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Kostelní ulice patří trhům
Čerstvé pečivo, ovoce a zeleninu, mošty, vejce, med a medovinu, vína, sušené ovoce, sirupy, 
maso a uzeniny, mléčné výrobky, cukrovinky, květiny a mnoho dalšího od regionálních 
výrobců a pěstitelů nabízejí farmářské trhy v Kostelní ulici, jejichž sezóna začala ve čtvrtek 
20. dubna. Potrvá až do listopadu.

NOVÝ TERMINÁL
Nové autobusové nádraží 
vznikne podle návrhu P. Stolína.

TERMINÁL S PASÁŽÍ a komerčními 
prostory podle vítězného návrhu 
lemuje Žitavskou ulici a navazuje na 
blok domů naproti tramvajové zastáv-
ce Nádraží. Přístup do terminálu bude 
možný jak z Žitavské, tak od Vaňurovy 
ulice. VÍCE NA STRANĚ 8

PRO LIBERECKOU přehlídku jsou 
vybrána loutková divadla z Belgie, Čech, 
Dánska, Slovenska a Slovinska, předsta-
vení pro předškoláky i pro ty nejmenší. 
Soubory budou k  vidění v  Naivním 
divadle, v Malém divadle, v Základní 
umělecké škole, ale i venku – v Galerii 
Lázně či v zahradě Jedličkova ústavu.

Festival nabídne dokonce páteční 
večerní představení s Tančírnou pro 
všechny na náměstí Dr. E. Beneše 
a také projekci v kině Varšava či dis-
kuzní panel o divadle pro děti.

Mateřinka má svoje pevné místo 
mezi evropskými loutkářskými festi-
valy. Nabízí důležitou uměleckou kon-

frontaci na poli domácím, ale i mož-
nost porovnání tohoto specifického 
druhu tvorby v evropském kontextu. 
Významným uznáním kvality festivalu 
je opětovné udělení bruselské značky 
EFFE – evropské asociace, sdružující 
festivaly zaručující uměleckou kvalitu 
na mezinárodní úrovni.

Ojedinělost zaměření na nejmenší 
diváky přivádí do Liberce významné 
odborníky loutkového divadla, pro-
motéry a ředitele festivalů z několika 
kontinentů.

Také letos bude součástí festiva-
lu krásná výstava v  Severočeském 
muzeu. Během festivalu Mateřinka, 

a poté po celé divadelní prázdniny, 
zde budou moci návštěvníci obdi-
vovat tradiční loutkářský fenomén 
– vietnamské vodní divadlo a  jeho 
loutky, zapůjčené ze sbírek Muzea 
loutkářských kultur v Chrudimi. Atrak-
tivním prvkem bude i zmenšená scéna 
vietnamského vodního divadla, v ní 
si návštěvníci vyzkoušejí vlastníma 
rukama originální techniku ovládání.

Pořadateli festivalu jsou Naivní 
divadlo Liberec a  město Liberec, 
podporovatelem je již řadu let minis-
terstvo kultury a Liberecký kraj, který 
má s festivalem uzavřenu smlouvu 
o podpoře na příští tři ročníky. 

LIBERECKÝ 
JARMARK

Tradiční Liberecký jarmark 
s tržištěm bude letos dvoudenní. 
Kateřina z Redernu dorazí 
v sobotu 10. června dopoledne.

NÁVŠTĚVNÍKY ČEKÁ dobová hudba, 
souboje rytířů na zemi i v sedle, ale 
i divadlo pro děti. Sobotní večer zakon-
čí průvod s pochodněmi a ohňostroj. 
 PROGRAM NA STR. 5.

Liberecký

www.visitliberec.euwww.visitliberec.eu

Jarmark 2017

10. – 11. června10. – 11. června
nám. Dr. E. Beneše

Rok baroka

Velký loutkářský festival se blíží!
Mateřinka, mezinárodní festival profesionálních loutkových divadel pro děti předškolního 
věku, se bude po dvou letech opět konat v Liberci. Další zbrusu nový létající slon ozdobí 
náměstí Dr. E. Beneše od 13. do 17. června 2017, kdy se bude konat již 24. ročník.
Stanislav Doubrava MATEŘINKA 13.–17. ČERVNA

křížovka o KOMPOSTÉRY

Tržnice s více než dvaceti prodejci je Liberečanům k dispozici každý čtvrtek od 8 do 17 hodin. „Podle zájmu prodejců i veřejnosti můžeme 
případně provoz tržnice rozšířit i na soboty,“ upřesnil Michal Buzek z městské společnosti Elset, která trhy organizuje společně s městem.
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Dotace ze dvou městských fondů
Žadatelé o dotace z městských fondů budou moct i letos 
využít příspěvků statutárního města Liberec. Konkrétní 
návrhy pro přidělení dotací zpracovaly správní rady 
dvou dílčích fondů Dotačního fondu města, a sice Fondu 
vzdělávání a Fondu zdraví a prevence.
Redakce

 AKTUÁLNĚ

EDITORIAL
Milí Liberečané,
máloco mi v poslední době udělalo tak velkou 

radost jako ocenění Film Friendly, které v těžké 
konkurenci i větších a déle fungujících českých 
filmových kanceláří získal Liberec Film Office. 
Nejsem zastáncem přílišného vychloubání, ale v tomto případě to ani 
není potřeba, protože úspěchy naší filmové kanceláře hovoří samy za 
sebe. Stačí připomenout, že ještě před dvěma lety Liberec Film Office 
neexistoval a dnes už má na kontě úspěšnou spolupráci s řadou českých 
i zahraničních filmových štábů včetně hollywoodské produkce.

Věděli jsme, že Liberec má pro filmaře potenciál, a proto jsme v roce 
2015 filmovou kancelář založili. Ani ve snu by mě ale nenapadlo, že rok 
poté si ve své kanceláři potřesu rukou a příjemně popovídám s Ronem 
Howardem, který o několik místností dál režíruje Geoffreyho Rushe v roli 
Alberta Einsteina. Stejně jako by mě nenapadlo, že naše malá filmová kan-
celář začne sbírat jednu cenu za druhou. To vše je ale realitou a chtěl bych 
za to poděkovat především dvěma zaměstnancům magistrátu – Pavlíně 
Kuchtové, která je mozkem a motorem filmové kanceláře, a Janu Richte-
rovi, který se stará o technickou stránku. Bez jejich nadšení a nasazení by 
Liberec Film Office takto progresivní nebyl.

Další velké poděkování za skvělou propagaci města patří našim úspěš-
ným sportovním týmům. Ani hokejoví Bílí Tygři, ani volejbalisté Dukly sice 
obhajobu loňských titulů nedotáhli, ale v obou případech to bylo o fous, 
a jak stříbrné medaile pro Tygry, tak bronz pro Duklu znovu potvrdily, že 
Liberec je městem špičkového sportu.

Na závěr bych vás rád pozval na tradiční Liberecký jarmark, který bude 
letos dvoudenní a programově znovu o něco pestřejší. Od soboty 10. do 
neděle 11. června se můžete na náměstí před radnicí těšit nejen na tradiční 
historickou tržnici, ale také na dobovou hudbu a dobové tance, šermíře, 
kejklíře, divadelní představení pro děti a mnoho dalšího. Atraktivní novin-
kou bude večerní průvod s pochodněmi, který bude předcházet velkému 
baroknímu ohňostroji. Těším se na viděnou a věřím, že společně zažijeme 
vydařený start libereckého léta!   

 Váš Tibor Batthyány

Z  FONDU VZDĚLÁVÁNÍ uvolní 
město částku v celkové výši 1 851 716 
Kč. Žadatelé podávali žádosti do čtyř 
vyhlášených programů: Volnoča-
sové aktivity s  jasným vzdělávacím 
dopadem na cílovou skupinu (dotace 
celkem 780 032 Kč), Komunitní činnost 
přispívající rozvoji místních iniciativ 
(dotace celkem 377 100 Kč), Další 
vzdělávání a celoživotní učení (dotace 
celkem 428 751 Kč) a Soutěže a školní 
časopisy (dotace celkem 265 833 Kč).

Správní rada posuzovala 82 žádos-
tí, přičemž 55 projektů doporučila ke 
schválení. Dotace poputují například 
na podporu zájmových kroužků, pořá-
dání příměstských táborů, školních 
jarmarků nebo kurzu komunikačních 
dovedností pro seniory.

Fond zdraví a prevence podpoří 50 

projektů celkovou sumou 1 510 723 
Kč. I v tomto fondu žadatelé podávali 
žádosti do čtyř vyhlášených progra-
mů: Prevence civilizačních chorob 
a podpora aktivit zdravého životní-
ho stylu (dotace celkem 694 294 Kč), 
Primární prevence rizikových jevů 
(dotace celkem 284 500 Kč), Preven-
ce sociálního vyloučení a podpora 
začleňování (dotace celkem 511 652 
Kč) a Prevence kriminality a bezpeč-
nost silniční dopravy (dotace celkem 
20 277 Kč).

Správní rada posuzovala 74 žádos-
tí. Peníze z fondu pomůžou například 
uspořádat letní tábor kardiaků, poby-
tový kurz pro rodiny s dětmi s posti-
žením, ozdravné a rekondiční pobyty, 
workshopy znakového jazyka nebo 
charitní šatník. 

LIBEREC FILM OFFICE obstál v kon-
kurenci ostatních filmových kanceláří 
z celé České republiky a ke zvláštnímu 
uznání poroty, které získal v  loňském 
roce, přidává i celkové vítězství.

Kancelář poskytuje filmařům rady 
a  asistenci při natáčení ve městě 
a zároveň úspěšně komunikuje s místní 
veřejností. Vyhlášení a předání ceny 
Film Friendly 2016 proběhlo v rámci 
závěrečného slavnostního večera 30. 
ročníku festivalu Finále Plzeň.

„Libereckou filmovou kancelář 
sledujeme od jejího vzniku v  roce 
2015 a jsme s ní stejně jako s dalšími 
regionálními kancelářemi v  neustá-
lém kontaktu. Oceňujeme zejména 
vyváženost práce liberecké kancelá-
ře na dvou základních frontách – jak 
směrem k filmařům, tak i vlastním rezi-
dentům a místní samosprávě,“ vysvět-
luje důvody volby Ludmila Claussová 
z Czech Film Commission.

Na svém kontě má Liberec Film 
Office úspěšnou spolupráci s řadou fil-
mových štábů nejen z ČR, ale i z USA, 
Číny nebo sousedního Německa. Jen 

před několika dny, 23. dubna měl na 
National Geographic premiéru dese-
tidílný seriál Genius o Albertu Einstei-
novi a první díl byl libereckých lokací 
skutečně plný. V Liberci se seriál začal 
natáčet v září 2016 a produkce se do 
města pravidelně vracela až do letoš-
ního března. Oscarový režisér a jeden 
z  producentů Genia Ron Howard 
(Apollo 13, Šifra mistra Leonarda, 
Andělé a démoni) nešetřil na práci libe-
recké filmové kanceláře slovy chvály.

Nejedná se přitom o jediné oceně-
ní města Liberec v  letošním roce. Již 
v březnu na veletrhu ITB město Liberec 
společně s Libereckým krajem převzalo 
ocenění CzechTourism Award 2017 za 
nejlépe spolupracující region. „Vážím 
si ocenění naší dlouhodobé spoluprá-
ce, společně se snažíme poskytnout 
nejlepší servis pro novináře a zástup-
ce cestovních kanceláří,“ říká David 
Pastva, vedoucí odboru cestovního 
ruchu, kultury a  sportu libereckého 
magistrátu. Právě výsledky presstripů 
a články o Liberci přispívají k prezentaci 
města v zahraničí. 

REKONSTRUKCE DIVADLA, a  to 
zejména jeho nediváckého zázemí 
a technologií, by se měla uskutečnit 
nejpozději do roku 2027, jak předpo-
kládá loni schválená desetiletá strategie 
DFXŠ.

Letos by budova měla projít tzv. sta-
vebně-technickým průzkumem, který 
zmapuje, v jaké kondici se nacházejí její 
jednotlivé části a konstrukční prvky, což 
předurčí vlastní rozsah rekonstrukce.

Na průzkum následně v roce 2018 
naváže projektová dokumentace, 
souběžně bude nutné vyjasnit, zda 
je možné k  rekonstrukci přistoupit 
po etapách či je nezbytné ji pojmout 

jako celek. S tím také souvisí financo-
vání akce – při etapovitém přístupu by 
snad bylo možné získat alespoň dílčí 
dotace, při celkovém se to patrně jeví 
jako nemožné.

Financovat stavbu ale rozhodně 
není v  silách jen města Liberec. 
Město by samozřejmě mělo zaplatit 
prvotní průzkum (kolem půl mi- 
liónu) a  projektovou dokumentaci 
(10–15 miliónů), ale v  otázce vlast-
ní investice bude nutné požádat 
o spolupráci Liberecký kraj a zkusit 
(kromě zmíněných dotací ) hledat 
oporu třeba i  v  rozpočtu minister-
stva kultury. 

Rekonstrukce Šaldova divadla
Přípravné práce na kompletní rekonstrukci historické 
budovy Šaldova divadla zahájíme ještě letos. Investičně 
a technicky náročná akce si přitom vyžádá nejméně roční 
plánování, následně bude nutné zajistit finanční prostředky, 
jejichž objem se nyní velmi předběžně odhaduje na 200–350 
miliónů.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu

Film Friendly 2016
Titul Film Friendly určený regionálním subjektům za 
spolupráci s filmaři letos putuje do Liberce. Zasloužila se 
o to zdejší filmová kancelář, která od roku 2015 funguje pod 
městským informačním centrem.
Jan Král
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VELETRH JE TRADIČNĚ pořádán se 
záměrem podpořit rozvoj dětského 
čtenářství, které je základem dobrého 
vzdělávání.

V  dopoledních hodinách, kdy 
očekáváme především návštěvní-
ky základních škol, je připraveno 52 
besed a autogramiády s autory dět-
ských knih. Současně budou do odpo-
ledních hodin otevřeny výtvarné dílny, 
kde si mohou děti vyzkoušet ilustro-
vání příběhů knih oceněných Zlatou 
stuhou – nejlepší dětské knihy roku.

Připraveny budou i výstavy a Listo-
vání (divadlo s knihou v ruce) osloví 
děti příběhy, které je přilákají k četbě. 
V sobotu dopoledne v letním amfiteá-
tru předvedou své dovednosti školáčci 
z mateřských škol.

Mezi autory, kteří letos do Liberce 
přijedou, nebudou scházet Daniela 
Krolupperová, Jiří Žáček, Ivan Binar, 
Martin Vopěnka, Jiří Kahoun, Miloš 
Kratochvíl a řada dalších.

Pro rodiče, jejichž dětem je třeba při-
pravovat bezlepkovou stravu, jsme jako 
zajímavost připravili odpolední besedu 

s Kamilou Krajčíkovou „Děti a bezlep-
ková dieta“, která nejen představí své 
kuchařky, ale i ochutnávku jídel.

V  čítárně Albatrosu bude možné 
trávit čas s novými knihami pro děti 
i s odbornicí, která poradí, jak nejlépe 
přivést dítě ke knize.

Kouzelný svět dětských knih pro 
vás můžeme otevřít díky finanční vel-
korysosti statutárního města Liberce, 
finančního přispění ministerstva kultu-
ry a díky významné spolupráci střední 
odborné školy pedagogické, jejíž stu-
denti každoročně pomáhají provést 
děti tímto světem. 

Město startuje tři projekty
Liberečtí radní posunuli o kus dál několik rozběhnutých 
projektů z Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – 
Jablonec nad Nisou (IPRÚ). Město startuje projekt sociálního 
bydlení, opravu Liebiegova paláce a rozšíření ZŠ Kaplického.
Jan Král

AKTUÁLNĚ 

PODLE PLÁNU se posouvají dopředu 
projekty na výstavbu autobusového 
terminálu a rekonstrukce Liebiegova 
paláce – bývalé galerie. Radní schvá-
lili vypsání otevřených zadávacích 
řízení na dodavatele projektových 
dokumentací. Nový terminál vznikne 
v místě současného nevyhovujícího 
parkoviště v Žitavské ulici. Už má svou 
podobu od architekta Petra Stolína 
a veřejnost se k němu může vyjádřit 
18. května od 17.00 hodin na Novém 
magistrátu nebo přímo na místě pro-
měny 29. května od 13.00 hodin.

Památkově chráněný Liebiegův 
palác má šanci dočkat se záchrany 
a  nového využití. Cílem projektu je 
vytvořit z bývalé galerie prostor pro 
setkávání lidí napříč generacemi a 
z různých sociálních skupin, které 
budou spojovat sociální, vzdělávací, 
kulturní a rekreační aktivity. Vznikne 
tady takzvané polyfunkční komunitní 
centrum – Centrum aktivního života.

O krok dál je projekt na zvýšení kva-
lity vzdělávání na Základní škole Kaplic-
kého v Liberci. Město vypíše zadávací 
řízení na dodavatele stavebních prací, 
které spočívají zejména ve vybudování 
nástavby na současné školní budově, 
kde vzniknou nové odborné učebny 
cizích jazyků a přírodních věd. Sou-
částí rekonstrukce budou i doplňkové 
stavební úpravy a částečná změna dis-
pozičního řešení spolu se zajištěním 
bezbariérového přístupu. Předpoklá-
dané náklady dosahují 13 miliónů Kč.

Rada města schválila výsledky zadá-

vacích řízení na dodavatele projekto-
vých dokumentací na rekonstrukci 
pěti bytových domů v majetku města, 
v jejichž prostorách vzniknou sociální 
byty. Nejvhodnější nabídku podala 
pražská firma SVIŽN, s.r.o., která 
potřebné dokumentace vypracuje za 
celkem 1,74 miliónu Kč.

Připravovaná nová síť sociálního 
bydlení počítá s rekonstrukcí šesti byto-
vých domů v majetku města, v jejichž 
prostorách vznikne 38 moderních 
sociálních bytů. Jde o objekty Jablo-
necká 124/45, Milady Horákové 144/10, 
Proboštská 268/1, Žitavská 393/6, 
Dvorská 169/2 a Orlí 139/5. Zbývá ještě 
vyhodnotit zadávací řízení na dodava-
tele projektové dokumentace šestého 
domu (ul. Žitavská), což se předpokládá 
v průběhu května.

