se Ypsilonka začala 

přiklánět k revuálně-zábavným pořa-
dům a odešla do Prahy. Všechno bylo 
samozřejmě složitější, ale naše cesty se 
prostě rozešly.

Velké divadlo, jak jsme tehdy říkali, 
mělo ve vedení činohry několik skvě-
lých režisérů, kteří už tehdy dělali velice 
moderní inscenace, a přechod ze stu-
diových divadel do Velkého mně tedy 
nedělal potíže. Jen na jevištní řeči jsem 
musel zapracovat, protože v Ypsilonce 
jsme mluvili velmi ledabyle. Abychom 
byli autentičtí, že!?

Následovala dlouhá řada velkých 
i  malých rolí ve velkých i  malých 
inscenacích, už o nich nemám takový 
přehled. Dnešní divák si je může vygů-
glovat (právě jsem si někde přečetl, že 
se tahle nová slova smějí takhle psát).

Ale snad přeci jen mohu připo-
menout takové inscenace, jako byly 
Macbeth, Kupec benátský, Banzai, 
Maryša, Zločin a trest, Revizor, Svatý 
komediant František, Faust.

Je z vás cítit zdravý životní opti-
mismus…

Jsem poslední, kdo by si chtěl na 
něco v životě stěžovat. Samozřejmě až 
na tu SEDMDESÁTKU! 

POPRASK NA laguně, který podle režij-
ní koncepce Ivana Rajmonta nazkoušel 
Martin Černý, získal titul Komedie roku, 
kromě toho zvítězil u odborné poroty 
a ovládl ceny v hereckých kategoriích. 
Za nejlepší mužský herecký výkon fes-
tivalu si odnesl ocenění Martin Polách, 
za nejlepší ženský herecký výkon pak 
Karolína Baranová. Divadlo přivezlo 
z GRAND Festivalu smíchu 4 ceny.

GRAND Festival smíchu proběhl 
letos v Pardubicích již posedmnácté. 
Zaměřuje se výhradně na komediální 
žánry. Dramaturgie festivalu po celý 
rok objíždí česká divadla a  vybrané 

komedie nominuje do soutěžní části 
festivalu. O jednotlivých cenách pak 
rozhoduje odborná porota, studentská 
porota, ale také hlasy diváků.

Loňské vítězství Školy žen pomohlo 
sjednat zájezdy této inscenace do diva-

del po celé republice. „Věříme, 
že podobný zvýšený zájem 
můžeme očekávat i v případě 
Poprasku na laguně,” řekl dra-
maturg DFXŠ Tomáš Syrovát-
ka. „Z cen máme radost, která 
je o to větší, že nejde o oje-
dinělý úspěch, ale že jsme 
bodovali ve dvou ročnících za 

sebou. Obzvláště mě potěšila cena pro 
Karolínu Baranovou, která už v minu-
losti figurovala např. v širší nominaci 
na Thálii, ale tentokrát jí cena neunikla. 
Je to mimořádná herečka, kterou po 
právu vyzdvihují snad všichni režiséři, 

kteří u nás pracují. Bez pochyby míří 
cena do správných rukou. A  možná 
ještě víc jsem držel palce Martinu 
Poláchovi, který z Pardubic pochází. 
Pardubickým organizátorům patří dík 
za to, na jaké úrovni festival pořádají, 
že je mediálně velice viditelný, a že tak 
přispívá nejen k  prestiži oceněných 
umělců, ale především k prestiži diva-
delního umění jako takového.”

Oceněný Poprask na laguně měl 
premiéru v  lednu 2016, nejbližší 
libereckou reprízu mohou diváci 
navštívit 18. března v Šaldově diva-
dle. 

… až na tu sedmdesátku!
Václav Helšuš je hvězdou libereckého divadla a patří k vůbec nejvýraznějším českým hercům uplynulých čtyřiceti let. 
Nesvědčí o tom jen výčet jeho divadelních rolí v různých obdobích, ale velmi pozoruhodná je i jeho filmografie. Vždyť kdo 
by neznal mistra Vichra z půvabného filmu Krakonoš a lyžníci? Václav Helšus 6. března oslaví 70 let.
Jakub Kabeš, Divadlo F. X. Šaldy; redakce

Divadlo přivezlo z GRAND Festivalu smíchu čtyři ceny
Před rokem si z pardubického GRAND Festivalu smíchu přivezla cenu Komedie roku liberecká inscenace Školy žen. I v roce 
2017 pardubičtí organizátoři nominovali mezi soutěžní komedie inscenaci Divadla F. X. Šaldy, tentokrát Goldoniho Poprask 
na laguně. A letos pod Ještěd zamířily dokonce čtyři ceny!
Divadlo F. X. Šaldy

VÁCLAV HELŠUS: 
FILMOGRAFIE

Od roku 1970 hraje každý rok 
v nějakém filmu nebo seriálu. Z těch 
posledních seriálů to byly například: 
úspěšná krimi série Případ 1. 
oddělení, Labyrint, Doktor Martin či 
Policie Modrava.