Sociální byty budou vybudovány 
z  vyhovujících nebytových prostor 
a  z  bytů o  velké podlahové ploše, 
které budou při rekonstrukci rozděle-
ny na byty dva. „Předpokládáme, že 
všech 38 nových sociálních bytů bude 
k dispozici během příštího roku. Jde 
o  první etapu rozsáhlého projektu, 
jehož výstupem bude nejméně sto 
nových nebo nově zrekonstruovaných 
sociálních bytů,“ uvedl náměstek pri-
mátora pro ekonomiku, strategický 
rozvoj a dotace Jan Korytář. Předpo-
kládané náklady aktuální první etapy 
činí 58 775 000 Kč, z nichž 85 % pokryje 
dotace z IROP a 5 % dotace ze státního 
rozpočtu. Město uhradí spoluúčast ve 
výši 10 %. 

Kouzelný svět příběhů
Ve čtvrtek 8. června bude v areálu Kolosea zahájen  
11. ročník Veletrhu dětské knihy v Liberci, který potrvá  
do soboty 10. června.
Dagmar Helšusová, Sdružení pro veletrhy dětské knihy v Liberci

Inzerce

JEDNÁ SE o  provedení stavebních 
úprav, které povedou k zajištění větší-
ho bezpečí pro účastníky dopravního 
provozu, zejména chodců. Akce se 
uskuteční z valné většiny díky dotacím 
z Evropské unie v návaznosti na Inte-
grovaný regionální operační program. 
Celková investice do projektu zvýšení 
bezpečnosti v sedmi libereckých loka-
litách přesahuje přibližně 50 miliónů 
korun, z toho dotace činí 50 %.

Mezi místa, která brzy zaznamenají 
vylepšení, patří ulice Horská, Žižkovo 
náměstí; Kubelíkova, Uralská; Průmy-
slová; Zhořelecká; Husova–Hrubíno-
va–Svobody; Kunratická; Horákové–
Čechova–U Potůčku. Jde o opatření, 
která zapříčiní dočasná omezení oby-
vatelům dotčených lokalit.

Přínosem však za 10 týdnů trvající 
realizace stavebních prací budou 
například bezpečnější chodníky, 
čekárny MHD, modernizované veřej-
né osvětlení, nasvícené přechody 
pro chodce, přesunuté nevhodně 

umístěné autobusové zastávky nebo 
zřízené dělicí ostrůvky přechodů 
v křižovatce.

„Pro Liberečany stavební úpravy 
přinesou dočasné obstrukce na cestě 
domů nebo do práce, ale věřím, že to 
bude stát za to. Bezpečí našich občanů 
je nadevše,“ dodává k plánovanému 
projektu Tomáš Kysela, náměstek pro 
technickou správu majetku města 
Liberec. 

50 miliónů pro bezpečnost chodců
Rada města v souladu s investičním plánem roku 2017 
na svém 9. zasedání schválila zadávací řízení „Zvýšení 
bezpečnosti dopravy v Liberci – 7 lokalit“.
Jana Kodymová

U  Lidické hrušně na Štefáni-
kově náměstí se po roce sešli 
představitelé města Liberce, 
aby uctili památku všech, kteří 
ve druhé světové válce položili 
svůj život za mír a svobodu.

Štěp památného stromu ne-
chalo vedení města zasadit vloni 
na Den vítězství jako nový pietní 
symbol, aby připomínal lidický 
masakr a zároveň památku všech 
bojovníků a obětí války. Vzpomín-
kového aktu se zúčastnily desítky 
lidí včetně pamětníků a veteránů. 
Pietní setkání u  příležitosti 72. 
výročí ukončení 2. světové války 
začalo 8.  května na vojenském 
hřbitově v Ruprechticích. 

DEN VÍTĚZSTVÍ
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S  ŽIVÝMI KULINÁŘSKÝMI show 
se představí vyhlášení šéfkuchaři 
a  známé osobnosti jako Zdeněk 
Pohlreich, Marcel Ihnačák, Karolína 
Kamberská alias Karolína Domácí 
kuchařka, Viet Anh Doan aneb Liu ze 
seriálu Ohnivý kuře nebo oceňovaný 
český kuchař Radek David.

Festival již působil v  řadě měst 
a jenom loňský ročník festivalu přilá-
kal bezmála 100 tisíc návštěvníků, kteří 
zkonzumovali celkem 250 tisíc degu-
stačních porcí. Na každém z festivalů 
se pak představilo 20 top restaurací, 
11 pivovarů, které dohromady přivezly 
až 50 pivních speciálů a vytočily 25 
tisíc piv, 10 vinařství s celkem 5 tisíci 
prodanými lahvemi vína, 4 pražírny 
kávy a 10 tisíc uvařených káv.

Liberecké návštěvníky čekají tři 
pódia s živými show známých kucha-
řů. Například na velmi oblíbeném 
interaktivní pódiu se budou střídat 
všechny kuchařské hvězdy. Připraveno 
bude pět vybavených kuchyní a čtyři 
vybraní šťastlivci budou mít jedineč-
nou příležitost si připravit některou 
ze specialit svého favorita. Tuto stage 
bude uvádět moderátorka TV Prima 
Sandra Parmová, která na festivalech 
v jiných městech provází kulinářskými 
workshopy již třetím rokem.

O netradiční pohlazení chuťových 
pohárků se po celou dobu konání 
festivalu postará zážitková gastrono-
mie. Možná poprvé v životě budete 
moci ochutnat pochoutky extrém-
ního cateringu jako žraločí polévku 
s kokosovým mlékem a koriandrem, 

velbloudí kebab s tahini, tacos s kro-
kodýlem v  tempuře nebo ceviche 
z barakudy. A pokud ani to náročným 
experimentátorům nestačí, můžou 
zkusit různé úpravy cvrčků, sarančat 
nebo červů v  restauraci Šach Mat, 
která se zabývá entomofágií (neboli 
hmyzí gastronomií).

Zajímavým bodem letošního roč-
níku bude ale i objevování různých 
světových kuchyní a specialit.

Gurmánský Bosch Fresh Festival 
nabídne kromě gastronomických 
pochoutek také výborné pivo, víno či 
kávu. Všem fanouškům zlatavého moku 
nabídne každý festival ochutnávku 
celkem ze 6 minipivovarů, takže na své 
si přijdou opravdu všichni.

Festival se uskuteční 27. 
a 28. května 2017, v parku u bazénu 
v  Liberci. V  sobotu bude v  celém 
areálu probíhat program mezi 10.00 
a 20.00 a v neděli pak od 10.00 do 
17.00 hodin. Vstupné je 100 Kč. Více 
info nejdete na webu www.freshfes-
tival.cz. 

Gurmánská akce roku se 
Zdeňkem Pohlreichem
Park u bazénu v Liberci se 27. a 28. května 2017 promění 
v Mekku české i světové gastronomie a zábavy pro celé 
rodiny, neb bude poprvé hostit největší český gurmánský 
festival dobrého jídla a pití, Bosch Fresh Festival.
Redakce

SOBOTA 20. KVĚTNA
(Ne)známé Polabí  VI.: Přírodní 

památka, zámek, hrad, město, národ-
ní kulturní památka Kamenná slunce, 
prohlídka zámku Nový Hrad v Jimlíně, 
prohlídka vodního hradu Budyně nad 
Ohří, prohlídka Litoměřic a odtud do 
Liberce. Odjezd z ulice Na Rybníčku 
v 6.30.

SOBOTA 27. KVĚTNA
Historická města v  Lubušském 

vojvodství, Polsko. Zagań – prohlíd-
ka historické části města, rozhledny 
s výhledem na řeku Bóbr a další. Ziele-
na Góra – centrum J. Keplera, divadlo, 
Starý rynek, radnice. Palmarium, alej 
Tisíciletí, katedrála atd. Odjezd z ul. Na 
Rybníčku v 7.00.

SOBOTA 10. ČERVNA
Krkonoše – Rýchory (tur. zájezd).
1. skupina: Žacléř, Hubertka, 

Rýchorská bouda, Horní Maršov – 10 
km.

2. skupina: Žacléř, Hubertka, Dvor-

ský les, Rýchorská bouda, Bártův les, 
Mladé Buky – 19 km. Odjezd z ul. Na 
Rybníčku v 7.00.

SOBOTA 24. ČERVNA
Za tajuplnými místy podél řeky 

Orlice. Prohlídka hradu Potštejn, 
rozhledna Val, klášter na Hoře Matky 
Boží, město Králíky s muzeem bet-
lémářství. Odjezd z ul. Na Rybníčku 
v 6.30.

SOBOTA 2. ZÁŘÍ
Brdy. Prohlídka hradu Valdek, 

zámku Hořovice, Padrťských rybníků 
ze 16. st., poutního areálu Svatá Hora 
nad Příbramí. Odjezd z ul. Na Rybníč-
ku v 6.00.

SOBOTA 16. ZÁŘÍ
Za Otcem vlasti a  jeho synem. 

Zbečno s  prohlídkou Hamouzova 
statku, zříceniny hradu Žebrák, hradu 
Točník s  překvapením, podhradí 
hradu Karlštejn s prohlídkou loutko-
vého Královského betlému a minizoo. 
Odjezd z ul. Na Rybníčku v 7.00.

SOBOTA 23. ZÁŘÍ
Do Jeseníků ke Dni železnice (turi-

stický zájezd). Okolí města Branná. 
Rychlíkem z Liberce v 4.00 přes Par-
dubice, Zábřeh na Moravě do Branné. 
Pěšky na zámek se zříceninou hradu 
Kolštejn, pěchotní srub U trati, Splav, 
Alojzovské louky, vyhlídka Přední 
Alojzov, Mariánský pramen, Branná. 
Chůze 15 km. Zpět v 18.25. Příjezd do 
Liberce v 23.56.

Na zájezdy je nutné se přihlásit 
ve spolkové místnosti v Oblačné ul. 
450/1 v  Liberci každou středu od 
14.00 do 16.00. 

Zájezdy Liberecké vlastivědy
Program zájezdů Spolku pro vlastivědnou práci v Liberci 
a okolí v roce 2017, kdy si Spolek připomíná 70 let od vzniku.

Svá díla budou prezentovat čeští 
a němečtí umělci Loskot, Gosdschan, 
Stolín, Makolies, Moravec a další. Výsta-
vu děl instalovaných pod širým nebem 
budou moci návštěvníci i Liberečané 
zhlédnout po celé prázdniny v parku 
Gutenbergova (u „Zlatého lva“).

Téma festivalu zní Rukopis v součas-
ném umění, výstava Objekt má podti-
tul Manuál dovednosti. Organizátoři 

srdečně zvou na vernisáž v sobotu 
24.  června, která bude spojena 
s workshopem. Obě akce jsou součás-
tí Česko-německého kulturního jara. 
Více na www.artweekliberec.eu.

24. 6. – 30. 6. / Art Week Liberec
24. 6. – 31. 8. / Objekt Liberec

Vernisáž je 24. 6. ve 14.30 (park Guten-
bergova), komentovaná prohlídka 
25. 6. v 10.00 (park Gutenbergova).

Umění přímo ve městě
Současným uměním se Liberec rozzáří i letos v létě. Svěží 
uměleckou energii do města přinesou dvě akce: týdenní 
festival Art Week Liberec a výstava Objekt Liberec.
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 9.00 Otevření tržiště, Vlček – kejklíř
 9.20 Grál – dobová hudba
 9.45 Slavnostní průvod, přivítání Kateřiny z Redernu 
 10.00 Animáta – dobové tance
 10.30 Jízda svobodných rytířů – rytířský turnaj na koních
 1 1.00 Divadélko Aja – dětské představení
 1 1.30 Nostra Ex – šerm
 12.00 Grál – dobová hudba
 12.30 Vlček – kejklíř
 13.00 Jízda svobodných rytířů – rytířský turnaj na koních
 13.30 Animáta – dobové tance
 14.00 Divadélko Aja – dětské představení
 14.30 Nostra Ex – šerm 
 15.00 Grál – dobová hudba
 15.30 Jízda svobodných rytířů – rytířský turnaj na koních
 16.00 Vlček – kejklíř
 16.30 Animáta – dobové tance
 17.00 Divadélko Aja – dětské představení
 17.30 Nostra Ex – šerm 
 18.00 Jízda svobodných rytířů – rytířský turnaj na koních
 18.30 Grál – dobová hudba
 19.00 Vlček – kejklíř

 9.00 Otevření tržiště, Lukáš Kučera – kejklíř
 9.30 Grál – dobová hudba
 10.00 Jízda svobodných rytířů – rytířský turnaj na koních
 10.30 Divadélko Aja – dětské představení
 1 1.00 Nostra Ex – šerm 
 1 1.30 Lukáš Kučera – kejklíř
 12.00 Grál – dobová hudba
 12.30 Divadélko Aja – dětské představení
 13.00 Jízda svobodných rytířů – rytířský turnaj na koních
 13.30 Lukáš Kučera – kejklíř
 14.00 Nostra Ex – šerm
 14.30 Grál – dobová hudba 
 15.00 Jízda svobodných rytířů – rytířský turnaj na koních
 15.30 Divadélko Aja – dětské představení

2017Jarmark
Liberecký

21.00 hod.
Pochodňový 

PRŮVOD

21.15 hod.
Barokní

SLAVNOST

21.45 hod.
Barokní

OHŇOSTROJ

www.visitliberec.eu

Sobota

VEČERNÍ PROGRAM V SOBOTU 10. ČERVNA

Neděle

Program byl podpořen filmovou produkcí Stillking Films 
za spolupráce s lokační společností Lokacni.cz

NESEĎTE DOMA 
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NENÍ POCHYB o  tom, že myšlenka 
výrazného snížení počtu žáků ve třídách 
základních škol je více než cokoli jiného 
primárním inkluzivním opatřením tak 
zásadního proaktivního charakteru, že 
mělo systémově předcházet spuštění 
společného vzdělávání jako takového.

Právě tady jsme měli postupně 
začít, abychom inkluzi implementovali 
v našich školách s mnohem menšími 
potížemi a ve větším souladu s rodičov-
skou veřejností a pedagogy samotnými. 
A dost možná by to bylo samo o sobě 
dostačující pro podstatnou část žáků 
s  potřebou podpory nižších stupňů, 
protože taková podpůrná opatření jsou 
v praxi především o diferenciaci, indivi-
duálním přístupu a přenášení zavede-
ných a funkčních metod z rodinného 
prostředí do škol. Což se pochopitelně 
mnohem hůře aplikuje ve třídě s 30 a více 
žáky.

Na druhou stranu ale musíme vnímat 
realitu, která je ve školství obecně 
silně determinována demografickými 
trendy  – vedle financí (platy, provoz, 
opravy a investice) a kvalitního konti-
nuálního vzdělávání pedagogů. Demo-

grafie je přitom nanejvýš nespolehlivým 
faktorem nejen v dlouhodobém výhle-
du. Jako příklad vezměme Liberec (páté 
největší město Česka s 20 zápisovými 
ZŠ), kde zažíváme v posledních letech 
kulminaci demografické křivky, takže 
naše základní školy jsou nyní v průměru 
naplněny na 88 %, což je obrovské číslo 
(mimochodem v MŠ jsme na 99 %). Jen 
za poslední 3 roky se zvýšil počet žáků 
o 900, tedy o jednu celou velkou školu. 
A nebude lépe: po poklesu porodnosti 
v letech 2013 a 2014 (961, resp. 912 dětí) 
nyní zažíváme nový vzestup (patrně 
vlivem hospodářské konjunktury státu 
a z toho plynoucích pozitivních dopadů 
na rodinné příjmy), takže v předchozích 
dvou letech se v Liberci narodilo už 1 002, 
resp. 1 050 dětí. Tedy těch, které do ZŠ 
nastoupí krátce po roce 2020.

Nemusím asi rozvádět, že jde o holá 
čísla bez migračního přírůstku a přiroze-
ného nasávacího efektu velkého města 
s věncem malých obcí v nejbližším okolí, 
kde nelze přesněji odhadovat už vůbec 
nic. Takže skutečné počty prvňáků jsou 
vždy výrazně vyšší; letos jich například 
v předzápisovém registru máme 1133. 

A co víc, nadupaný 1. stupeň našich škol 
před sebou tlačí ten druhý se slabšími 
populačními ročníky  – zatímco na 1. 
stupni máme nyní 5284 dětí, na druhém 
jen 3187 (poměr počtu tříd 218 : 140). 
Člověk nemusí být zrovna matematik, 
aby pochopil, že v letech 2020–2021 silné 
ročníky ovládnou i vyšší třídy základních 
škol a dále zatíží jejich klima.

Navyšujeme tedy kontinuálně kapa-
city, nikoli však bez rozmyslu a nahodi-
le, ale s pečlivým lokálním plánováním, 
dlouhodobě a převážně za vlastní peníze 
(za poslední 4 roky o 1000 míst). Podob-
ně na tom bude nejedna obec v Česku.

Chtít tedy v  takové situaci ještě 
významně snižovat počty dětí ve tří-
dách na 24 a možná i méně, tedy fakticky 
zvyšovat počet tříd ve školách, se rovná 
fikci z fantaskní říše za zrcadlem. Zápas 
s nepříznivými demografickými trendy, 
byť obecně pozitivními, se v této situaci 
dá vyhrát jen za cenu masivních investic 
do školské infrastruktury, které však už 
nemusejí mít za dalších 10 let opodstat-
nění. Mohou být zbytečně naddimen-
zované a provozně neufinancovatelné. 
Nejednalo by se totiž už o navyšování 

kapacit ve stávajících budovách, kde 
není možné dispozice dále přizpůsobit, 
ale o stavby zcela nových škol.

Už v  případě zavedení spádových 
obvodů do MŠ jsem opakovaně prohla-
šoval, že MŠMT zakládá národní vzdě-
lávací politiku, nebo její dílčí kroky, na 
vadných analýzách a bez větší součinnos-
ti s obcemi (vyžádat si stanovisko SMO 
ČR, nebo se jím významně řídit jsou totiž 
dvě různé věci). A špatné vstupní analýzy 
v praxi bohužel velmi často ústí v neúčin-
ná a drahá řešení. Sdělení ministryně tedy 
podporuji jako smělou vizi s výhledem na 
15 let, nikoli však krátkodobě realizovatel-
ný plán. A věřím, že než MŠMT – patrně 
zákonem – stanoví významně nižší limity 
počtu dětí ve třídách, důkladně prověří 
možnosti obcí, zpracuje odpovídající 
demografické studie a vyčlení význam-
nou část přímých prostředků ze státního 
rozpočtu na další budování školské infra-
struktury, a to třeba navýšením objemu 
sdílených daní na vzdělávání v  rámci 
rozpočtového určení daní. Tedy bude 
postupovat racionálně jako převážná 
většina obcí, které základní školy zřizují 
a financují jejich provoz. 

HNED V ÚVODU si rodiče napsali diktát, 
ale ne ledajaký  – psali ho slaboučkou 
tuhou, která se jim stále lámala. Zkusili si 
takto, jak se mohou někdy cítit jejich děti, 
když si nevědí rady, když bojují s něčím, co 
nemohou zvládnout.

Následoval návod, jak na domácí pří-
pravu – stanovit si kdy, kde, jak a co se 
budou děti učit. Doktorka Pospíšilová se 
s rodiči podělila o svou zkušenost se zave-
dením „jízdního řádu“, podle něhož dítě 
přesně ví, v který den a hodinu se bude 
s rodičem připravovat. Brzy si zvykne na 
pravidelnost, a získá tím pocit bezpečí. 
Rodič musí být trpělivý a důsledný, musí 
dítě navnadit (pojmout učení jako hru), 
neodradit, nezadávat více pokynů, učivo 
často opakovat. Vysvětlila rodičům, co je 
myšlenková mapa a jak ji s dětmi společně 
vytvářet.

Nezapomněla upozornit na veliký 
nešvar současné doby, což je pokušení 

v  podobě televize, počítače, mobilu, 
sluchátek s hudbou – při učení je nutné 
vše vypnout, protože klid podporuje 
soustředění.

Závěrečné debatování se protáhlo 
téměř do 19 hodin. Je zřejmé, že rodiče 
chtějí být svým dětem nápomocní, že mají 
zájem o různá témata, a proto škola naplá-
nuje další podnětné setkání s odborníky.

Akce proběhla v rámci vzniklé platfor-
my pro společné vzdělávání. 

Rodiče si přišli pro radu
Vedení ZŠ Švermova nabídlo v dubnu rodičům setkání 
s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny v Liberci na 
téma Jak se s dětmi učit?
Alice Skalská, ZŠ Švermova
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Vymazlené školy podle Valachové? Na nejbližší léta fikce
Základní školy s třídami o maximálním počtu 24 dětí, a to už v roce 2020. Takový je plán tzv. vymazlených škol 
ministryně Kateřiny Valachové. Jako původem pedagog a současně přívrženec ideje společného vzdělávání 
s návrhem paní ministryně souzním, jako zástupce obce zodpovědný i za školství mě však jímá panika. Může jít 
o dlouhodobou vizi, nikoli plán splnitelný do tří let.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu
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ŠKOLÁCI ASISTOVALI u jednotlivých 
stanovišť, vysvětlovali úkoly a odmě-
ňovali děti za splnění úkolu razítkem 
zachráněného zvířátka na medaili 
v podobě planety Země.

A tak i ti tříletí se zaujetím pomáhali 
Zemi a  sbírali pinzetou nebezpečné 
použité baterie, sešlapávali PET lahve, 
čistili studánku a plnili další úkoly, aby 
všechna zvířátka byla zachráněna. Ško-
láci si vyzkoušeli úlohu učitelů – prů-
vodců a předškoláčci zase neformálně 
poznávali prostředí základní školy 
v Heřmánkově ulici.

A s dárkem pro planetu Zemi se při-
dali i rodiče dětí z machnínské mateřské 
školy – společně s učitelkou Evou Kyse-
lovou odstartovali ekologický projekt 
Kamarádka příroda.

Tím prvním dárkem je krásný hotel 
pro hmyz, který vyrobil šikovný tatínek 

p. Jelínek pro všechny broučky a motýl-
ky. Další rodiče zajistili sazenice, malé 
pařeniště, kompost, kameny, zahradní 
náčiní, jiní chtějí přispět svou prací 
a drahocenným časem po celý rok, aby 
na zahradě mateřské školy postupně 
vznikla „zahrádka“ pro experimento-
vání, poznávání a hlavně bezprostřední 
zkušenostní učení o zákonitostech pří-
rody. Možná, že v létě a na podzim už 
děti budou sklízet i vlastní úrodu. 

JAKO VŽDY se na jevišti divadla před-
stavila všechna oddělení Severáčku 
od nejmladších Malých zpěváčků přes 
Broučky zpěváčky a Plamínek po Kon-
certní a  Komorní sbor pod vedením 
sbormistryň Silvie Pálkové, Andrey 
Čančarové a Radky Fryčové.

„Tradiční Jarní 
koncert Severáč-
ku patří po téměř 
šedesát let historie 
sboru do nabídky 
jarních koncer-
tů vážné hudby 
v Liberci. Tuto tradici 
zahájila v roce 1959 
vystoupení všech 
oddělení Severáčku 
s názvem ,Zpíváme 
maminkám‘ pod 
vedením zakladatelů Severáčku man-
želů Uherkových,“ uvedla sbormistryně 
Silvie Pálková.

Program koncertu již předzname-
nával nadcházející mimořádné výročí, 
které Severáček čeká – v září 2017 totiž 
vstupuje do své 60. koncertní sezóny. 
Přípravná oddělení i  Koncertní sbor 
proto předvedly skladby, které Severá-
ček provázely na všech jeho koncertech.

Mimo to ale zazněly i skladby nové. 
Jedním z vrcholů koncertu bylo prove-
dení kantáty Vítej, máji Jiřího Berkovce, 

kterou společně zazpívala všechna 
oddělení Severáčku, a též velmi nároč-
ná skladba Zdeňka Lukáše Poselství 
hudby, která v  provedení Severáčku 
zazněla vůbec poprvé a na jejíž uvede-
ní se sbor připravoval několik měsíců. 
Pro publikum bylo jistě také zajímavé 

vystoupení Koncertního sboru, který 
zazpíval a  zatančil část populárního 
repertoáru, s nímž slavil mimořádné 
úspěchy na turné po Jižní Koreji v říjnu 
loňského roku.

„Jarní koncert je pro nás vždy tako-
vou oslavou jara a možností představit 
publiku opět nový repertoár. Pro seve-
ráčkovské děti je pak vyvrcholením 
příprav na zkouškách a soustředěních. 
Potlesk publika je pro ně odměnou 
a motivací pro další práci,“ dodala Silvie 
Pálková. 

NA ZŠ NÁM. MÍRU již tradičně orga-
nizují školní kolo. Děti mají o soutěž 
obrovský zájem. Jako téma letos zvolili 
kočku. Téma na první pohled jednodu-
ché, ale mnohým dětem dalo zabrat.

V oblastním kole pak děti kreslily na 
téma indiáni. Ti na obrázcích křepčili 
kolem ohně, lovili bizony stříleli z luků 
nebo jezdili na koních. Děti jsou roz-
děleny do kategorií po jednotlivých 
ročnících a kreslí suchými pastely. Na 
práci mají 60 minut.

Po odevzdání výkresů se do práce 
dala porota, složená z předních výtvar-
níků Liberce: R. Zárybnického, J. Švihly 
a J. Vinkláta (ten vítězům daroval origi-
nální grafiky). Za Oblastní galerii obráz-
ky hodnotily P.  Škachová a P.  Kašková.

Atmosféra na naší soutěži je oprav-
du unikátní. Děti z různých škol kreslí 
společně, mohou porovnat své výkresy 
s ostatními soutěžícími a pohybují se 
v blízkosti renomovaných výtvarníků, 
kteří jsou pro ně velkou inspirací. 

DDM VĚTRNÍK nabízí možnost nahléd-
nout „pod pokličku“ svých kroužků, kdy 
si rodiče mohou udělat lepší představu 
o činnosti svých dětí v rámci kroužku. 
Zároveň je to příležitost i pro budoucí 
zájemce. Jsou tedy zvány děti i dospělí. 
Podrobnosti k Týdnu otevřených dveří 
budou zveřejněny na webu DDM Větr-
ník.

S  pekařstvím a  cukrářstvím Jiří 
Bláha zve DDM na akci „Na Větrník 
k Bláhovi“. Akce proběhne v prosto-
rách OC LBC (bývalé Deltě) ve Fügne-
rově ulici v sobotu 3. 6. v čase od 14.00 
do 16.30. Můžete se těšit na zajímavé 
dílničky, autodráhu a  vystoupení 
dětí z kroužků hudebních, tanečních 
a sportovních.

SEBEOBRANA PRO ŽENY
DDM Větrník Liberec pořádá kurzy 

sebeobrany pro ženy. Dozvíte se, jak se 
chovat v reálných situacích – při přepa-
dení, kapesních krádežích, znásilnění, 
domácím násilí. Převážná část kurzu 
bude věnována praktickému nácviku. 
Kurzy proběhnou ve 4 termínech, vždy 
v sobotu: 20. 5. , 27. 5. , 3. 6. a 10. 6. 2017.
Bližší informace a přihlašování na webu 
www.ddmliberec.cz.

Na webových stránkách si můžete 
vybrat také z cca 50 letních táborů – 
turistických, tvořivých, hudebních, 
sportovních i technicky zaměřených. 
Tábory jsou příměstské i  pobytové 
a  jsou nachystané i odpolední kurzy 
pro dospělé. 

Hotel v machnínské MŠ
Den Země oslavily děti z mateřské školy v Machníně 
ekologickou hrou „ Zachraňte zvířátka“, kterou společně 
s ředitelkou MŠ Stromovka připravili pedagogové a děti ze 
základní školy Ostašovská v Machníně.
Jana Kubíčková, ředitelka MŠ Stromovka a MŠ v Machníně

Severáček oslavil jaro
Liberecký Severáček se představil domácímu publiku na 
Jarním koncertě 23. dubna v Divadle F. X. Šaldy. Tradice 
jarních koncertů je skoro stejně dlouhá jako historie sboru, 
vždy se na nich představuje celý Severáček.
Aneta Dlasková

Zlatý štětec
Na Základní škole náměstí Míru se 4. května uskutečnil 
26. ročník výtvarné soutěže Zlatý štětec. Zúčastnilo se 
350 dětí z 23 organizací: škol z Liberce a okolí, mateřských 
školek, víceletých gymnázií a zájmových organizací.
Barbora Melicharová, ZŠ nám. Míru

Týden otevřeného Větrníku
DDM Větrník zve na Týden otevřených dveří od 29. 5. do 2. 6. , 
a to jak do domu Větrníku, tak i do dalších míst, která 
obývají jeho kroužky.
Marta Kultová, ředitelka DDM Větrník

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
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„VYHODNOCENÍ architektonických 
návrhů proběhlo poté, co nám jednot-
liví architekti odprezentovali své práce. 
Hodnoticí komise došla k  závěru, že 
návrh architekta Petra Stolína nejlé-
pe splnil zadání města, přináší dobré 
dopravní řešení a má předpoklady pro 
kvalitní dotvoření celé lokality,“ uvedl 
náměstek primátora pro ekonomiku, 
strategický rozvoj a dotace Jan Kory-
tář, který v komisi zasedl coby jeden 
ze dvou zástupců města. Jako odbor-
ná porota posuzovali architektonické 
návrhy prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří 
Suchomel (proděkan FA TUL), prof. Ing. 
arch. Miroslav Masák (někdejší spolu-
pracovník Karla Hubáčka), Ing. arch. 
akad. arch. Jiří Klokočka z univerzity 
v Gentu a Ing. arch. Boris Šonský.

Terminál s pasáží a komerčními pro-
story pro veřejnost podle vítězného 
návrhu lemuje Žitavskou ulici a navazu-
je na stávající blok domů naproti tram-
vajové zastávce Nádraží. Přístup do ter-
minálu bude možný jak z ulice Žitavská, 
tak od ulice Vaňurova. Ve dvoupodlažní 
odbavovací hale bude čekárna pro ces-
tující, pokladny, informace, úschovna 
zavazadel, toalety pro cestující a rychlé 
občerstvení. Z pasáže budou přístupné 
komerční prostory jako např. kavárna, 
prodejna tiskovin či pekařství, zatímco 
v  patře bude k  dispozici univerzální 
coworkingový prostor. Návrh počítá 
s deseti nástupními i výstupními stáními 

autobusů, přičemž dvě z nich budou 
přímo v Žitavské ulici.

Ze Žitavské ulice bude přístupný 
i  čtyřpatrový parkovací dům s  navr-
hovanou kapacitou 478 parkovacích 
míst. Počítá se také s nabíjecími místy 
pro elektromobily. „Vzhledem k dobré 
návaznosti na MHD a blízkosti dálnice 
může nový parkovací dům alespoň 
částečně odlehčit jiným částem Liber-
ce. Chceme sem proto nasměrovat 

část návštěv-
níků města,“ 
komentoval Jan 
Korytář s tím, že 
hrubé investiční 

náklady projektu v této podobě činí cca 
123 miliónů korun. Parkovací dům by 
měl mít tzv. „zelenou střechu“, upra-
venou pro pobyt návštěvníků města. 
Ta umožní zajímavé pohledy na Ještěd, 
Jizerské hory i samotné město a měla by 
být jedním z důvodů, proč zde zaparko-
vat a dále pokračovat MHD.

„Naším cílem bylo navrhnout integro-
vaný dům, kde se jednotlivé provozy vzá-
jemně synergicky doplňují. Očekáváme, 

že myšlenka 3v1 by mohla zatraktivnit 
a oživit toto místo a stát se oblíbenou kři-
žovatkou všech cestujících,“ komentoval 
svůj návrh architekt Petr Stolín.

Dalším postupem v rámci projektu 
Terminál Liberec bude vypsání zadá-
vacího řízení a zpracování projektové 
dokumentace, podání žádosti o dotaci 
v rámci výzvy Udržitelná doprava – inte-
grované projekty IPRÚ a také veřejné 
projednání tohoto návrhu, který bude 
možné ještě upravit. Město také zahá-
jilo jednání o podmínkách případného 
odkupu okolních pozemků, s nimiž sou-
sedí budova Uranu, která by měla projít 
celkovou rekonstrukcí v roce 2018. 

Terminál vznikne podle návrhu Petra Stolína
Jeden z hlavních projektů města v rámci IPRÚ bude vznikat na základě návrhu architekta Petra Stolína. Hodnoticí komise 
vybírala z celkem šesti návrhů libereckých architektonických kanceláří. Navržené pořadí následně schválila i rada města.
Jan Vrabec

Nyní máte možnost se vyjádřit, jakou občanskou vybavenost a podobu veřejného 
prostranství byste na novém autobusovém terminálu uvítali.  
Děkujeme Vám za zájem o naše město. 

Čtvrtek 18. května od 17 hodin 

přízemí Magistrátu města Liberce 

PŘEDSTAVENÍ VÍTĚZNÉHO NÁVRHU  
TERMINÁL A PARKOVACÍ DŮM  

Inzerce
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AKTUÁLNÍ STAV volných parko-
vacích míst v horním centru Liberce 
zajišťuje systém sledování obsazenosti. 
Celkem se monitoruje šest lokalit: 
Malé náměstí, Sokolovské náměstí, 
Železná ulice, Vavřincův Vrch, náměstí 
Dr. Edvarda Beneše a obě strany Frýd- 
lantské ulice. Celková kapacita sle-
dovaných míst činí 240 míst. Reálný 
stav parkovacích míst je dostupný na 
webové adrese parklib.herm.cz.

Pokud se tedy vydáte na nákupy, 
vyřizování na úřadech nebo jen tak na 
kávu do centra města, máte možnost 
využít uvedené internetové adresy 
například na mobilním telefonu, která 
vám podá přesné informace, kde 
můžete svůj vůz zaparkovat. Aplikace 
nabízí dvě kategorie parkování: pla-
cená místa pro veřejnost a místa pro 
invalidy.

Problematiku parkování vnímáme 

jako nezbytnou službu obyvatelům 
Liberce i návštěvníkům našeho města. 
Proto na projektu PARKING LIBEREC 
pracujeme i nadále. Komplexní návrh 

řešení informovanosti o kapacitách 
parkovišť v Liberci zahrnuje celkem 
2 386 parkovacích míst. Kromě toho 
se počítá s instalací cca 30 navigačních 

tabulí částečně hrazených z  dotací 
a proběhl již nákup dalších parkova-
cích automatů. To jsou navazující kroky 
k efektivnějšímu a pohodlnějšímu vyu-
žívání parkovacích ploch. 

DOPRAVA

Webová stránka poradí, kde můžete zaparkovat
Dnešní doba klade na možnosti parkování v Liberci stále vyšší nároky. Liberec, specifický svým historickým 
centrem, však není na neustálé rozšiřování parkovišť uzpůsobený. Problémy s volnými místy ve městě se proto 
snažíme řešit systémem efektivnějšího parkování. To mimo jiné pomůže optimalizovat dopravu ve městě, ale 
díky ušetřeným kilometrům také přispěje ke snížení spotřeby pohonných hmot a hlavně emisí.
Tomáš Kysela, náměstek pro technickou správu majetku města

Při koupi ojetiny se můžete chytit do pasti. 
Evidenční kontrolu nechte na prodávajícím!
Jak jsme informovali v minulém vydání Libereckého zpravodaje, bude od června možné přepsat vozidlo při prodeji na 
kterémkoliv magistrátu (městském úřadu) v republice. Jenže na motoristy číhá jedno velké a podstatné nebezpečí: od 
1. června by nemělo být vydáno osvědčení o evidenční kontrole, která je nutná při jakémkoliv převodu vozidla, pokud bude 
zjištěno stočení tachometru. Auto tak nebudete moci přepsat v momentě, kdy jste prodejci již podepsali smlouvu, a hlavně 
zaplatili deseti- či statisíce korun.
Pavel Chmelík

PŘI KAŽDÉM převodu vozidla musíte 
evidenční kontrolou projít a praxe je 
taková, že tzv. evidenčku si zajišťuje 
kupující sám po reálné koupi. Peníze 
již zaplatil a při mínusovém nesouladu 
počtu najetých kilometrů s  minulou 
kontrolou (evidenční či technickou) toto 
vozidlo nemůže na sebe přepsat.

A dolovat zpátky peníze od prodej-
ce může být velmi složitý, ne-li neřeši-
telný problém. Výjimka je pouze řádně 
doložená oprava či výměna tachome-
tru. Kupující je tedy v pasti, kterou na 
něj ušili státní úředníci. Co dělat?

Podle § 48 novely zákona 56/2001 
Sb. pozbývá protokol o evidenční kon-
trole platnosti, pokud po provedení 
kontroly došlo ke snížení hodnoty na 
počítači ujeté vzdálenosti.