Z výběr z filmografie:

2010 Přežít svůj život

1981 Kalamita

1980 Krakonoš a lyžníci

1979 Panelstory aneb
   Jak se rodí sídliště

1975 Holka na zabití

Václav Helšus  Foto: Pavel Chmelík
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ZÍSKAT VÝHRU tak má nyní každé 
liberecké dítě, které se zapojí do 
soutěže v podobě vyplnění jedno-
duchého dotazníku, který mohou 
ještě vybarvit jako omalovánky. 
Pomáhat samozřejmě mohou 
i  maminky, babičky a  jiní rodinní 
příslušníci.

Správně vyplněný nebo vybar-
vený dotazník je třeba odevzdat do 
31.  3.  2017 na adresu: Statutární 

město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 
460 59 Liberec nebo ji osobně ode-
vzdejte v podatelně hlavní budovy 
radnice.

Vyplněný dotazník lze také zaslat 
ofocený na e-mailovou adresu: 
odpady@magistrat. l iberec.cz . 
Obálku označte heslem „TAŠKY“ 
a nezapomeňte uvést své jméno, 
adresu, popř. věk a telefonní kontakt 
nebo e-mailovou adresu (pokud 

nebude uveden žádný 
kontakt, obálka bude 
automaticky vyřaze-
na).

Ze správných odpo-
vědí bude vylosováno 
250 dětí, které budou 
o  výhře vyrozuměny. 
V  případě jakýchkoli 
dalších dotazů volej-
te na telefonní číslo: 
485 243 456. 

Soutěž pro děti o tašky 
na tříděný odpad
Třídění odpadů je jednou ze základních činností pro 
ochranu životního prostředí. Proto je důležité, aby i naši 
nejmenší věděli, jak správně naložit s odpady. Ve většině 
domácností vynášejí odpady děti, a proto nyní mají šanci 
získat barevné tašky na třídění papíru, skla a plastů.
Redakce

NEDALEKO OSTAŠOVSKÉHO potoka 
ve Svárovské ulici byla při zemních pra-
cích spojených s budováním domu č. 
p. 179 nalezena železná koule. Je lehce 
deformovaná, její průměr je 120 mm 
a váží zhruba 6,9 kilogramu. Nebylo by 
na ní možná nic zvláštního, kdyby svými 
parametry neodpovídala koulím vystře-
leným z rakouského dvanáctiliberního 
polního děla v období sedmileté války.

Postavení dvanáctiliberních děl 
můžeme potvrdit na Keilově vrchu, kde 
stála baterie rakouského dělostřelectva. 
Dvanáctiliberní polní děla ostřelovala 
21. 4. 1757 levé křídlo pruské armády 
a velice efektivně zde zamezila přímé-
mu ataku na pravé křídlo rakouských 
pozic.

Dělové koule létaly směrem k Osta-
šovskému potoku. Nalezená koule tedy 

pravděpodobně urazila vzdálenost 2,2 
kilometru a je prvním archeologickým 
dokladem palby rakouských děl v této 
pro Liberec jedné z  nejdůležitějších 
dějinných událostí.

Po válkách o  dědictví rakouské 
v letech 1740 až 1748 prošlo císařsko- 
-královské dělostřelectvo řadou změn, 
v roce 1752 byly zavedeny nové typy děl 

a v roce 1756 provedl kníže Václav Liech-
tenstein reformu císařsko -královského 
dělostřelectva. Po této reformě se dělo-
střelectvo stalo stálou součástí armády 
a dostalo svoji stálou válečnou a míro-
vou strukturu. Po reformě a unifikaci 
byla děla rozdělena podle účinnosti na 
polní děla a obléhací děla.