Zatímco o  kontrole najetých kilo-
metrů i  možnosti registrace vozidla 
na libovolném místě státní úřady in- 
formují, o potenciálním problému při 

prodejích, resp. při evidenčních kontro-
lách se nikdo nezamýšlel. Řešení přitom 
existuje. Prozradil nám jej technik STK 
v Raspenavě Michal Berka.

„Za současné situace je nejlepší, aby 
evidenční kontrolu provedl ještě prodá-
vající vozidla, nikoliv kupující, jak je nyní 
zvykem. V rámci novely se totiž posunul 
termín platnosti evidenční kontroly ze 
14 dnů na jeden měsíc. To otvírá dosta-
tečný časový prostor, aby evidenčku 
provedl prodávající ještě předtím, než 
mu kupující za vozidlo zaplatí. I kdyby 
pak vozidlo prodáno nebylo, evidenční 
kontrola platí měsíc a může být použita 
pro jiného kupujícího, protože protokol 
se neváže ke konkrétnímu jménu.”

Pro lidi, kteří kupují nebo prodávají 
vozidlo jednou za čas, je to rada nad 
zlato. Pokud se jí budete řídit, minima-
lizujete riziko vymáhání peněz nebo 
jiných problémů s registrací vozidla.

Stanice technické kontroly zatím ale 

nemají pokyny od ministerstva dopravy, 
jak tyto kontroly provádět. Čeká se tedy 
na prováděcí vyhlášky, které stanoví 
přesné postupy. Ty by měly být podle 
sdělení odboru dopravy libereckého 
magistrátu v platnosti v průběhu června. 

Novela zákona 56/2001 Sb. umož-
ňuje, aby žadatel o registraci nového 
vozidla nebo o přeregistraci již evidova-
ného vozidla mohl toto provést na kte-
rémkoli registru vozidel v ČR. Odpadne 
tedy podstatná složitost – dosud platná 
nutnost přepisu vozidla v místě bydliště 
prodávajícího, což je při koupi vozidla 
z druhé strany republiky problematické.

Boj proti stáčení tachometrů, což 
není nic jiného než podvod a  umělé 
navyšování ceny ojetého vozidla, je 
v ČR velmi vlažný. Novinka má těmto 
praktikám zamezit, ale bohužel je poně-
kud nedomyšlená a ve svém důsledku 
může být trestem spíše pro kupující než 
pro nepoctivé prodejce. Navíc neřeší 

ty nejkřiklavější případy podvodů se 
stočeným tachometrem – zánovní refe-
rentské vozy s cenou klidně přes půl 
miliónu korun. Upravený tachometr 
může v těchto případech podvodníkům 
vydělat například 100–150 tisíc korun.

Nové vozidlo jde na první STK poprvé 
po čtyřech letech. Někteří soukromí 
podnikatelé či obchodní cestující jsou 
schopni za rok najet klidně 50 a více 
tisíc kilometrů. Za čtyři roky tak může 
mít vůz přes dvě stě tisíc km ještě před 
první technickou kontrolou. A pokud je 
tachometr před první STK či evidenční 
kontrolou stočen třeba o 100 tisíc km, 
nikdo to nemá šanci poznat.

Ne každý totiž musí jezdit do auto-
rizovaného servisu, kde kilometry při 
každé opravě zaznamenávají. Riziko 
hrozí především u automobilů s pouhou 
dvouletou zárukou a  dieselovými 
motory, což je typicky nejprodávanější 
vůz u nás – Škoda Octavia. 

Informační a naváděcí 
systém v Liberci = ISP 

PILOTNÍ PROJEKT PARKING – I. ETAPA

 instalováno 240 parkovacích čidel

 6 lokalit: Malé nám., Sokolovské 
nám., Železná ul., Vavřincův Vrch, 
nám. Dr. E. Beneše, Frýdlantská ul.

 na základě pilotního projektu 
město zažádalo o dotaci

 v druhé polovině roku se bude 
realizovat kompletní naváděcí systém

 projekt je rozsahem první svého 
druhu v České republice

OD ČERVNA BY STOČENÉ TACHOMETRY NA STK NEMĚLY PROJÍT
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LIDÉ SE o svůj názor přišli podělit 
na první setkání zpracovatelů Plánu 
udržitelné městské mobility s občany, 
které se k tomuto tématu uskutečnilo 
v úterý 18. dubna na liberecké radnici.

Občané přednesli své názory nejen 
ve formě stížností na to, co nefungu-
je, ale také vyjádřili přání, co by bylo 
dobré pro spokojenost cestujících 
a cyklistů ve městech udělat.

Liberečané na projednání pro-
jevili zájem o spravedlivější ceny 
za cestování hromadnou dopravou, 
jednodušší nákup jízdenek, posílení 
tramvajových vozů večer a o víkendu 
a nově vybudovanou tramvajovou 
trať do Rochlice. Pro bezpečnější 
ježdění na kole by občanům stačilo, 
kdyby město postupně budovalo to, 
co je již naplánováno, a kola bylo kde 
zaparkovat.

V úterý 5. května se také již podru-
hé sešly pracovní skupiny odborníků 
na veřejnou a cyklistickou dopravu 
a zdůraznily, že především je potře-
ba změnit přístup vedení obou měst 

k plánování dopravy, pokud mají být 
cestující a cyklisté spokojenější.

Všechny poznatky poslouží 
k vytvoření prvních dvou fází Plánu 
udržitelné městské mobility (pro 

veřejnou a  cyklistickou dopravu) 
území Liberec – Jablonec nad Nisou, 
který se zaměřuje na veřejnou a cyk-
listickou dopravu a Liberci i Jablonci 
nad Nisou umožní čerpat dotace 

z evropských investičních fondů na 
vybrané dopravní projekty. Město 
Liberec má sice zpracovanou Stra-
tegii rozvoje 2014–2020 a pořizuje 
nový územní plán, stále však chybí 
dopravní politika, podle které se 
bude rozvíjet doprava. Cílem plánu 
udržitelné městské mobility je lepší 
život ve městě díky dostupnější a 
atraktivnější dopravě, šetrnější vůči 
životnímu prostředí.

„Obě statutární města mají problé-
my s hustou automobilovou dopra-
vou a nedostatkem parkovacích míst, 
a tak hledají životaschopná řešení. 
Klademe si proto otázky, proč lidé 
nejezdí po městě více na kole nebo 
proč nevolí k  přepravě po městě 
prostředky hromadné dopravy,“ řekl 
náměstek primátora pro ekonomi-
ku, strategický rozvoj a dotace Jan 
Korytář.

Informace o  plánu udržitelné 
mobility, výsledky dopravního prů-
zkumu, dotazníky a kontakty nalez-
nete na www.chytrenacestu.cz. 

VZHLEDEM K NAVYŠOVÁNÍ počtu auto-
mobilů roste také počet pneumatik, které 
jsou provozem vozidel opotřebovávány 
a postupně končí mezi odpady.

Pneumatiky však lze recyklovat, ocelo-
vé kordy jsou použity v hutním průmyslu, 
textil v izolačních deskách a z gumového 
granulátu se vyrábí například sportoviště, 
tlumicí podložky pod koleje nebo náhrady 
za kovové poklopy.

Od roku 2016 vznikl nový kolektivní 
systém zpětného odběru pneumatik Eltma. 

V  tomto systému jsou zapojeni přední 
výrobci pneumatik, sběrná místa a zpraco-
vatelé. Občané, kteří bezplatně odevzdají 
opotřebované pneumatiky v kterémkoliv 
sběrném místě (což jsou většinou prodejci 
nových pneumatik), mají jistotu, že ojeté 
pláště budou dále recyklovány a využity.

Pneumatiky tak v žádném případě nesmí 
končit ve volné přírodě nebo u popelnic. 
Prozatím zůstane zachována také možnost 
odevzdání pneumatik ve sběrném dvoře 
do čtyř kusů na osobu a rok. 

Liberečanům vadí málo krytých zastávek 
a nedostatek stojanů na kola
Málo krytých zastávek, drahé jízdné za krátkou cestu nebo nedostatek cyklostezek a jejich neprovázanost či chybějící 
stojany na kola. To nejvíce vadí Liberečanům na současné veřejné a cyklistické dopravě v Liberci a Jablonci nad Nisou.
Lucie Blažková

Kam s ojetými pneumatikami?
Dubnová úklidová akce Ukliďme svět – Ukliďme Česko poukázala na 
alarmující problém, kdy ve volné přírodě končí stále velké množství 
starých pneumatik. Přitom v současnosti existuje řada způsobů, jak 
je předat k dalšímu využití.
Lucie Sládková, odbor ekologie a veřejného prostoru

Zpětný odběr se provádí:

Z recyklovaných  
pneumatik lze  

vyrobit dětská hřiště,  
sportoviště a další  
užitečné výrobky?

Kam s použitými pneumatikami?
Věděli jste, že…

Pneumatiky  
lze ekologicky  
zlikvidovat či  
recyklovat pro  
další využití?

Zakoupením  
pneumatiky  
automaticky  

zaplatíte 
za její recyklaci?

Sběrný dvůr či  
dokonce černá skládka  
nejsou ta pravá místa  

pro odevzdání použitých 
pneumatik!

Společnost Eltma zajišťuje svoz a likvidaci použitých pneumatik pro místa zpětného odběru zdarma 
a dle podmínek zpětného odběru. Odevzdáním v naší síti se vaše pneumatika dostane do správných 

rukou a je garantována její 100% likvidace.

Více informací na www.eltma.cz.

bez vazby na nákup zboží či služeb bez ohledu na značku pneumatik bezplatně

Odevzdávejte použité pneumatiky
na místa zpětného odběru

Seznam sběrných míst najdete na stránkách MŽP www.mzp.cz/cz/odber_pneu a na www.eltma.cz.
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Chytré město? Proč ne geniální
Trendem dnešních měst je chovat se úsporně, chytře nakládat s majetkem a to zejména s ohledem na optimalizaci nákladů 
na energie. Nemalý počet budov ve vlastnictví města má nejlepší časy za sebou a provoz se ukazuje jako finančně náročný. 
Iniciovali jsme proto kroky za účelem snížení energetických nákladů na provoz městských objektů. U vybraných školních 
zařízení již probíhá energetický monitoring a díky dotačním programům se i opravují a modernizují. Úspory za energie se 
poté mohou využít třeba na nová hřiště.
Tomáš Kysela, náměstek pro technickou správu majetku města

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ÚKOL, a to analýza 
spotřeby a efektivity využití energií pro 
vytápění, přípravu teplé vody, osvětle-
ní, větrání, spotřebu pro školní kuchy-
ně apod. v jednotlivých budovách, byl 
proveden. Součástí zhodnocení se stala 
i analýza současných spotřeb tepla ze 
soustavy CZT (centrální zásobování 
teplem = teplárna/spalovna), elektrické 
energie, zemního plynu i vody a porov-
nání s průměrnými hodnotami, které 
odpovídají současným standardům.

„Energetické vstupy 
představují cca 75 % všech 

nákladů na provoz budovy.“

Došlo k  prohlídkám u  vybraných 
budov s největší spotřebou energií. 
Většinu budov je možno charakteri-
zovat nadměrnou spotřebou energe-
tických vstupů a tomu odpovídajících 
provozních nákladů, přičemž ener-
getické vstupy představují cca 75 % 
všech nákladů na provoz budovy. 
Důvodem pro vysokou energetickou 
náročnost je především nedostatečná 
výše průběžných investic do moder-
nizace zdrojů tepla, rozvodů tepla, 
regulace, osvětlení, průměrné stáří 
zdrojů tepla, chybějící regulační tech-
nika, absence centrálního monitorin-
gu spotřeb energií. Přitom investice 
do systémů měření a regulace mají 
nejkratší dobu návratnosti a měly by 
být prováděny přednostně.

KONCEPCE
Situace vybízí k  navýšení investic 

a přijetí zásadních koncepčních kroků 
do této oblasti. Bohužel se setkáváme 
se základním problémem, kterým je na 
první pohled malá atraktivita investic 
do technické infrastruktury budov 
a jejich řízení. Důvod je jednoduchý. 
Tyto investice nejsou tolik vidět. Na 
školách je však možno se setkat se zdroji 
tepla zcela na konci své životnosti, bez 
moderní regulace a úsporných opat-
ření. Přitom investice do modernizace 
technického zařízení je jedna z mála 
investic, která je schopna přinášet pro-
vozní úspory.

Moderní zdroj tepla a  moderní 
systém regulace umí proti současnému 
stavu ušetřit 20–25 % tepla. Opatření by 
proto měla být realizována přednostně 

a ze vzniklých úspor by bylo 
možné provádět další kroky, 
jako je „energetický moni-
toring“ a průběžné sledo-
vání spotřeb všech energií 
v objektu.

Pro implementaci ener-
getického monitoringu bylo 
vybráno deset vhodných 
budov s největší spotřebou 
a náklady na energie. Město 
Liberec si od monitoringu 
slibuje stanovení skuteč-
ných provozních úspor. Mezi navazující 
opatření patří „systém regulace“ tepla 
v budovách napojených na soustavu 
CZT, kde byly v některých budovách 
zjištěny meziroční výkyvy spotřeb, 
které neodpovídají klimatickým pod-
mínkám a ani užívání budovy.

„Systém regulace umí proti 
současnému stavu ušetřit 

20–25 % tepla. “

Nová energetická strategie zahrnu-
je sjednocení podmínek rekonstrukce 
stávajících technických systémů budov 
s cílem energetických úspor a imple-
mentace moderních technických řešení. 
Jde např. o  rekonstrukci osvětlení či  
větrání základních a mateřských škol 
a podobně. Z realizovaných projektů je 
dobré zmínit zlepšení tepelné izolace 
stropů školních budov. Tato opatření 
byla prozatím provedena na ZŠ Husova 
a ZŠ v Machníně, kde došlo k zásadní 
redukci tepelných ztrát do nevytápě-
ných půdních prostor.

REALIZACE
V roce 2016 byla získána dotace na 

projekt pro snížení energetické nároč-
nosti ZŠ Broumovská z programu OPŽP 
(Operační program Životní prostředí). 
Nyní se uskutečňuje fáze realizace. 
Obdobný projekt se připravuje pro ZŠ 
náměstí Míru. Tyto školy byly vybrány 
především z technických důvodů dožití 
stávajících stavebních částí a technické-
ho zařízení, které by musely být prove-
deny i bez dotačních prostředků.

Další objekty, kterých se týká dotač-
ní program, jsou ZŠ 5.  května (I. i  II. 
stupeň), MŠ Sedmikráska a U Nemoc-
nice. Stávající dotační program na sní-
žení energetické náročnosti umožňuje 
získat dotaci ve výši max. 55 % z uzna-
telných nákladů v  závislosti na míře 
dosažené úspory, pro většinu budov 
se však dotace pohybuje ve cca výši 
40 %. V rámci Programového období 
2014–2020 je možno uvažovat s dotač-
ními programy zaměřenými na energe-
tické úspory: větrání do školních budov, 
implementaci energetického manage-

mentu a další racionalizační opatření. 
Všechny tyto programy jsou sledovány 
a průběžně jsou vytvářeny podmínky 
pro jejich efektivní a racionální využití.

BUDOUCNOST
Z  výše uvedeného je patrné, že 

provoz budov představuje v součas-
ném stavu značnou provozní zátěž pro 
rozpočet SML. Náprava bude investičně 
nákladná, ale pouze koncepční, cílené 
kroky umožní snížit výdaje za energie 
na trvale udržitelnou úroveň.
 Pro tento cíl musí být implemen-

továny soudobé technické a technolo-
gické prostředky a systémy, jako jsou 
průběžný energetický monitoring, 
vzdálená správa, moderní systémy 
měření a regulace. Opatření pro rea-
lizaci jsou připravena.
  Dále musí být jasně stanoven 

koncept investic, aby nebyly plánová-
ny investice s velmi vysokou investiční 
náročností a nereálnou dobou návrat-
nosti. Přednost by měly dostat opatření 
s krátkou dobou návratnosti vložených 
investic, které vygenerují provozní 
úspory. Koncept opatření pro jednot-
livé budovy je připravený.
 Měly by být definovány jednotné 

podmínky zadávání racionalizačních 
opatření tak, aby na všech budovách 
v majetku SML bylo zadání výběrových 
řízení jednotné podle optimálního 
technického řešení a technické řešení 
bylo pro všechny jednotné. Tak bude 
možné dosáhnout investičních úspor 
a technicky optimálního řešení. Na jed-
notných zadávacích podmínkách se 
pracuje.
 V rámci Programového období je 

nutné akcelerovat přípravu projektů pro 
získání dotací a dotace i úspěšně čerpat. 
Dotační projekty je však nutné využít 
cíleně pro projekty, kdy je zisk dotace 
skutečně efektivní a pro město přínosný. 
Město Liberec připravuje průběžně 
jednotlivé dotační případy.

Přínosem navrhovaných opatření 
není pouze úspora energií, ale tomu 
odpovídající úspora provozních nákla-
dů, celková modernizace majetku 
a v neposlední řadě i snížení dopadu 
provozu staveb na životní prostředí, 
redukce „uhlíkové stopy“ a další přínosy, 
které mohou být prezentovány v krát-
kodobém i dlouhodobém hledisku. 

ENERGIE 

Ukázka dožitých, často již nevyužitých a nevhodně dimenzovaných zařízení

Rozvody tepla osazené moderní regulační technikou
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NOVÉ ZÁHONY jsou v celkové délce 
půl kilometru a  nakvétají postupně. 
Hned brzy zjara nakvetly nejranější cibu-
loviny – krokusy, v kvetení je následně 
vystřídaly narcisy a nyní začínají postup-
ně kvést i tulipány.

Pro výsadbu byla vybrána místa, 
která jsou hojně navštěvována, aby 

výsledný efekt potěšil co nejvíce liberec-
kých občanů. Nové záhony tak můžete 
potkat při procházce parkem v Jablo-
necké ulici, v parku mezi ulicí Guten-
bergova a Komenského, Na Rybníčku, 
v okolí Fűgnerovy ulice a ulice Na Bídě 
nebo například u divadla. Ve výsadbách 
budeme pokračovat i v tomto roce. 

VEŘEJNÝ PROSTOR

Rozkvetlý Liberec
V současné době vykvétají v Liberci nové záhony – jedná se 
o cibuloviny, které byly vysázeny v loňském roce na podzim.
Karolína Hrbková, náměstkyně primátora pro životní prostředí, 
veřejnou zeleň a cestovní ruch

S ODBOREM EKOLOGIE a veřejného 
prostoru jsme vytvořili celkovou kon-
cepci obnovy mobiliáře a v  letošním 
roce jsme začali s komplexní výměnou 
a údržbou.

Nově se tak mohou z nových laviček 
těšit obyvatelé sídliště na Františko-
vě v  okolí Jáchymovské ulice, dále 
byl obnoven mobiliář v Masarykově 

ulici, v parku mezi Gutenbergovou 
ulicí a ulicí Komenského a v parku na 
Tržním náměstí.

S  pracemi budeme pokračovat 
v tomto i příštím roce, aby byl mobi- 
liář v pořádku v celém městě. Zároveň 
jsme nezapomněli nastavit i údržbu tak, 
aby lavičky zůstaly v dobrém stavu i do 
budoucna. 

Opravujeme lavičky a další mobiliář
Další aktivitou pro zlepšení veřejného 
prostoru je výměna dosluhujících nebo již 
dosloužilých laviček a dalšího mobiliáře. 
V některých lokalitách je totiž mobiliář i více 
než 10 let starý a neudržovaný.
Karolína Hrbková, náměstkyně primátora pro 
životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch

Soutěž o tašky na odpady

V únorovém Zpravodaji byl uveden jednoduchý dotazník zaměřený na separaci odpadů, jehož 
vyplněním šlo zkusit štěstí v soutěži o tašky na tříděný odpad v domácnostech.
Soutěž byla určena pro nejmenší občánky města, kteří si vyplněný dotazník mohli vybarvit dle své 
vlastní fantazie. Soutěžních lístků dorazilo opravdu mnoho, tudíž na všechny se nedostalo a o výher-
cích rozhodl los, jehož verdikt potěšil na 250 soutěžících, kterým byla sada tašek následně předána. 
Radost z výhry u přítomných dětí byla obrovská. V podobných akcích se bude zajisté pokračovat, již 
v tomto čísle Zpravodaje můžete zkusit štěstí v tradiční křížovce o domácí kompostéry na str. 15. 

VYHODNOCENÍ

Kde by měly vykvést záhony v dalším roce?
Své tipy zašlete na: hrbkova.karolina@magistrat.liberec.cz  Foto: Jan Král

Porovnání původních (dole) 
a nových laviček
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O územním a tentokrát i strategickém plánování
V pátek 28. dubna jsem se spolu se zástupci odboru hlavního architekta zúčastnil mezinárodní konference 
Principy plánování evropských měst. Konference se zaměřila na jedno z nejaktuálnějších témat, týkající se 
bytostně i Liberce, a to bydlení. Konference nabídla výborné přednášky, jednu z nich přednesl i Christoph 
Braumann, dlouholetý pracovník salzburského Institutu prostorového plánování a bydlení (SIR) a také 
historik územního plánování. Toto setkání nebylo úplně náhodné. Bylo to zahájení mé komunikace se 
zástupci a plánovači města Salzburg, o kterém jsem informoval v předchozím Zpravodaji.
Tibor Batthyány, primátor města

PRINCIP KONFERENCE stojí na 
výměně informací a komunikaci problé-
mů evropských měst. Jedna z otázek, 
která ve vzduchu poletovala, se zabý-
vala tím, do jaké míry jsme schopni se 
ze zkušeností jiných poučit a do jaké 
míry je můžeme, i přes absurdní rozdíl-
nost legislativy, aplikovat. Úspěch všech 
úspěšných a příjemných měst na kon-
ferenci zastoupených mimo Salzburg, 
jako Hamburg, Amsterdam, Oslo či Mni-
chov, stojí na komunikaci a určité míře 
stability jak politické, tak legislativní.

A co jsem si ještě odnesl jako inspi-
raci pro Liberec? Velký důraz měst na 
používání plánovacích smluv při pří-
pravě, povolování a výstavbě nových 
bytových projektů a s tím spojeného 
detailního vyjednávání s  investory/
developery o  charakteru a  objemu 
spolufinancování veřejné infrastruktu-
ry. Zaujal mne důraz Christopha Brau-
manna na společné regionální řešení 
zásadních principů rozvoje, o  které 
se mohou jednotlivá města mnohem 
lépe opírat. Od případné spolupráce 
s městem Salzburg si slibuji nejen zís-
kání odstupu od našich malicherných 
půtek a neschopnosti se domluvit.

Silně zazněla i kritika nedostatečné-
ho propojování a návazností nových 
obytných souborů se stávajícím 
městem a jeho infrastrukturou. Budu na 
to myslet. Bohužel jsem nemohl zůstat 
až do konce, ale zájemcům doporučuji si 
tuto konferenci najít na webu, kde jsou 
jednotlivé přednášky i debata.

STRATEGIE VERSUS
STRATEGICKÝ PLÁN

A teď zpět do našeho města. Výstupy 
expertů z evropských měst mi připo-
mněly, abych si oprášil aktuální Strate-
gii rozvoje města. Druhý nejdůležitější 
dokument města, který by měl být s ÚP 
maximálně provázán. Naše Strategie je 
z roku 2014, vypracovala ji primátorka 
Martina Rosenbergová a dívá se do roku 
2020.

Prioritou je příjemné místo na byd-
lení pro zdravé lidi s možností získání 
práce. A tento jednoduchý a jasný cíl už 

nový územní plán, případně jeho změny 
ovlivňují. Všichni bychom měli zvážit, 
že pokud jsme si takto rozvoj nastavili, 
proč mu v jakýchkoli rovinách nevychá-
zíme vstříc, a naopak ho blokujeme či 
s ním napřímo bojujeme. Důsledkem 
je především snižující se konkurence-
schopnost Liberce v regionu, a přede-
vším vůči německé či polské straně.

Strategie v roce 2014 tvrdí, že město 
nabízí atraktivní prostředí pro investory. 
Realita roku 2017 je, že město nemůže 
nabídnout žádnou lokalitu prakticky 
žádnému investorovi. Cílem musí být 
atraktivita města ve smyslu dostupnosti 
pracovních příležitostí. Pouhá kvalitní 
dopravní dostupnost Liberce nepostačí.

Nově příchozí musí také mít kde 
bydlet. A i současní občané musí mít na 
výběr. V roce 2012 se ve Strategii uvádí, 
že město má dostatečnou kapacitu stan-
dardního bydlení, což už neplatí. Strate-
gie popisuje migraci obyvatel z města, 
což se týká především mladých rodin, 
pro které je v současné době praktic-
ky nemožné kvalitní bydlení v Liberci 
sehnat. Je třeba vnímat tedy i fakt, že 
Liberec nejsou jen trvale bydlící, ale také 
obrovské množství dojíždějících. I s nimi 
je nutné počítat, umožnit jim se v Liberci 
třeba i trvale usadit.

Oddělení ÚAP a GIS OHA (územně 
plánovací podklady a geografický infor-
mační systém), malé, ale velice důležité 
oddělení se už jistou dobu snaží zajis-
tit pro město tyto důležité informace 
o dennodenní migraci a intenzivně spo-
lupracuje s IPR Praha, kde se metoda 
významně osvědčila. Jsem velice vděčný 

za tuto jejich aktivitu a pevně věřím, že 
odbor strategického rozvoje a dotací 
spolu s krajským úřadem pomůže tento 
komplexní systém poskytování dat 
veřejnosti pro Liberec zajistit.

Jak nás informuje Strategie, již od 
roku 2009 počet dokončených bytů 
klesal a  Liberec ve srovnání s  jinými 
statutárními městy vykazuje nejnižší 
stavební aktivitu. Zvyšuje se podíl 
výstavby „za městem“. Chybí nadstan-
dardní byty. Problém představuje i stáří 
domů a náklady na jejich revitalizaci. 
Za hrozbu považuje růst cen pozemků, 
nemovitostí, nájemného i stavebních 
prací. Dnes se tato pět let stará infor-
mace projevuje natvrdo. Není kde 
bydlet. Není kde stavět. Všichni cítíme, 
jak výrazně se zvýšilo dopravní zatížení 
města způsobené přesuny Liberečáků 
bydlících v krajině za městem. Strategie 
města pro bydlení sice píše, co bychom 
rádi, ale vůbec se nezajímá JAK a za CO.

Strategie rozvoje z roku 2014 je dnes 
neaktuální. Návrhová část obsahuje 102 
hlavních úkolů, které mají dohromady 
asi 380 podúkolů. Celý dokument má cca 
165 stran. Takto koncipovaný dokument 
je nesplnitelný a  nekontrolovatelný. 
Obsahuje obrovské množství informací. 
Přesto by nebylo marné provést jeho 

revizi v polovině jeho platného období. 
Minule jsem se zmínil o progresivních 
a konkrétnějších nástrojích. Inspirační 
je Strategický plán Berlína.

Jasně člení vizi rozvoje do jednot-
livých strategických oblastí – Průmysl 
a  obchod, Klima a  životní prostředí, 
Doprava, Energie a  odpady, Bydlení, 
a Rozvoj centra města. Takové členění 
umožnuje jasnou následnou aktualizaci 
či vyhodnocení, jak se strategické cíle 
daří plnit. V tomto srovnání se liberecký 
SP úplně bojí konkrétních cílů nebo prio-
rit, pokud by měly obsahovat jména kon-
krétních území i čtvrtí. Urputná snaha 
o  obecnost ubírá na srozumitelnosti 
a splnitelnosti. Budu pro nový, aktuální, 
a hlavně aktivní strategický dokument.

Budu se snažit o základních potře-
bách města, tedy práci a bydlení, mluvit 
se všemi. A budu je konkrétně řešit.

A CO NOVÉHO?

Těší mne zvýšený zájem zastupitelů 
o Liebiegovo městečko. Odbor hlavního 
architekta pro nový územní plán připra-
vil dohodovací řízení s CHKO a minister-
stvem obrany, které žádá všechny své 
plochy zahrnout do ploch specifických 
zastavitelných. Bojuje s  požadavky 
Povodí, které nejsou zrovna město-
tvorné. Podařilo se dojednat schválení 
hygienických podmínek pro lokalitu 
Doubí. A je sepsáno 500 námitek a při-
pomínek. Mimo nový plán řeší 10 změn 
platného územního plánu, zmiňme pře-
devším druhé napojení průmyslových 
ploch v Doubí, školky v průmyslových 
plochách, lokalitu Krásná Studánka či 
Perštýn. A také sedm územních studií. 
Přál bych si navýšení počtu pracovníků 
zabývajících se územním plánem, ale 
i to je samo o sobě náročný úkol.

V souvislosti se změnou ÚP v Doubí 
jsem se zabýval konkrétními potřebami 
občanů z hlediska kapacity jejich odde-
chových a rekreačních ploch, možnost-
mi pobytu pro maminky s dětmi či dětí 
samotných.

Za jedno z  důležitých rozhodnutí 
z nedávna považuji povolení předza-
hrádky pro zmrzlináře na Sokolském 
náměstí. Zdálo by se to snad úplně 
normální, ale není to tak. Přitom všich-
ni, a hlavně naše děti, víme, že kde je 
zmrzlinář, tam je život. 

„Cílem je příjemné místo 
na bydlení pro zdravé lidi 
s možností získání práce.“

„Není kde bydlet. Není kde 
stavět. Všichni cítíme, jak 

výrazně se zvýšilo dopravní 
zatížení města způsobené 

přesuny Liberečáků bydlících 
v krajině za městem.“

Diskutující účastníci konference. Ch. Brauman sedí úplně vpravo. 
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UKLIĎME ČESKO
Již potřetí se statutární město 

Liberec jako Zdravé město připojilo 
k celostátnímu dobrovolnému úklidu 
planety. Do úklidu se zapojilo více než 
960 dobrovolníků, kteří uklidili na 43 
tun odpadu. Veřejný prostor byl navíc 
zbaven přibližně 200 kusů nalezených 
injekčních stříkaček. Bezmála tisícovka 
dobrovolníků se pohybovala na ploše 

o velikosti 110 hektarů, což odpovídá 
přibližně 155 fotbalovým hřištím. Pro 
zajímavost: V loňském roce bylo vysbí-
ráno 32 tun odpadu a zapojilo se cca 
700 dobrovolníků. Všem, kteří přiložili 
ruku k dílu a účastnili se, velmi děku-
jeme.

DO PRÁCE NA KOLE
Kampaň „Do práce na  kole 2017“ 

v Liberci a Jablonci organizuje popáté 
spolek Cyklisté Liberecka za finanční 
podpory Zdravého města Liberec 
a Libereckého kraje. Tato soutěž probí-
há ve více než 33 městech po celé České 
republice. Cílem je přesvědčit co nejvíce 
lidí, aby jako dopravní prostředek po 
městě používali jakoukoli bezmotoro-
vou formu dopravy – kolo, koloběžku, 
longboard, běh, chůzi atd. Více informa-
cí naleznete na www.dopracenakole.cz.

EKOLYMPIÁDA

Den Země trochu jinak aneb den 
plný her, ekokvízů a pohybu. To byla 
letošní první Ekolympiáda, kterou jsme 
21. dubna přichystali pro děti a jejich 
rodiče v parku Gutenbergova. Dopo-
lední program byl určen zejména pro 
předškolní a školní kolektivy. Děti sou-
těžily a učily se, jak se starat o přírodu, 
recyklovat odpad do správných popel-
nic, pozorovat svět zblízka za pomoci 
termokamery a mikroskopů.

„Jsme rádi, že Ekolympiádu dopro-
vázel smích a zápal do hry. Děkujeme 
partnerům, kteří nám pomohli akci 
uspořádat, a zveme vás na další akci, 
kterou pořádáme v pátek 22. 9. 2017 
během Týdne mobility v libereckém 
Skateparku,“ sdělila Lucie Blažková, 
specialistka pro zapojování veřej-
nosti.

NAŠE MĚSTO, ZEMĚ, BUDOUCNOST

Zajímavou akcí především pro mladé 
bylo promítání filmu Mý věci v Kultiva-
ru. Více než 30 mladých lidí zhlédlo 
film o udržitelném rozvoji a konzumu 
a následně diskutovali na toto téma.

Den Země byl pořádán v rámci projektu Pod-
pora trvale udržitelného rozvoje v Liberci MA21 
pod záštitou projektu Zdravé město Liberec 
v souladu s principy místní Agendy 21 a byl spolu-
financován Státním fondem životního prostředí 
ČR a MŽP. 

Den Země 2017: Z ulic zmizelo 43 tun odpadu
Den Země slaví milióny lidí z více než 140 zemí světa. Konají se jarmarky, festivaly, pochody, organizují se úklidy a pod. Den 
Země se stal největší veřejností organizovanou aktivitou v historii planety. Co se v dubnu při této příležitosti dělo v Liberci?
Redakce

UPC-CC2-Inzerce-Kveten-Liberecky Zpravodaj.indd   1 02.05.17   10:08

Inzerce



 LIBERECKÝ ZPRAVODAJ 15květen 2017KŘÍŽOVKA 

SOUTĚŽ O DOMÁCÍ KOMPOSTÉR
DOMÁCÍ KOMPOSTOVÁNÍ je jednou z možností, jak využít biologicky rozložitelný odpad ve prospěch své zahrady. Patří 
také mezi nejlevnější způsob likvidace odpadu ze zeleně. Město Liberec domácí kompostování podporuje a v minulých 
letech přidělilo občanům 1 350 kompostérů. V tradiční soutěži se bude pokračovat i letos.
 

KOMPOSTÉRY LZE ZÍSKAT 
při splnění těchto podmínek: trvalé 
bydliště v Liberci (mimo obvod 
Vratislavice n. N.), oplocená zahrada 
na území města, kde má být kompo-
stér umístěn, a vyluštěná tajenka.

VYLUŠTĚNOU TAJENKU 
zasílejte do 9. června na adresu: 
Statutární město Liberec, 
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec,
nebo odevzdejte v podatelně radnice.

OBÁLKU OZNAČTE HESLEM 
„KOMPOSTÉR“ a nezapomeňte 
uvést své jméno, adresu a telefonní 
kontakt (pokud nebude uveden telefon, 
obálka bude automaticky vyřazena).

KAŽDÝ SE MŮŽE ZÚČASTNIT 
POUZE JEDNOU!
Ze správných odpovědí bude 
vylosováno 35 luštitelů, kteří budou 
o přidělení kompostérů vyrozuměni. 
V případě dalších dotazů volejte na 
telefonní číslo: 485 243 456.

1) Nádoba na odpad.

2) Schopnost půdy zadržovat vodu.

3) Staré průmyslové a zemědělské 

plochy, které se již nevyužívají.

4) Co patří do červeného kontejneru?

5) Zahradní náčiní.

6) Okrasná část zahrady.

7) Rozrušování a odnos částic půdy.

8) Odpad z automobilů.

9) Městská část v Liberci.

10) Co patří do hnědých popelnic?

11) Chemický prvek značky N.

12) Tisíc kilogramů.

13) Nebezpečný stavební odpad.

14) Každá movitá věc, které se osoba 

zbavuje nebo má úmysl či povinnost se 

jí zbavit.

15) Zařízení k energetickému využití 

odpadu.

16) Biochemický proces, při kterém 

vzniká kyslík.

17) Dešťovka.

18) Vysychání krajiny.

19) Plynný obal Země.

20) Menší skleněná stavba na zahradě.

21) Půdní život.

22) V jaké ulici se nachází sběrný dvůr.

23) Nápojový karton.

24) Věda o půdách.

25) Znečišťování ovzduší.

26) Nejznámnější druh chovaný 

v liberecké zoologické zahradě.
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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.

Nejaktuálnější zprávy 
z města a radnicewww.facebook.com/liberec

Jak spolu souvisí zpackané manželství a dopravní zácpa
V Liberci velmi úzce. Uzavírek kvůli plánovaným(!) opravám se na začátku května objevilo ve městě tolik, že způsobily 
kolaps dopravy. Jenže se není co divit – chaos na silnicích jen odráží chaos ve vedení města.
František Gábor, zastupitel TOP09

Kdo si hraje (v kasinech), nezlobí aneb Peníze z hazardu nesmrdí…
Je skutečně hazard důležitější než stabilita města? Změna rozvalila další koalici, ale židle si ponechala, protože moc přeci 
chutná.
Věra Skřivánková, Dana Lysáková, zastupitelky KSČM

Pojďme rychle nahlédnout do nepříliš 
vzdálené historie. V polovině prosince 
loňského roku odvolal primátor Tibor Bat- 
thyány  (dříve  ANO)  náměstkyni  pro 
územní  plánování  Karolínu  Hrbkovou 
(Změna). Vázla totiž příprava územního 
plánu, na což jsem i já mnohokrát pouka-
zoval. Dalo se ale čekat, že se to koaliční-
mu partneru Změně líbit nebude – a také 
nelíbilo. Změna zahrozila vypovězením 
koaliční  smlouvy a primátor couvl. Na 
konci  ledna právě on,  který Hrbkovou 
odvolal, ji zase vrátil do funkce.