V té době se ráže děl neoznačovala 

průměrem vývrtu hlavně jako dnes, ale 
podle hmotnosti železné kule v librách, 
která byla z děla vystřelována.

Podle vídeňské měrové soustavy zave-
dené roku 1756 také v Čechách byla jedna 
libra rovna 0,56006 dnešního kilogramu. 
Například tříliberní dělo tedy střílelo 
železné koule o hmotnosti 1,68 kg. To 
odpovídá průměru koule 7,416 cm. 

Dělové koule létaly k Ostašovu
Bitva u Liberce v roce 1757 je jednou z největších historických událostí, které v dějinách prošly Libercem a okolím. Na 
stránkách Libereckého zpravodaje si připomínáme památná místa bitvy.
Archa 13

BITVA U LIBERCE – VI
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JE ZŘEJMÉ, že naplno zafungovala 
preventivní i  restriktivní opatření, 
která už druhým rokem činí všichni 
účastníci projektu  – město Liberec, 
Česká obchodní inspekce (ČOI), Měst-
ská policie Liberec (MPL) i příspěvkové 
organizace města, jimž se daří tento 
byznys na území statutárního města 
významně regulovat.

„V roce 2016 jsme pro zdar projektu 
udělali strašně moc a jsem hrozně rád, 
že se to znatelně projevilo jak v počtu 
nahlášených akcí, tak v chování samot-
ných pořadatelů. Obojího významně 
ubylo zejména ve druhém pololetí, kdy 
jsme spustili varovný web Liberec proti 
šmejdům a začali distribuovat stejno-
jmenné letáky, v posledních třech čty-
řech měsících je to zdaleka nejmarkant-
nější – Liberec byl takřka bez akcí. Přesto 
musíme pokračovat dál, stále platí naše 

nulová tolerance, tedy úplné vymýcení 
podvodných akcí z území města,“ řekl 
náměstek primátora pro školství, so- 
ciální věci a kulturu Ivan Langr.

ČOI nahlásilo v  roce 2016 konání 
předváděcích akcí v Libereckém kraji 
celkem 10 subjektů, což je o 5 méně 
než v roce předchozím a o 13 méně než 
v roce 2014.

„Aktivní přístup státní správy a samo-
správy značí omezený prostor pro jejich 
nekalé aktivity, což ale neznamená, že 
další organizace nezkoušejí proniknout 
do tohoto regionu. Předváděcí prodej-
ní akce orientované na rychlý zisk jsou 
velkým lákadlem pro stávající i nové 
firmy, které na tomto trhu začínají půso-
bit, takže boj proti nim bude mít dlou-
hodobý charakter,“ vysvětlila Renata 
Linhartová, ředitelka inspektorátu ČOI 
pro Ústecký a Liberecký kraj.

Při kontrolní činnosti přitom ČOI 
stále naráží i na zásadní přestupky vůči 
zákonu. „Za nejzávažnější zjištění pova-
žujeme zejména používání zakázaných 
nekalých obchodních praktik přibližně 
v polovině případů a vybírání peněz 
v hotovosti přímo na prodejních akcích, 
případně okamžitě po nich, což zákon 
o ochraně spotřebitele neumožňuje,“ 
dodala Renata Linhartová.

V Liberci nadále dohlížejí na konání 
akcí i strážníci městské policie, kteří ale 
měli v roce 2016 významně méně práce 
než v roce předchozím. „V rámci preven-
ce jsme evidovali jen 6 událostí, žádná 
z  nich ale nevyžadovala náš zákrok. 
Monitorujeme situaci i mimo nahláše-
né časy předváděcích akcí a není nám 
známo, že by se loni nějaké uskutečnily 
načerno,“ uvedla mluvčí MPL Daniela 
Bušková.

Statutární město Liberec ve spolu-
práci s partnery projektu spustilo loni 
v září speciální webovou stránku Libe-
rec proti šmejdům (www.liberecprotis-
mejdum.cz), která představuje nejpou-
žívanější taktiky šmejdů, důležité rady, 
co mají poškození občané v konkrétních 
situacích dělat, i skutečné případy pod-
vedených Liberečanů. Totéž ve zhuš-
těné podobě obsahují i stejnojmenné 
letáky, jichž radnice nechala vytisknout 
20 tisíc kusů.

„Prakticky všechny už jsme rozdali 
jak do našich organizací, tak do ordi-
nací praktických lékařů a na pracoviště 
krajské nemocnice. Zároveň jsem se na 
užší spolupráci domluvil i s provozo-
vateli dvou zařízení, v nichž se před-
váděcí akce konají nejčastěji a kterým 
nyní posíláme soupis nahlášených akcí,“ 
doplnil Ivan Langr. 

Vytlačujeme šmejdy na okraj
Projekt Liberec proti šmejdům přináší jednoznačné úspěchy. V roce 2016 opět poklesl počet nahlášených předváděcích 
akcí pro oblast Libereckého kraje, a to zejména ve druhém pololetí.
Redakce

22. 2. / 10.00 Ohlédnutí za rokem 2016, 
program na březen 2017

Kontakt
Palachova ul.

1. 3. / 11.00 Cvičíme v Koloseu Koloseum

1. 3. / 11.00 Káva v Centru Vlasty Buriana v Široké ulici

8. 3. / 10.00 Pálava – plánujeme společ-
nou dovolenou

Kontakt
Palachova ul.

15. 3. / 11.00 Víme co jíme? + cvičení Koloseum

SVAZ DŮCHODCŮ ČR LIBEREC
informace B. Klíchová, tel. 720 419 163



 LIBERECKÝ ZPRAVODAJ 23únor 2017

 Na cestách s Marcelou AugustovouStejně jakDivadlo F. X. Šaldy

Hádanky a tipy na výlet v Libereckém kraji – 
to je toulavý mikrofon známé moderátorky Marcely 
Augustové na ČESKÉM ROZHLASE LIBEREC každý 
všední den. Poslechněte si hádanku Marcely Augus-
tové, která vás naláká vždy do nějaké obce nebo 
městečka v Libereckém kraji.
Nechte se pozvat do různých koutů našeho kraje 
a hádejte místo, o kterém je řeč. Cestovat můžete 
i na webu www.rozhlas.cz/liberec nebo na Face-

booku ČRo Liberec. Nalaďte i vy Český rozhlas Libe-
rec, nové rádio pro Liberecký kraj, a buďte v obraze. 
Na Liberecku a Jablonecku na 102,3 FM. Těšíme se 
s vámi na slyšenou. S Marcelou Augustovou vždy 
v 10.10 a ve 14.40 hodin. 

POZVÁNKY / INFORMACE / INZERCE 

WWW.LIBEREC.CZ/ZTRATY ‑NALEZY
Informace k agendě ztrát a nálezů vám poskytne Veronika Hiršalová (tel.: 485 244 948). 
Seznam naleznete také na internetových stránkách: www.liberec.cz/ztraty -nalezy. 

SEZNAM VĚCÍ NALEZENÝCH OD 1. DO 31. LEDNA 2017

34/17
nálezy DPMLJ: sluneční brýle, dioptrické brýle, rukavice, boty, pouzdro, pouzdro 

Vojtěch Chotěnovský
31/01/2017

33/17 peněženka – Helena Wanjareová 30/01/2017

30/17 nález DPMLJ: čepice, pouzdro 24/01/2017

29/17 mobilní telefon 25/01/2017

27/17 naslouchátko 23/01/2017

26/17 mobilní telefon 23/01/2017

25/17 karta – Geoffrey Marinne, 2x peněženka – Václav Volák, Leoš Jelínek 19/01/2017

24/17 klíče 19/01/2017

23/17
nálezy DPMLJ: peněženka, 3x rukavice (pár), 1x rukavice (1ks), čepice, mobilní 

telefon, brýle
17/01/2017

22/17 klíče 17/01/2017

21/17 pouzdro – Tomáš Mašek 16/01/2017

20/17 brýle 16/01/2017

19/17 berle 16/01/2017

18/17 peněženka – Ivo Vojtíšek 13/01/2017

17/17 mobilní telefon 13/01/2017

16/17 mobilní telefon – Klára Barányiová 13/01/2017

15/17 klíče 11/01/2017

13/17 hodinky 11/01/2017

12/17 peněženka – Žaneta Zítová 10/01/2017

11/17 2x rukavice 10/01/2017

10/17
nálezy DPMLJ: taška s fotoaparátem, bota (1 ks), brýle, šála, průkaz – Cam Nhung 