„Lepší  řešení  jsme  nenašli,  byla  to 

jediná slušná cesta, jak to po tom zpac-
kaném manželství ještě zkusit napravit,“ 
zdůvodnil  to  tehdy  Batthyány  a  ještě 
dodal, že náměstkyni Hrbkovou jako zlý 
otec vyhnat z domu a teď ji bere zpátky…

Jako pohádka dobré, ale mnohem féro-
vější by bylo, kdyby účastníci zpackaného 
manželství složili své funkce a pokusili 
bychom se vytvořit novou koalici. Jinou, 
než do které  jsme jako TOP09 prozíravě 
nevstoupili. Jinou, než která slíbila, že do 
konce února oznámí, zda je krize zažehná-
na. Jinou, než u které teď vůbec nevíme, 
jaký má vlastně program a co chce dělat.

Můžeme se  jen dohadovat, že dělat 
už nechce vůbec nic. Tedy kromě poli-
tických experimentů – 8. dubna zmi-
ňovaná krize vyvrcholila tím, že Změna 
koaliční  smlouvu vypověděla.  Jenomže 
žádná koaliční smlouva už tehdy vlastně 
neexistovala! Byla  totiž uzavřena mezi 
Změnou a hnutním ANO 2011, které bylo 
v Liberci rozpuštěno v prosinci loňského 
roku.

Za dobu svého fungování koalice větši-
nu předvolebních slibů ani nezkusila začít 
plnit. Nyní, více než měsíc po vypovězení 
smlouvy, se neděje už vůbec nic. Možná 

je to „dobré“ pro 
nás  politiky  (za 
bezvětří  se  loď 
nepřevrátí ),  ale 
určitě to nesvědčí 
městu.  Stagnuje 
a bude stagnovat.

Chaos a nejistota brání  i rozumnému 
plánování  a  dohodám,  podobně  jako 
v každém zpackaném manželství. A jeden 
z výsledků? Zašpuntované a neprůjezdné 
město.  A  přitom  by  stačilo  racionálně 
plánovat, a to nejen v rámci dopravních 
uzavírek. 

Výsledky vlády Změny a exANO jsou 
nevalné. Řidiči šílí z uzavření pěti páteř-
ních komunikací, problémy se semafory, 
ucpané město, neudržovaná parkoviště, 
nepořádek  a  neřešení  problémů,  to  je 
vizitka dnešních dní v našem statutárním 
městě.

Ale  místo  snahy  řešení  těchto  kaž-
dodenních  problémů  se  zastupitelstvo 
zabývá již pravidelně hazardem. Lobbing 
majitelů heren je silný a patrně i vábivý. 
Slovy C. Gilberta: Více než mocných obávej 
se lokajů.

Nikdo, téměř nikdo to nechtěl, ale stále 
se to řeší! Takto by se dala nazvat úporná 
snaha prosadit změnu vyhlášky o hazar-
du, resp. její nulovou variantu. Dohání se 
čas…

Opět se objevily  i nápady vymyšlené 
přímo hlavou, a to na referendum k hazar-
du. Každá forma dobrá, pokud se prosadí 
zájmy hazardní  lobby. Jen se zapomně-
lo na neúspěch posledního neplatného 
referenda, které stálo městkou kasu 1,5 
miliónu Kč s účastí 16,9 %. Přitom se tehdy 
jednalo  o  důležitější  obsah  jako  např. 

prodej letiště.
To, že po přijetí 

tzv.  „nulové  va- 
rianty“  provozo-
vání  hazardních 
her  ve  městě 
Liberci  se  ozvou 
lobbisté a zastán-
ci  hazardu,  jsme  celkem  očekávaly 
a očekávání se splnilo na sto procent. Co 
jsme ale nečekaly, byl  razantní nástup 
k obnovení hazardu ze strany zastupitele 
nejsilnější opoziční strany Starostové pro 
Liberecký kraj.

Začalo  to  nevinně  na  regionální 
televizi reportáží o tom,  jak při úplném 
zákazu  hazardu  budou  vznikat  černé 
herny, dokonce byly  i natočeny skrytou 
kamerou, jak si s tím policie neporadí, jak 
města v okolí Liberce na náš úkor zbohat-
nou a budou si žít a svá kasina hýčkat. 
Reportáž  jsme braly  jako zviditelňování 
zastupitele a jeho strany. Jaké bylo naše 
překvapení, když byl materiál pod vzlet-
ným názvem „Záměr vytvoření transpa-
rentních pravidel pro určení adres, kde 

lze provozovat hazardní hry“ předložen 
zastupitelstvu k projednání a schválení. 
Po emotivní a dlouhé diskuzi, kdy nám, 
odpůrcům hazardu, bylo opět vysvětleno, 
že plošné zrušení heren (kasin) Liberci nic 
nepřinese,  jen černé herny a nedostatek 
finančních prostředků v rozpočtu, které 
budou muset nahradit zvýšené poplatky 
za odvoz komunálního odpadu a daně 
z  nemovitostí,  návrh  naštěstí  nebyl 
schválen. Prostě taškář je ten, kdo jiným 
za pravdu vydává, v co sám nevěří.

Metodou „stokrát nic umořilo osla“ 
byl stejný, nebo velmi podobný materiál 
předložen znovu v dubnu. K tomu si přiložil 
polínko do ohně i primátor města, který 
oprášil  nepřijatou  vyhlášku  a  navrhl  ji 
schválit. Opět nebylo nic přijato.

Nestranný pozorovatel a divák musí 
nabýt přesvědčení, že Liberec  je šťastné 
město, které nemá k řešení jiné věci než 
navrátit hazardní hry zpět do Liberce pro 
větší blaho občanů. Víme, že se situace 
bude opakovat, až nakonec nějaká va- 
rianta projde. Je a bude zajímavé sledo-
vat, jaký je posun v hlasování jednotlivých 

zastupitelů.
Za  ukázkové 

kotrmelce napříč 
spektrem, které 
jsou  k  vidění, 
by  se  nemuseli 
stydět  ani  špič-
koví  atleti.  Nic 
není elastičtějšího než  lidské svědomí. 
Možná, že přístup k hernám v Liberci bude 
rozhodující pro vytvoření nové koaliční 
vlády, až na tento problém zbyde čas.

Žádná ze stran neměla ve volebním pro-
gramu podporu hazardu, spíše naopak. 
Pravidlo politických slibů však u některých 
zní – pravda je věc relativní! Porovnejme si 
sliby a hlasování tak, jak kotrmelce metají. 
Tak dlouho někteří obchází své volební 
programy, až si oblíbí turistiku.

Za zásluhy bude třeba přidělit aktérům 
„trafiky“. Opuštěných a zavřených trafik 
je  po  Liberci  hodně,  jen  vzít  kameru, 
a  nemusí  být  ani  skrytá,  a  natočit  je! 
V nastalém jarním období  je určitě lepší 
než do herny jít do přírody, možná se tam 
potkáme. 

Věra Skřivánková

František Gábor

Dana Lysáková
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Martina Rosenbergová

Na jednáních zastupitelstva města zastupujeme všechny 
občany, kteří potřebují pomoc
Jednou z nejdůležitějších povinností každého zastupitele je jednat za své voliče a pomáhat jim domoci se svých práv, 
upozornit na problémy, které je trápí, či vznášet jejich připomínky a podněty. K tomu všemu je vyhrazen poslední bod 
jednání každého zastupitelstva. Sice poslední, díky snaze klubu ČSSD je však zařazován od února minulého roku již 
pravidelně na 19. hodinu. A opoziční zastupitelé tohoto bodu opravdu hojně využívají.
Martina Rosenbergová, zastupitelka za ČSSD

FÓRUM 

Řešení liberecké politické krize?
Liberec se již několik měsíců topí v politické krizi, která, snad 
trochu paradoxně, jako by kopírovala tu celostátní. Faktický 
rozpad koalice již definitivně zastavil jakýkoli rozvoj města 
a ještě výrazněji prohloubil nefunkčnost politického vedení.
Ondřej Červinka, zastupitel ODS

Co ten náš zastupitelský rybníček?
Poslední zastupitelstvo proplulo v poklidných vodách. 
Přemýšlel jsem, zda je čeřit, či ne. Když ale voda dlouho 
stojí, tak začne zapáchat. Pojďme si pro osvěžení paměti 
připomenout, co bylo a co je.
Jan Berki, zastupitel SLK

Zákon o obcích č. 128/2000 Sb. v para-
grafu 82 upravuje  toto právo každého 
zastupitele následovně:

Člen  zastupitelstva  obce  má  při 
výkonu své funkce právo

a)  předkládat  zastupitelstvu  obce, 
radě obce, výborům a komisím návrhy 
na projednání,

b) vznášet dotazy, připomínky a pod-
něty na radu obce a její jednotlivé členy, 
na předsedy výborů, na statutární orgány 
právnických osob, jejichž zakladatelem je 
obec, a na vedoucí příspěvkových orga-
nizací a organizačních složek, které obec 
založila nebo zřídila; písemnou odpověď 

musí obdržet do 30 dnů,
c) požadovat od zaměstnanců obce 

zařazených do obecního úřadu, jakož i od 
zaměstnanců právnických osob,  které 
obec založily nebo zřídily,  informace ve 
věcech, které souvisejí s výkonem jejich 
funkce;  informace musí být poskytnuta 
nejpozději do 30 dnů.

Bohužel,  snad  bychom  nebyli  ani 
v Čechách,  kdyby  v  tom nebyl  nějaký 
háček. Ten vězí v tom, že přestože zákon 
jasně  stanoví  lhůty,  dokdy má  tázaný 
odpovědět, velmi často se  tak neděje, 
a  to zejména  je-li dotazovaným někdo 
z politiků,  tedy radních města. Zastupi-

telé pak musí na dalším jednání zastupi-
telstva, jež se koná jednou měsíčně, své 
odpovědi urgovat. Často se tedy stává, 
že na odpověď, kterou  lze vyřídit  tele-
fonem za 1 minutu, čekají zastupitelé 
třeba i 60 dnů. Ještě větším problémem 
je, že dostáváme na své dotazy odpo-
vědi mlhavé, vyhýbavé, nebo dokonce 
nicneříkající. A zákon, a opět musím říci 
bohužel, nestanovuje žádné sankce za 
tyto obstrukce. Což je samozřejmě chyba.

I  u  politiků  by  měla  být  možnost 
sankce, trestu či pokuty, pokud nepracu-
jí. V běžném životě je to přece naprosto 
normální.  V  tom  politickém  tomu  tak 

není. Snad i proto 
mívají  polit ici 
často  pocit,  že 
j sou  nad l idé 
a  nemusí  vůbec 
nic. Natož odpo-
vídat  na  dotazy 
obyčejných  lidí. 
A to přesto, že jim ve volebních kampa-
ních slibují modré z nebe. Nezbývá než 
požádat občany, aby měli trpělivost.

Nadarmo se neříká, že když se nechce, 
je to horší, než když to nejde. A současné-
mu vedení radnice se opravdu odpovídat 
nechce. 

Mimo to se ale v rámci této krize objevily 
věci, nad kterými nelze zavírat oči. A bez 
jejichž  adekvátního  vysvětlení  si  nelze 
představit faktické řešení současné krize 
na politické úrovni. Jde především o snahu 
diskreditovat primátora Batthyányho.

Důkazy a svědectví, které se postupně 
veřejně ukázaly, dávají jasné podezření, že 
se v rámci politického boje dosud koaličních 
partnerů používají metody hodné sicilské 
mafie. Obcházení politiků s domnělou či 
skutečnou kopií korespondence primátora 
ze sociálních sítí  je nebezpečným prece-
dentem, nad kterým nelze jen tak zavřít 
oči a který nelze jen tak přejít. A který se 
týká nejen toho, na koho se špína vytahu-
je, toho, kdo ji vytahuje, nebo toho, kdo ji 
hloupě roznáší po městě. Týká se každého 
slušného obyvatele města a každý takový 
má nyní právo slyšet jasné odpovědi – kde 
se soukromá korespondence vzala u poli-
tiků, proč s ní oni, či jejich „šedé eminen-
ce“ obchází jiné politiky, a proč ji, mají-li 
podezření, dávno neodevzdali Policii České 
republiky. Je tak nutné doufat, že sama 
Policie ČR se již celou situací zabývá.

Stejně tak je závažná situace v případě 
několika jiných politiků, kterým bylo v různé 
formě a různými způsoby vyhrožováno či 
na které byl vyvíjen nepřiměřený nátlak 
proto, aby podpořili jedno z možných koa-
ličních uskupení. Vyžadovat podporu za 

to, že něco „nezve-
řejním“, je naprosto 
nepřijatelné,  a  ti, 
kdo  se  takto  snaží 
ovládnout libereckou 
politiku,  by  ji  měli 
opustit  s  omluvou 
a ostudou.

Třetí více než jen kontroverzní situace se 
týká slibů různých postů či výhod za pod-
poru jiné, „nové“ městské koalici. Není to 
tak dlouho, co za podobný přečin čelili poli-
tici na celostátní úrovni trestnímu stíhání 
a vyvázli z něj jen díky poslanecké imunitě. 
Podstata takového jednání zůstává v celé 
republice stejná. I zde je tedy namístě ptát 
se, zda nebyl porušen zákon a zda místní 
politici a jejich „lidé na špinavou práci“ 
nejednají za hranou zákona.

Nic z výše uvedeného by nemělo zapad-
nout. Obyvatelé města Liberce by měli mít 
přehled o tom, co se děje, a v jaké krizi nyní 
město v důsledku tohoto počínání je. A měli 
by po svých volených zástupcích vyžadovat, 
aby trvali na jejich důsledném prošetření. 
A přijetí důsledků.

ODS Liberec v tomto ohledu jedná jasně 
a s těmi, kdo za tímto jednáním stojí, do 
koalice nikdy nevstoupíme. A vždy budeme 
požadovat, aby se na výše uvedené otázky 
hledaly odpovědi a aby odpovědní byli uči-
něni zodpovědnými za toto chování. 

Na zastupitelstvu  se  tvářili  všichni 
státotvorně  –  jako  by  krize  v  koalici 
nebyla, v médiích jako by nebyly žádné 
kauzy.  A  bývaly  doby,  kdy  kauzy  (ať 
již  skutečné či pseudo) byly propírány 
především ze strany Změny na zasedání 
horem dolem a znovu dokola. Nyní jsou 
ve vedení  (záměrně nepíšu v koalici), 
tak se to asi nehodí.

Druhou  zajímavou  zkušeností  je 
postoj  prof.  Šedlbauera  k  vyhlášce 
o hazardu. Svůj návrh  sám vydává za 
kompromis.  A  to  přesto,  že  skupina 
pod  jeho vedením původně dojednala 
jiný. Nejde mi  teď o  to,  jak má vypa-
dat vyhláška,  respektuji  vůli  většiny, 
i  když  s ní  zcela nesouzním.  Jde o  to, 
jakou  strategii  zmíněný  radní  zvolil. 
Tak dlouho předkládá  ten  svůj návrh 
a ostatní odmítá, až se z něj možná sku-
tečně  stane  jediné přijatelné  řešení? 
Připomíná mi  to  smlouvání na  tržišti 
v  tom starém vtipu. Za kolik? – Za  tři 
sta. – Ne, sto. – Ne, tři sta. – Tak dvě 
stě. – Ne, tři sta. – Tak teda tři sta. – No 
vidíte, jak jsme se pěkně domluvili.

A  třetí  je  skutečnost,  že koalice  je 
viditelně potřebná hlavně pro obsaze-
ní postů. Byl  to,  zdálo  se na začátku, 
svazek, který dopomohl i ANO i Změně 
dosáhnout  svého. ANO získalo primá-
tora, Změna většinu v radě města. Obě 

strany zjistily,  že 
jim  to  ke  štěstí 
vzájemně nesta-
čí.  A  tak  se  jim 
je j ich  koal ice 
rozpadla, ale na 
místech zůstáva-
jí. Zodpovědnost 
za  rozpad  házejí  na  sebe  vzájemně. 
Nějak  si  nechtějí  přiznat,  že  na  tom 
nesou obě  strany  svůj díl  viny. Poda-
řilo  se  jim  rukou  společnou  rozvrtat 
územní plán a odložit  jeho  schválení 
na kdovíkdy, podařilo  se  jim  rozehrát 
zajímavou hru  s  teplárnou nebo  třeba 
prosadit  nefunkční  rozvojový  fond. 
Válec  těsné  většiny  dlouho  fungoval 
a na názory menšiny nebylo potřeba 
brát moc ohledy. A  je  to  i  chyba nás 
Starostů.  Náš  konstruktivní  přístup 
k problémům naučil bývalou koalici nás 
akorát využívat. Když už se rozhodli, že 
si to radši dovládnou spolu, než by si to 
komplikovali opuštěním svých míst, asi 
bude  třeba, aby  se  také naučili  se na 
sebe navzájem spolehnout.

A  douška  závěrem?  Syndromem 
některých stran  je,  že mají  v  čele  lidi, 
kteří  se  považují  za  nenahraditelné 
a za ty nejvhodnější k řešení všeho. Ale 
právě u  takových  je  třeba být hodně 
ostražitý. 

Ondřej ČervinkaJan Berki
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Referendum o Ještědu 
a o hazardu
Před měsícem jsem na tomto místě obhajoval referendum 
o tom, zda má město předat na 25 či více let provozování 
Sportovního areálu Ještěd soukromému investorovi. Další 
otázkou do referenda by měl být zákaz, či povolení hazardu 
na území města.
Josef Šedlbauer, Změna pro Liberec/SZ

Jak koná odbor Stavebního úřadu v Liberci
Po dlouhé době mi bylo dopřáno znova nahlédnout, jak pracuje Stavební úřad v Liberci.
Marie Pavlová, Změna pro Liberec

Referendum  je  nástroj  pro  zvláštní 
situace – jinak by ztrácely smysl volby do 
zastupitelstva. Jaká rozhodnutí do refe-
renda patří?

1) Ta, která podstatně ovlivní charakter 
města na desítky let. U předání Ještědu jde 
nejméně o čtvrtstoletí podnikatelského 
záměru s nejvýznamnějším rekreačním 
zázemím města. U hazardu jsou zastupi-
telem Jiřím Šolcem navrhovány smlouvy 
s provozovateli dokonce na dobu neurči-
tou. V obou případech by uzavřené smlou-
vy nedovolovaly budoucím zastupitelům 
po desítky let fakticky nic změnit.

2) Lze je formulovat do otázky s  jed-
noznačnou odpovědí ano/ne. U Ještědu 
by otázka mohla být na souhlas či nesou-
hlas s konkrétní smlouvou mezi městem 
a investorem a u hazardu na souhlas či 
nesouhlas se zákazem heren a kasin na 
území města.

Většinou bývá více možností než jediná, 
kterou lze redukovat na ano či ne. Hledat 
kompromisní řešení s širší podporou je 
úkolem zastupitelů. To se ne vždy povede. 
U řady rozhodnutí se stává, že část zastupi-

telstva prosadí svůj 
pohled, a ostatní ho 
pak musí respekto-
vat.  Výjimkou  by 
ale  měla  být  roz-
hodnutí, která spl-
ňují první podmínku 
z výše uvedených.

Prostě pokud bychom měli podstatnou 
měrou zavázat hned několik budoucích 
generací a zároveň na té věci není široká 
shoda, patří do referenda. Takto význam-
ných a kontroverzních rozhodnutí je málo, 
teď se však před námi rýsují hned dvě.

Referendum může vyhlásit zastupitel-
stvo z vlastní vůle nebo ze zákona, pokud 
se pod petici k  jeho vyhlášení podepíše 
dostatečný  počet  voličů.  V  Liberci  to 
znamená, s potřebnou rezervou, kolem 
deseti tisíc podpisů. Výsledky referenda 
jsou  závazné  jen  při  poměrně  vysoké 
účasti voličů, všechna platná referenda 
byla proto termínově spojena s nějakými 
volbami. Nabízí se volby parlamentní na 
podzim nebo první kolo prezidentských 
voleb v zimě. 

V  roce  2015  se  s  žádostí  o  pomoc 
obrátil na zastupitelstvo města Liberec 
občan Liberce pan Tůma, který se dostal se 
stavebním úřadem (SÚ) do vleklého sporu.

Jen stručně shrnu, o co jde: V letech 
1981 a 1999 provedl pan Tůma na svém 
pozemku drobné stavební úpravy, které 
nepotřebovaly územní řízení ani územní 
rozhodnutí, pouze ohlášení SÚ.

Na jaře roku 2015 podal majitel přileh-
lého pozemku žádost na SÚ o prověření, 
dle  jeho  mínění  „černých“,  staveb  na 
pozemcích pana Tůmy.

Stavební úřad prohlásil drobné stavební 
úpravy, které slouží  již 35 let, za „černé 
stavby“ s tím, že se musí odstranit.

Ani po opakovaném vystoupení pana 
Tůmy  na  zastupitelstvu,  kde  se  snažil 
nedorozumění objasnit a žádal o součin-
nost tajemníka pana Fadrhonce i primá-
tora pana Batthyányho, se vedení města 
jeho problémem nezabývalo.

Tak  jsem do  jednání se SÚ vstoupila 
já. Zúčastnila jsem se několika, nikdy ze 
strany SÚ nebyla projevena snaha občanovi 
pomoci a společně vzniklý problém vyřešit. 
Ba naopak, stal se objektem svévolného, 
povýšeného jednání úředníků SÚ.

Pan Tůma má i po těch letech všech-
ny potřebné doklady. Přesto se rozjela, 
z pohledu občana, úřednická malicherná 
akce, která trvá už více než dva roky.

Stavební úřad až na to, že podal ozná-
mení o přestupku pana Tůmy na odbor 
správní a živnostenský, nekoná.

Oznámení se týká toho, že se pan Tůma 
údajně měl dopustit přestupku tím, že měl 
v roce 1999 úmyslně klamat správní orgán, 
tj. stavební úřad.

Na oddělení přestupků probíhá řízení 
od února 2017.

Úředníci státní správy, zde stavební-
ho úřadu, zcela pomíjí zákon o správním 
řízení,  který  ukládá  správnímu  orgánu 

postupovat tak, aby nikomu nevznikaly 
zbytečné  náklady  a  dotčené  osoby  co 
možná nejméně zatěžoval. To, že veřejná 
správa je službou občanům, pravděpodob-
ně nevzali na vědomí!

Též  vůbec  neberou  na  zřetel,  že  se 
jedná o nemocného seniora, který se ocitl 
v bludném kruhu.

Do dnešního dne pan Tůma nedostal 
ze SÚ rozhodnutí ve věci, aby se mohl 

případně  odvolat 
k nadřízeným orgá-
nům.

Vedoucí odboru 
Stavební  úřad  po 
dvou  letech  pro-
hlásil,  že  nic  neví 
o kauze pana Tůmy, 
a to i přesto, že veškerou korespondenci 
s ním podepisoval. 

Josef Šedlbauer

Marie Pavlová

Vážení čtenáři, texty uveřejněné v zastupitelské rubrice Fó-
rum najdete také na www.liberec.cz/zastupitelstvo.
Každý zastupitel má svůj blog, kde se tyto příspěvky vždy po 
vydání Zpravodaje zobrazí. Každý zastupitel má tak možnost 
komentovat názory svých kolegů přímo pod konkrétním 
článkem.

FÓRUM

Názorový veletoč paní 
zastupitelky Rosenbergové
Zuzana Tachovská, Změna pro Liberec

Zastupitelstvo města v prosinci podpo-
řilo návrh Změny pro Liberec a schválilo 
zákaz provozoven hazardních her na území 
města. Výnosy jen z hracích automatů jsou 
v Liberci kolem 400 miliónů ročně, takže 
firmy provozující hazard spolu s některými 
politiky se snaží zákaz zvrátit.

O  návrat  hazardu  do  Liberce  usiluje 
nejvíce zastupitel Jiří Šolc (SLK), ale velmi 
aktivní,  i  když neobratný,  je  i  primátor 
Batthyány; oba na minulém zastupitelstvu 
předložili své vlastní návrhy.

Návrh Jiřího Šolce, který se tvářil jako 
regulační, tedy na jedno místo jeden pro-
vozovatel a dost, by ale reálně umožnil 
vznik desítek a desítek heren. Návrh pri-
mátora by znamenal možnost provozovat 
hazard téměř neomezeně, stačilo by, aby 
provozovatel splnil podmínku mít tři stoly 
s živou hrou.

Nutno dodat, že názory zastupitele Šolce 
i primátora Batthyányho na hazard jsou 
přinejmenším dlouhodobě konzistentní. 
Hazard nevnímají jako společensky škodlivé 
podnikání, které má za následek kriminalitu 
a zvýšený výskyt sociopatologických jevů 
ve městě, ale jako legitimní způsob, jak 
zvýšit příjem do městského rozpočtu.

Ale pak jsou tu zastupitelé, kteří v otázce 
regulace hazardu předvedli až neuvěřitelný 
názorový veletoč a den ze dne otočili o 180 
stupňů. Paní zastupitelka Rosenbergová, 

která  jako  primá-
torka  pro  regulaci 
hazardu neudělala 
nic,  od  začátku 
volebního  období 
kritizuje Změnu, že 
to s návrhy na regu-
laci hazardu tak dlouho trvá. A dlouhodobě 
hlasitě veřejně deklaruje, že je jako sociální 
demokratka pro úplný zákaz hazardu.

Martina Rosenbergová (zastupitelstvo, 
březen 2017): „Netěšil by mne městský 
chodník postavený z cizího neštěstí.“

Na  svém  blogu  5.  4.  2017  Martina 
Rosenbergová uvedla: „Patřím mezi těch 
20 zastupitelů, kteří podpořili nulovou tole-
ranci. Důvody jsou jasné, vidím tu odvrá-
cenou  tvář hráčství. Gamblery,  zničené 
životy, jejich zoufalé rodiny. Velký čínský 
filozof Konfucius řekl: „Nevšímá-li si člověk 
problémů, které jsou vzdálené, bude mít 
s nimi starosti, až se přiblíží.“

Krásná a dojemná slova že?
Jaké  bylo  proto  naše  překvapení, 

když  na  posledním  zastupitelstvu  paní 
Rosenbergová hlasovala  jak PRO návrh 
Jiřího Šolce, tak i PRO návrh pana primá-
tora. Tedy pro návrat tvrdého hazardu do 
Liberce.

Co se stalo, že už chodník postavený 
z cizího neštěstí nebude paní exprimátorce 
vadit? 

www.liberec.cz/zastupitelstvo

Zuzana Tachovská
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Inzerce

HASIČI RADÍ OBČANŮM

Jednotka sboru dobrovolných hasičů 
obce je jednotka požární ochrany (JPO), 
kterou je obec povinna zřídit na základě 
zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně. 
Jednotka není totožná s občanskými 
sdruženími, jimiž jsou sbory dobrovol-
ných hasičů. V praxi však bývá nejčas-
těji obcí zřizována ve spolupráci právě 
s těmito dobrovolnickými spolky.

Obec musí zřídit jednotku i v přípa-
dě, kdy žádné dobrovolné sdružení na 
jejím území není. Především malé obce, 
pro které by bylo zřízení vlastní jednot-
ky nereálné, tuto povinnost řeší ve spo-
lupráci s okolními obcemi, kde jednotka 
již zřízena je. Velitele jednotky jmenuje 
a odvolává starosta obce. Každý hasič 
v jednotce musí absolvovat pravidelná 
proškolení teoretických i praktických 
dovedností podle svého zařazení.

ZAŘAZENÍ, STRUKTURA
A VYBAVENÍ JEDNOTKY

Organizační struktura jednotky je 
stanovena vyhláškou 247/2001 Sb., 
o organizaci a činnosti jednotek PO. Jed-
notka může být podle potřeb zařazena 
do kategorie JPO II – V (kategorie JPO 
určuje stupeň vybavení, minimální počet 
členů ve směně, pohotovost k výjezdu 
atd). Vybavení technikou a materiálem 

je do značné míry závislé nejenom na 
kategorii zařazení, ale i na finančních 
možnostech zřizovatele. Kromě stan-
dardních úkolů jednotek PO má většina 
jednotek předurčenost pro řešení dalších 
zásahů, jako například ochrana obyvatel-
stva, práce na vodě, dopravní nehody, 
živelné pohromy apod.

JAK JE TO S LIBERECKÝMI
JEDNOTKAMI?

I statutární město Liberec plní povin-
nost danou zákonem a na svém území 
zřizuje osm jednotek sboru dobrovol-
ných hasičů. Jednotky mají působnost 
na správním území města, ale mohou 
zasahovat i  mimo území své působ-
nosti. Jedná se o jednotky JSDH Vesec, 
JSDH Pilínkov, JSDH Horní Hanychov, 

JSDH Karlinky, JSDH Machnín, JSDH 
Růžodol I, JSDH Krásná Studánka a JSDH 
Vratislavice nad Nisou.

Liberecké jednotky úzce spolupracují 
s HZS Libereckého kraje, mají potřebné 
vybavení a zázemí, které se město Libe-
rec snaží podle možností obměňovat 
a modernizovat. Poslední významnou 
akcí bylo například pořízení dvou 
nových dopravních vozidel pro jednot-
ku v Machníně a Vesci, která nahradila 
staré Avie. Kromě výjezdů k požárům, 
dopravním nehodám, odstraňování 
překážek, únikům ropných látek, čerpá-
ní vody a mnoha dalším, které absolvují 
liberecké jednotky společně s profesio-
nálními hasiči, zajišťují i mnoho jiných 
činností, jako například požární dozory 
na významných akcích (Benátská noc, 
Liberecký jarmark, koncerty, sportovní 
akce), spolupráce s  filmovými štáby, 
poskytování výškové techniky pro 
město, účast a organizování společen-
ských a kulturních akcí atd. Více infor-
mací o konkrétních jednotkách lze najít 
na internetu: 1url.cz/@hasici.

V roce 2016 bylo jednotkami reali-
zováno celkem 245 výjezdů k různým 
událostem včetně úklidů komunikace 
po dopravních nehodách, kde došlo 
k úniku ropných látek. 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů
V březnovém vydání Zpravodaje jsme se zabývali rozdílem mezi jednotkou sboru 
dobrovolných hasičů a sdružením dobrovolných hasičů. Dnes si řekneme několik slov 
o jednotkách SDH.
Jan Gardoň

Během loňského roku došlo k  vý-
stavbě nového výstražného zaří-
zení pro výjezd hasičských vozidel 
ze stanice Šumavská v  Liberci do 
Košické ulice. V místě byla světelná 
signalizace již dříve, ale nefungo-
vala. Hasičská vozidla vyjížděla do 
komunikace za plného provozu, což 
bylo nevyhovující a nebezpečné.

Koncem roku 2016 byly vybudová-
ny tři nové sloupy se světelným signa-
lizačním zařízením, které je již plně 
funkční, a HZS Libereckého kraje žádá 
řidiče, aby ho respektovali.

Návěstidla jsou ovládána z  Kraj-
ského operačního a  informačního 
střediska HZS Libereckého kraje 
a uzavírají provoz na přilehlých komu-
nikacích při výjezdu jednotek požární 
ochrany. Technologie běžela několik 
měsíců ve zkušebním provozu kvůli 
správnému nastavení.

Aby byl hasičům umožněn rychlý 
a bezpečný výjezd, je třeba, aby řidi-
či dodržovali zastavení na bílé čáře 
před návěstidlem a  aby při tvorbě 
kolon nestáli na žlutém vodorovném 
dopravním značení v  nájezdu do Šu-
mavské ulice. 

NOVÉ VÝSTRAŽNÉ ZAŘÍZENÍ 
PRO VÝJEZD HASIČŮ
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OCHUTNEJTE DIVADLO je pro všech-
ny, které láká poznat divadlo a  jeho 
provoz. Zájemci budou mít možnost 
podívat se do běžně nepřístupných 
prostor, vyslechnout od zaměstnanců 
divadla něco o jejich práci. Co vlastně 
dělá kostymérka, maskérka a vlásen-
kářka, zvukař, osvětlovač nebo kulisák?

Účastníci budou rozděleni do men-
ších skupin podle věku (děti, mládež, 
dospělí) a ve vzájemné spolupráci pak 
na konci workshopu vytvoří autorské 
představení.

Náplní prvních čtyř dní bude inten-
zivní tvůrčí práce rozdělená do jednot-
livých sekcí, během nichž si účastníci 
vyzkouší tanec, herectví a improvizační 
hry, práci s hlasem a další základní prvky 
divadelní tvorby. Všechny lekce pove-
dou profesionální lektoři, za všechny 
uveďme Šárku Brodaczovou, která vede 
pravidelné taneční lekce pro veřejnost, 

nebo známé herce z Divadla F. X. Šaldy 
Janu Hejret Vojtkovou a Jana Jedlin-
ského.

Pátý den se do celé skládačky přidá 
poslední důležitý prvek: živé publi-
kum. Proběhne premiéra autorského 
představení – vystoupení pro veřejnost 
v Malém divadle. Zde budou mít účast-
níci workshopu možnost předvést, 
co se během předchozích dní naučili, 
a zužitkovat nabyté zkušenosti. Večer 
bude zakončen drobným občerstvením 
a volnou zábavou. Vstupenky na závě-
rečné představení, které se bude konat 
v pátek 18. 8. 2017, budou k zakoupení 
na pokladně Malého divadla.

Máte zájem o divadlo, tanec, pohyb, 
hru a  různé formy sebevyjádření? 
Chcete se přihlásit? Podrobnosti na 
www.saldovo-divadlo.cz.

Do 30. 6. 2017 je možné využít slevu 
za včasnou koupi. 

Chcete nahlédnout za oponu?
V libereckém Malém divadle se bude 14.–18. 8. 2017 konat 
pětidenní intenzivní dílna s názvem Ochutnejte divadlo 
zaměřená na herectví, tanec a zpěv. Účastníci se kromě 
jiného seznámí s divadelním provozem a poslední den 
workshopu stanou na jevišti před publikem.
Divadlo F. X. Šaldy

Acoustic Garden Tour

20. 5. THOM ARTWAY 
v 19.30 hod na Zahradì Lidových sadù

24. 5. ZDENÌK IZER a AUTOKOLEKTIV
v 19.00 hod na velkém sále

Stará tváø Jizerských hor

25. 5. HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ÈASU
s Markem Øeháèkem v 18.00 hod v Experimentálním studiu

28. 5. JABLOÒOVÁ FEST 2017
od 14.00 hod na Zahradì Lidových sadù

31. 5. The best of ze ŽLUTÝCH TRABANTÙ
s Danem Pøibánìm v 19.00 hod na velkém sále

2. 6. JARRET & VÌTRNO
v 19.00 hod na Zahradì Lidových sadù

3. 6. GREENFEST - Ekofestival Liberec
od 10.00 hod na Zahradì Lidových sadù

8. 6. KONCERT V RÁMCI DVOØÁKOVA FESTIVALU
Kateøina KNÌŽÍKOVÁ - soprán & Kateøina ENGLICHOVÁ - harfa 

v 19.00 hod na velkém sále

Neváhejte a nominujte!

KULTURNÍ 
POČIN ROKU

Zaujalo vás nějaké divadelní představení, výtvarné 
dílo, výstava či jiná expozice, literární počin, umělecká 
performance, rekonstrukce drobných historických 
památek, živé veřejné vystoupení či mediální počin 
v tomto roce v Liberci?

Neváhejte a nominujte jej do 
soutěže „Kulturní počin roku“.

Podrobnosti pro přihlášení: www.liberec.cz/oscr.

www.liberec.cz/kulturnipocin

KLUB BEDNA

IV. ročník přehlídky začínajících 
hudebníků s handicapem i bez.

Zúčastnit se mohou sólisté i kapely všech žánrů  
a všech věkových kategorií.

2017
23. 6. 2017  I  LIBEREC, Soukenné náměstí

PŘIHLAŠ SE! tulifest@sdruzenitulipan.cz
Termín přihlášek do 10. 6. 2017

VÍTĚZE ČEKÁ:
Natočení singlu V PROFESIONÁLNÍM STUDIU 
VYSTOUPENÍ na letním FESTIVALU
VYSTOUPENÍ na akci Týden s TULIPANEM

www.tulifest.cz / www.sdruzenitulipan.cz

Otevření parku Clam Gallasů 
24. května od 10.00

za účasti potomků čestného občana 
Liberce Franze Clam Gallase.