Petra Pham
10/01/2017

8/17 mobilní telefon 09/01/2017

7/17 mobilní telefon 06/01/2017

6/17 mobilní telefon 06/01/2017

5/17
nálezy ČD: sluneční brýle, cyklistické brýle, čepice, peněženka – Emilie Kulíková, 

klíče od vozidla, klíče
05/01/2017

4/17
nálezy DPMLJ: peněženka – Michal Blažek, rukavice, brýle, deštník, taška na koleč-

kách, lyže
03/01/2017

EURO
REGION
TOUR
2017
17–18/3/2017

EUROOCENTRUM
ABLOONEC NAD NISOUJABL

www.eeurocentrumjablonec.czww

Otevírací doba:ací doba:
8.00 / so 9pá 10.00–18 9.00–13.000.00–18

VSTUP ZVSTUP ZZDARMA

 17. ročník mezinárodního
veletrhu cestovního ruchu

www.euroregiontour.cz

euroregion-tour2017-inzerce.indd   9 31.01.2017   14:30:45
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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 27. ÚNORA.

NEJLEPŠÍ ATMOSFÉRU 
zažijí diváci samozřejmě 
přímo v zázemí na stadi-
ónu v Bedřichově. Budou 
moci naplno fandit u hro-
madného startu, a hlavně u dojezdu 
závodníků do cíle a při slavnostním 
ceremoniálu u vyhlášení vítězů. Při-
pravena je pro návštěvníky divácká 
tribuna s LED obrazovkou, kde mohou 
sledovat veškeré aktuální dění na 
trase. V zázemí je pro diváky i závod-
níky připraven bohatý doprovodný 
program, který zabaví na celý den jak 
dospělé, tak malé fanoušky.

V  pátek zde proběhne slavnost-
ní zahájení s  ohňostrojem, děti se 
můžou během celého víkendu zaba-
vit v Nordic Fun Parku s mistrem světa 

Martinem Koukalem a chybět 
nebudou ani stánky partnerů 
závodu.

Na stadión se mohou diváci 
dopravit z Liberce autobusem 

č. 18 či speciální kyvadlovou dopra-
vou. Ta pojede z Liberce (od budovy 
TJ Lokomotiva), Jablonce nad Nisou 
(zastávka Pražská u zimního stadió-
nu) a Janova nad Nisou (zastávka Na 
rozcestí) pouze v sobotu a neděli mezi 
6 a 9 hodinou. Přesné časy odjezdů 
najdete na www.jiz50.cz.

Pro závodníky je kyvadlová dopra-
va zdarma po předložení startovné-
ho čísla. Pro auta bude Bedřichov 
v sobotu 18. února a v neděli 19. února 
uzavřen od 6 do 9 hodin. Vstup mají 
povolen pouze závodníci, kteří si kou-

pili předem parkovací kartu, a místní 
obyvatelé s vydaným povolením od 
obce Bedřichov.

Atraktivním místem na fandění je 
bezpochyby Smědava, za kterou se 
nachází největší stoupání na trase 
Jizerské 50 směrem na Knajpu. Na 
místě je možné zaparkovat i dojít si 
na nedaleké občerstvení.

Věhlasné místo na trati je Jizerka, 
která se nachází na cípu trasy Jizerské 
50, konkrétně na 23. kilometru. Diváci 
zde mohou závodníkům fandit na krás-
ném sjezdu. I zde se nachází parkoviště.

Jiná místa pro fandění organizátoři 
nedoporučují. Pro bezpečnost a ply-
nulost závodu platí zákaz vstupu na 
trasu závodu jak divákům, tak případ-
ným hobby běžkařům. 

ORGANIZAČNÍ VÝBOR závodů se 
sešel cca 14 dní před termínem pořá-
dání závodů a zvažoval jeho zrušení, 
protože začátkem ledna nebyl žádný 
sníh. V té době se dostavilo očekávané 
sněžení, bohužel tato úleva netrvala 
dlouho. Přívaly sněhu značně kom-
plikovaly a ničily naši práci – úpravu 
skokanských můstků. Když už byli 
všechny můstky upravené a připra-
vené k tréninkům, opět začalo sněžit 
a muselo se začít od samého začátku.

Dopadové stráně se musely nejprve 
sešlapat botami a poté mnohokrát na 
lyžích, aby podklad byl tvrdý a bezpeč-
ný pro skokany. Nájezdové stopy se na 
malých můstcích dělají ručně za pomoci 
prken. Stopy jsme mohli připravovat až 
ve středu před sobotním závodem, a to 
v -17 °C. Z důvodu bezpečnosti malých 
skokanů se musí vytvarovaná sněhová 
stopa prolévat vodou tak, aby se z ní 

stala stopa ledová. Úprava stop se pro-
táhla do nočních hodin a z můstku se 
odjíždělo pár minut před půlnocí.