Setkání se uskuteční v parku v Komenského ulici.
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OBĚ ČÍSLA přitom zastřešují podporu 
kultury v Liberci v tom nejširším pojetí, 
ale je patrné, že město rozhodně 
nezapomíná ani na drobné aktéry či 
divácky menšinovou kulturu. Největ-
ší nárůst – 16 miliónů – při srovnání 
obou volebních období se odehrál na 
poli mainstreamových kulturních pří-
spěvkových organizací města a kraje, 
a to včetně Lidových sadů, které zajišťu-
jí výrazně alternativní program.

Druhou oblastí jsou velké akce 
(spolu)pořádané městem; i zde jsme 
v průběhu tříletky přidali zhruba 1,2 
miliónu. Jedná se mj. o jarmark (letos 
opět dvoudenní), česko-německé kul-
turní jaro, letní program před radnicí, 
dny evropského kulturního dědic-
tví aj. Finanční prostředky navíc ale 
posíláme i do dotací, individuálních 
a programových, které pomáhají nezá-
vislým pořadatelům s realizací jejich 
projektů.

V rámci individuálních dotací (Seve-
ráček, Bohemia JazzFest, Veletrh dětské 
knihy, majáles aj.) letos podpora vzroste 
o 430 tisíc korun. V programech jsme 
pak alokaci fondu pro kulturu zvýšili 

oproti roku 2014 už o 150 % na součas-
ných 1,7 miliónu.

Stejně zásadní jako finanční podpora 
je ale i bující pestrost kulturních akti-
vit, které se pod Ještědem odehrávají. 
V  průběhu dosavadního volebního 
období jsme zavedli zcela nové progra-
my (festivalové kulturní léto, busking, 
majáles), významně rozšířili ty stávající 
(dětská kniha, jarmark, evropské kul-
turní dědictví), znovu zavedli přímou 
podporu publikační činnosti (knihy 
o historii Liberce) či začali účinně spo-
jovat historii města s jeho současností 
v  zájmu aktivního poznávání vlastní 
minulosti (např. památník chartistům, 
projekt Příběhy našich sousedů, zinten-
zivnění udělování občanství a medailí 
města, park Clam-Gallasů). To všechno 
mj. přispívá k rozvoji kulturnosti města 
jako takového. 

PŘEDNĚ JSEM velice rád, že partner-
ství Liberce a Augsburgu za své šest-
náctileté trvání nejenže nezevšednělo, 
ale naopak se neustále vyvíjí a oběma 
stranám přináší nové zkušenosti, nové 
radosti a nové cíle. Dokonce si troufnu 
říct, že naše spolupráce může být pro 
mnoho českých a  německých měst 
inspirací.

Česko-německé vztahy jsou dnes 
na velmi vysoké úrovni a svou úlohu 
v tom sehrává i naše město. Po druhé 
světové válce a  odsunu tehdejšího 
německého obyvatelstva se velká část 
libereckých Němců postupně usídlila 
v  oblasti Augsburgu, a  protože tito 
lidé měli v našem městě své kořeny, 
spousta z nich na Liberec nikdy neza-
pomněla.

Trvalo to několik desítek let, ale 
postupná snaha nejprve jednotlivců 

a  později spolků vyvrcholila v  90. 
letech minulého století zahájením 
spolupráce Liberce a  Augsburgu 
a  posléze podepsáním smlouvy 
o partnerské spolupráci. Stalo se tak 
v roce 2001 a události dalších 16 let 
pak ukázaly, že nešlo jen o formalitu, 
ale o začátek nové éry.

Na tomto místě bych chtěl připo-
menout zásluhu všech předchozích 
vedení obou měst, protože toto part-
nerství bylo vždy bráno velmi vážně 
a ve snahách o jeho rozvoj nikdo nepo-

levil. Důkazem je projekt DIALOG, 
který se ve dvouletých intervalech 
koná střídavě v Liberci a Augsburgu 
a který je dokonalou ukázkou toho, co 
naše spolupráce představuje a jaký má 
význam – podnítit zájem o dění v sou-
sední zemi, oslovit veřejnost sousední 
kulturou a  iniciovat vzájemný dialog 
a výměnu názorů.

Letos je hostitelem čtyřdenního 
DIALOGU Liberec a jsem přesvědčen, 
že jsme pro naše německé hosty a pro 
libereckou veřejnost připravili zajíma-
vý a atraktivní kulturně-společenský 
program, který naši spolupráci posune 
opět o  něco dále. Symbolicky totiž 
dojde i na dvě vyznamenání. V rámci 
programu udělím Medaili města 
pamětnici hrůz koncentračního tábora 
paní Martě Kottové a zároveň panu 
Ervínu Šolcovi, který se coby německý 

rodák zasloužil o znovuoživení česko-
-německých vztahů.

Celý letošní DIALOG pak bude o to 
zajímavější, že jsme jej zakompono-
vali do programu Česko-německé-
ho kulturního jara, které se koná 
při příležitosti 20. výročí podepsání 
Česko-německé deklarace. Liberec je 
jedním ze sedmi českých dějišť festi-
valu a spojení s DIALOGEM nám přišlo 
naprosto logické, protože oba projek-
ty mají stejnou myšlenku.

Věřím, že letos navážeme na vyda-
řený augsburgský DIALOG v roce 2015 
a že i naši němečtí kolegové budou 
z Liberce odjíždět plni nových zážit-
ků a  inspirace. Podrobný program 
DIALOGU 2017 včetně pozvánek na 
jednotlivé akce pro veřejnost nalez-
nete v červnovém vydání Libereckého 
zpravodaje a na webu města. 

Kultura v Liberci: 2014 vs. 2017
Byv konfrontován s odsudkem šéfa Febia, v jak nekulturním 
rozpoložení se nachází město Liberec i jeho politická 
reprezentace, otevřeně s tímto tvrzením polemizuji 
srovnáním podpory kultury v letech 2014 a 2017. Už vstupní 
data vyznívají příznivě: v průběhu tří let jsme navýšili hrubé 
výdaje na kulturu o 19 miliónů na současných 112 miliónů.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu

Blíží se DIALOG, svátek česko-německé kultury
Ve dnech 22.–25. června bude Liberec po 4 letech hostit tradiční česko-německé kulturní dny DIALOG. Rád bych proto 
připomněl, co tento společný projekt partnerských měst Liberce a Augsburgu vlastně znamená.
Tibor Batthyány, primátor města

INTERIÉRY SYNAGOGY A PAMÁTNÍKU ŠOA
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Náměstí Dr. E. Beneše
Ulice 5. května

Synagoga
Památník ŠOA

Židovský hřbitov

Kombinace MHD (v ceně), a pěší – cca 2,5 km
Sraz účastníků: Městské informační 
centrum Liberec. Průvodci z Komunitního 
střediska KONTAKT Liberec / AMIKUS.  

Cena: 50 Kč dospělí, 25  Kč studenti, děti, 
senioři, 100 Kč rodiny. 

Nutná rezervace předem do středy 14.00.

PO STOPÁCH LIBERECKÝCH ŽIDŮ
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY KVĚTEN – ZÁŘÍ

KAŽDÝ ČTVRTEK OD 16.00

Rezervace:  Městské informační centrum Liberec, info@visitliberec.eu, tel.: 485 101 709.

ORGANIZACE
2014 

(mil. Kč)
2017 

(mil. Kč)

Divadlo F. X. Šaldy 68,33 80,58

Naivní divadlo 10,31 11,90

Krajská vědecká knihovna 1,25 1,9

Lidové sady 11,06 12,7
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SVAZ DŮCHODCŮ ČR LIBEREC, TEL. 720 419 163

30. 5. / 10.00 4. krajská konference SDČR Koloseum 
Liberec

7. 6. / 13.00 Info Pálava, program léta 2017 Centrum 
Vlasty Buriana

Informace pro veřejnost o aktivitách, programu, výletech, zájezdech –
každou první středu v měsíci 13.30–15.30 v Centru Vlasty Buriana v Široké ulici, 
tel. 720 419 163, p. Klíchová

PROGRAM CENTRÁLNÍHO KLUBU SENIORŮ
Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1, e-mail: klub@ksk.liberec.cz
tel.: 485 244 992 www.ksk-liberec.cz/seniori
Účastníci akcí souhlasí s pořízením zvukového a obrazového záznamu, 
který může být využit Komunitním střediskem Kontakt Liberec, p. o. 
pro účely prezentace akcí či aktivit přímo souvisejících.

ÚTERÝ

16. 05.
14.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Hudební odpoledne s harmonikou

STŘEDA

17. 05.
15.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Letem světem: 
Korea - zakázaná zóna 
Naučný přírodopisný seriál

PONDĚLÍ

22. 05.
15.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Beseda s Alenou Šukovou  
MUDr. Karel Herfort a MUDr. Karel Amerling

ÚTERÝ 

23. 05.
14.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Hudební odpoledne 
s klavíristou Jiřím Vajsejtlem

STŘEDA

24. 05.
14.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Prevence civilizačních 
onemocnění

ČTVRTEK

26. 05.
10.00 - 12.00 hod.

Kuželna, Home 
Credit arena

Tréninkové odpoledne v Kuželně  
Přezutí s sebou

ÚTERÝ

30. 05.
14.00 hodin

Centrální klub 
seniorů

Hudební odpoledne s harmonikou

STŘEDA

31. 05.
15.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Letem světem: 
Výprava do bažin - Tygři 

Naučný přírodopisný seriá

ÚTERÝ

06. 06.
14.00 hodin

Centrální klub 
seniorů

Hudební odpoledne 
s klavíristou Jiřím Vajsejtlem

 

Klub šikovných rukou - každé liché pondělí od 10.30 hod.

Herní odpoledne - každý čtvrtek od 13.00 hod.

Relaxační cvičení - každý pátek od 08.00, 09.00 a 10.00 hod. Ručník s sebou!

Cvičení na židlích - každý pátek od 11.00 hod.

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 30. DUBNA 2017
137/17 vizitky, pouzdro 27. 4. 2017

136/17 brýle 27. 4. 2017

132/17
nálezy DPMLJ: brýle, desky Jan Beránek, průkaz Sandra Strnadová, mobilní telefon, 

kabel, vak s oblečením, peněženka, deštník, sportovní hůl
25. 4. 2017

131/17 nálezy České dráhy: čepice 24. 4. 2017

130/17 klíče od vozidla 24. 4. 2017

128/17 mobilní telefon 19. 4. 2017

127/17 průkazy Jan Mačo 18. 4. 2017

126/17 dokumenty Milan Sokol 18. 4. 2017

125/17
nálezy DPMLJ: peněženka Dušan Tokár, tác, deštník, mobilní telefon, průkaz Ivana 

Krupičková, hole, elektronická cigareta
18. 4. 2017

124/17
nálezy České dráhy: deštník, peněženka Miroslav Vondřich, peněženka Nikola 

Zvolánková
19. 4. 2017

122/17 peněženka Dan Netušil 11. 4. 2017

121/17 batoh 11. 4. 2017

120/17
nálezy České dráhy: kniha, mikina, 2× vesta, mobilní telefon, deštník, klíče od 

vozidla
11. 4. 2017

119/17 peněženka Jan Frumert 11. 4. 2017

117/17
nálezy DPMLJ: 2× čepice, doklady Karel Vaníček, brašna, deštník, hodinky, power-

banka, vak
7. 4. 2017

116/17
nálezy na České poště: průkaz Víno Davide, s.r.o., průkaz Filip Střiženec, klíč, brýle, 

rukavice, čepice, bunda
5. 4. 2017

115/17 brýle 4. 4. 2017

112/17 peněženka Pavel Novotný 4. 4. 2017

Příměstský tábor pořádaný TJ Starý Harcov 
pro matky, které jsou s  dětmi samy. Cena je 
tak o polovinu nižší, než je u  těchto typů tá-
borů obvyklé.

Sportovní kemp TJ Starý Harcov 2017 (pří-
městský tábor) se koná 10.–14.  7. a  21.–25.  8. 
vždy pondělí až pátek od 9.00 do 17.00 hod.

Cena: 550 Kč (za 5 dní). Kemp je určen pro klu-
ky z 1.–6. tříd.

K dispozici budou dvě hřiště, v případě špatné-
ho počasí tělocvična.

Program: florbal, fotbal, míčové hry, sportov-
ní olympiáda, soutěže o  ceny, výlety, opékání 
buřtů.

Kontakt: tel. 792 263 416, 
e-mail: p.radomil@email.cz. 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO DĚTI 
Z NEÚPLNÝCH RODIN

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Z MĚSTA

LIBEREC.CZ

REKLAMA, KTERÁ V LIBERCI FUNGUJE
50 000

výtisků každý měsíc
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Inzerce

Tenis

Nohejbal

Beach volejbal

ZAČÍNÁME 

13. KVĚTNA

TIPY A POZVÁNKY NA AKCE V LIBERCI

KAM ZA ZÁBAVOU?
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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 26. KVĚTNA.

Vydává statutární město Liberec, 
nám. Dr.  Edvarda Beneše 1, 460 59 
Liberec. IČO 262978.
Povoleno: MK ČR E 11813.
Redakční rada: Tibor Batthyá-
ny, Tomáš Kysela, Jiří Čeček, Květa 
Vinklátová, Dana  Lysáková, Zora 
Machartová, Ondřej Červinka, Petr 
Neuhäuser, Pavel Chmelík. Šéfredak-
tor: Pavel Chmelík (tel. 731 681 090, 
chmelik.pavel@magistrat.liberec.cz).
Tisk: Mafra, a. s.
Redakce si vyhrazuje právo krátit pří-
spěvky a  upravovat je po  stylistické 
stránce. Náklad 50 000 kusů.
Vychází: 15. 5. 2017.

DISTRIBUCE ZPRAVODAJE

čtvrtek 25. května od 15 hodin
ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 11 V HISTORICKÉ BUDOVĚ RADNICE

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC

WWW.LIBEREC.CZ/ZASTUPITELSTVO

Běh Zámeckým parkem
Běžecká sezóna se pomalu roz-

bíhá a ne jinak tomu je i v Liberci. 
V sobotu 20. května se ve Vratisla-
vicích uskuteční Běh Zámeckým 
parkem.

Připraveny jsou tratě pro všechny 
věkové kategorie. Díky spolupráci 
s partnery akce bude pro prvních 
50 přihlášných připravena originální 
čelenka závodu. Trasy jsou vedeny 
výhradně po lesních a polních ces-
tách a v závodě dospělých budou 
mít závodníci na výběr mezi hobby 
během na 4,5 km nebo během 
sportovním, který měří 9 km.

Centrum závodu bude umístěno 
nedaleko Vratislavického kulturní-
ho centra 101010. Propozice, při-
hlášky a informace k závodu: www.
zavodnicek.cz 

V  KATEGORII STARŠÍHO žactva 
v nejvýznamnější soutěži školní mlá-
deže v  České republice změří síly 
šest nejlepších dívčích a chlapeckých 
týmů, které se od loňského září probi-
ly náročnou kvalifikací.

„Očekáváme výborný volejbal, pro-
tože sportovní úroveň zápasů těchto 
školních týmů se neustále zvyšuje. 
Základní školy přivítáme v  Liberci 
poprvé, protože zatím jsme pořádali 
závěrečné turnaje jen pro střední 
školy,“ připomíná ředitel tohoto 
republikového finále Leoš Bím.

Finále se uskuteční ve dvou areá-
lech – dívky budou hrát v hale Tech-
nické univerzity a chlapci v hale Dukly 
Liberec. Hlavním pořadatelem akce je 
Gymnázium a Střední odborná škola 

pedagogická Jeronýmova, kterou 
bude ve finále reprezentovat družstvo 
chlapců. Spolupořadatelem je také 
ZŠ Ještědská, jež do soutěže postaví 
výběr dívek a zabezpečí i turnajovou 
část v hale Technické univerzity.

Seznam účastníků ještě není kom-
pletní, neboť stále probíhají kvalifikač-
ní kola. Jisté však je, že na utkání – pře-
devším obou domácích výběrů – se 
chystají i jejich spolužáci, stejně jako 
žáci z dalších škol ve městě. Ti všichni 
totiž v den turnaje zamíří do hlediště, 
aby vytvořili aktérům turnaje jakse-
patří bouřlivou kulisu. A té bude určitě 
třeba, neboť oba finálové duely opět 
nabídnou fanouškům v České republi-
ce přímým přenosem televizní kamery 
na ČT sport.

Česká televize však nebude sama. 
Celý turnaj bude snímat také školní 
televize Jergym TV, která z něj zajistí 
přenosy a také rozhovory a další zpra-
vodajství z jednotlivých střetnutí.

Na finalisty Sportovní ligy základ-
ních škol však nečekají jen zápasy 
o  finálové poháry. Pod vedením 
volejbalového patrona Sportovní ligy 
základních škol Lubomíra Staňka a za 
účasti hráčů Dukly Liberec se usku-
teční na závěr úvodního hracího dne 
tzv. All Star Game. Mladí volejbalisté 
uvidí ukázky rozcvičení či nácviků jed-
notlivých volejbalových dovedností 
a dva vybraní členové každého týmu 
se zapojí také do různých soutěží – 
v přesnosti a rychlosti podání nebo 
přesnosti příjmu. 

Finále mladých volejbalistů
Ačkoliv letos Dukla Liberec neobhájila mistrovský titul, město pod Ještědem lze právem 
označit za volejbalové. Další svátek pod vysokou sítí nabídne sportovní kalendář ve dnech 
1. a 2. června, kdy se bude konat republikové finále 3. ročníku Sportovní ligy základních škol.
Vlasta Stará

Jsme mistři ČR ve futsalu!

Tým kluků z 8.–9. tř. ZŠ Barvířská vybojoval 1. místo ve školní futsalové lize pro rok 2017! V semifinále porazili Ostravu na penalty a ve 
finále Brno 3:1. Zápasy byly vyrovnané a kluci prokázali velkou bojovnost a týmového ducha. Velký dík patří i fanouškům, kteří bezvadně 
povzbuzovali náš tým po celý turnaj. Vítězná sestava: Kožurik, Vik, Bulejko, Janouš, Kaiser, Křeš, Lochman, Moc, Špinka, Čuřík, Hejl, 
Plechatý, Winkler, Valenta.  Tomáš Vávra