Poděkování patří trenérům, 
členům oddílu, rodičům, závodníkům 
a v neposlední řadě starostovi Lučan 
nad Nisou Jiřímu Řešátkovi a majiteli 
místní zemědělské farmy Martinovi 
Jiřičkovi, kteří pomohli s odklízením 
sněhu na příjezdové komunikaci ke 
skokanskému areálu. Nedocenitelnou 
pomocí byla i úprava tratě pro běžec-
kou část severské kombinace, kterou 
zajistil pan Řešátko lučanskou rolbou.

Bohužel jsme se setkali i s opačnou 
situací, nepochopením jednoho z míst-
ních obyvatel, kterému jsme museli 
společně s rodiči zaplatit za parkovné 
několik set korun za dvě hodiny parko-
vání na neodklizeném a neohraničeném 
pozemku. Přes všechny komplikace byly 
můstky perfektně připravené.

Závodů se zúčastnilo osm klubů 
z celé republiky a téměř 90 závodníků 
a závodnic ve třech žákovských katego-
riích. Odměnou za všechnu tu námahu 
byla spokojenost všech účastníků a tou 
největší odměnou byla medailová umís-
tění závodníků našich.

Ve skocích na lyžích se v různých 
kategoriích umístili: Tereza Sadvarová 
2. místo; Natálie Nejedlová 3. místo, 
Jakub Šusta 2x 1. místo; Anna Černá 
2x 1. místo a 1x 3. místo; Karolína Sad-
varová 2. místo a Matěj Drbohlav 2x 
2. místo.

V severské kombinaci bodovali na 
čelných místech: Natálie Nejedlová 
3. místo, Jakub Šusta 2. místo, Anna 
Černá 1. a 3. místo; Matěj Drbohlav 
1. místo.

Další závody ve skoku na lyžích, 
tentokrát veteránů, se uskuteční 25. 2. 
opět v Lučanech nad Nisou. 

Jak si užít Jizerskou 50 jako divák?
Netroufli jste si stoupnout do stopy 50. Jizerské 50, ale přesto byste chtěli být u toho? Rádi 
byste fandili těm největším hvězdám nebo vašim známým? Přečtete si rady a tipy, jak si užít 
závod nejlépe jako divák a kde bude nejlepší fandit. Jizerská 50 se koná od 17. do 19. února. 
Hlavní závod se jede v neděli 19. 2. v 9.00.  
Jizerská 50

Mladí skokané a sdruženáři SK Ještěd brali medaile
Sportovní klub SK Ještěd, oddíl skoku na lyžích a severské kombinace, pořádal ve dnech 
21.–22. 1. republikové klasifikační závody ve skoku na lyžích a v severské kombinaci 
v Lučanech nad Nisou. Příprava na závody byla tentokrát mimořádně náročná. 
Oldřich Nejedlo, SK Ještěd
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VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC

WWW.LIBEREC.CZ/ZASTUPITELSTVO

MaRS je 24hodinový maratón, 
během kterého cvičí pacienti s roz-
troušenou sklerózou. Jednotlivé 
týmy se střídají po hodině v  po-
silovně při štafetovém cvičení. 
Maratón iniciovali v  roce 2012 
samotní pacienti, kteří cvičí spolu 
s  rodinnými příslušníky, přáteli, 
fyzioterapeuty, lékaři a  známými 
osobnostmi.

Mottem letošního již 6. ročníku 
MaRSu 2017 je opět skládačka (pu-
zzle)  – ke cvičení v  Praze se formou 
štafety připojí regiony po celé repub-
lice. Spojení zajistí telemosty.

Ve spolupráci s  Aerobik studiem 
Endorfin se regionální organizace 
Roska Liberec připojí cvičením se svý-
mi přáteli v  sobotu 4.  března v  pro-
storách centra, Pražská ul. 15, budova 
Brouk a Babka. Zacvičit si můžete při-
jít od 14 do 16 hodin.

Program bude Flexi-bar a  jiné re-
habilitační pomůcky, zdravotní cviče-
ní bez bariér – cvičení bude přizpůso-
beno možnostem účastníků.

Viz: maratonmars.cz 

MARS – JDĚTE SI ZACVIČIT

www.jiz50.cz


