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150 let pod ochranou armády
Slavnostním nástupem na náměstí Dr. E. Beneše před radnicí začaly 13. září oslavy 40 
let existence 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany a zároveň 150. výročí 
přítomnosti vojsk v Liberci.

SLAVNOSTNÍHO ZAHÁ JENÍ se 
zúčastnil absolvent výcvikového kurzu 
vojenské školy Avraham Harshalom 
z Izraele, který se před sedmdesáti lety 
zúčastnil války za nezávislost své země. 
Do Liberce tak zavítal po dlouhých 
letech. Jeho příběh a rovněž i osudy 
československých pilotů zachycuje 
výstava fotografií s názvem The Wing-
men – Muži na křídlech, která se stala 
součástí otevřené expozice.

„Všichni víme, že strojní i automobi-
lový průmysl má v našem městě boha-
tou historii. Stačí připomenout, že letos 
uplynulo úctyhodných 111 let od výroby 
prvního automobilu v Liberci. Technické 

muzeum nám zkrátka ukazuje, čím je 
Liberec proslulý. U starších návštěvníků 
vyvolávají exponáty nostalgii, zatímco 
u dětí a mládeže vzbuzují zájem o tech-
niku a technické obory. Práce s mládeží, 

která se naplno rozjede spolu s chys-
tanou Dílenskou akademií pro školy, 
je ostatně jedním ze strategických cílů 
Technického muzea, a mohu slíbit, že 
město bude tento vítaný projekt ze 
všech sil podporovat,“ řekl primátor 

Tibor Batthyány, který po slavnostním 
otevření přivítal izraelského velvyslance 
a hosty z Izraele na liberecké radnici.

Podporu projektu vyjadřuje také 
náměstek primátora Tomáš Kysela. 
Ocenil snahu představitelů Technické-
ho muzea o znovuzrození areálu LVT 
a  postupné budování jedinečného 
zábavně-naučného komplexu.

Návštěvníci najdou novou expozici 
v pavilonu B. Ten musel projít nejnut-
nější obnovou. Prokouklo i okolí celého 
pavilonu. Veřejnosti byl zpřístupněn od 
soboty 9. září, kdy došlo ke slavnostní-
mu předání parní lokomotivy.

 Pokračování na straně 12.

„Technické muzeum nám 
ukazuje, čím je Liberec 

proslulý.“

ELITA.  „Chemická brigáda je bez nadsázky jedním ze symbolů našeho města a všichni můžeme být právem hrdí, že vás tu máme. Jako jednotka 
patříte k elitě a mnozí z vás jsou neodmyslitelnou součástí většiny zahraničních misí České armády,“ uvedl mimo jiné primátor Liberce Tibor 
Batthyány při slavnostním nástupu, který si nenechali ujít zástupci ministerstva obrany, vedení Armády ČR a další hosté. Foto Jan Vrabec

10 LET OD ZADÁNÍ
Blíží se 10 let výročí zadání 
nového návrhu územního 
plánu města.

NA PRŮZKUMECH a rozborech 
k novému územní plánu začal Jiří Plašil 
aktivně pracovat v roce 2008. Je tedy 
„nový“ návrh územního plánu ještě 
vůbec aktuální? Jeho autor aktuálnost 
obhajuje. Proč? Protože v Liberci se 
posledních 10 let nic nezměnilo.
 ČTĚTE NA STR. 8

Technické muzeum otevřelo expozici o průmyslu
Novou expozici mapující průmyslovou minulost a současnost Libereckého kraje a historii 
někdejší liberecké Vojenské odborné školy leteckých mechaniků otevřelo v pátek 8. září 
Technické muzeum Liberec.
Jan Král

VOLBY 2017
Volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR se 
uskuteční 20. a 21. 10.

HLASOVÁNÍ na území města 
proběhne na obvyklých místech 
v  87 volebních okrscích, včetně 
Vratislavic nad Nisou. Hlasovací 
lístky a  instrukce občané obdrží 
nejpozději 17.  října. Veškeré 
informace o  volbách, hlasování 
a volebních průkazech najdete  
 NA STRANĚ 15
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EDITORIAL
Milí Liberečané,
je za námi druhý ročník Léta na náměstí. Jaké 

bylo, by měla zhodnotit především veřejnost. Nic-
méně rád se za ním ohlédnu. Není jednoduché se 
programově zavděčit vkusu každého. I letos to pro 
nás byla výzva. Nejvíc diváků přitáhla dvě divadelní představení, open 
air Posedlost baletem II a činohra Mysteria Buffa. Svoje publikum našel 
i pravidelný Bohemia Jazz Fest a velikou návštěvnost zaznamenala také 
unikátní výstava děl soukromé sbírky augsburského sběratele Helmuta 
Klewana v Galerii Lázně. Na náměstí u radnice se tančilo v rámci Tančírny 
pod širým nebem, oblibu si získaly také jazzové nedělní podvečery na 
Liberecké pláži, stejně tak Budulínek Naivního divadla Liberec. Hojnou 
účastí překvapil Slam poetry večer a koncert mladých regionálních kapel. 
A jako třešnička na dortu bylo plné náměstí na první Liberecký pivní festival 
s prezentací 56 druhů piv. Bylo toho podstatně více a každá akce měla svoje 
diváky. To mne těší. V souhře se čtvrtečními farmářskými trhy v Kostelní 
ulici a na stejném místě konanými speciálními nedělními trhy mám radost, 
že horní centrum města přes léto ožívá.

Uplynulé prázdninové měsíce jsme, jako obvykle, využili k investicím 
a opravám jak základních a mateřských škol, tak i kulturních a dalších 
objektů. Na více než 40 objektech jsme úspěšně dokončili stavební práce 
za více než 15 milionů korun. Největší investici si vyžádala ZŠ 5. května, 
kde jsme v budově II. stupně kompletně rekonstruovali sociální zázemí 
pro splnění bezbariérových požadavků. Na základní škole Na Výběžku 
jsme museli řešit neuspokojivý stav kanalizace objektu, práce se podařilo 
realizovat za šest týdnů. Celková částka obou akcí přesáhla 2,9 milionu 
korun. V rámci mateřských škol jsme pak výrazněji zainvestovali do oprav 
v MŠ Stromovka v Machníně, kde jsme také realizovali odkanalizování 
objektu včetně instalace čistírny odpadních vod, celkem téměř 1,2 mil. 
korun. Na MŠ Pohádka a Srdíčko proběhla výměna oken za téměř 600 
tisíc korun. Pro veřejnost, především děti a jejich rodiče, bude zcela jistě 
užitečná realizovaná rekonstrukce sociálního zázemí v Naivním divadle. 
Město na tuto rekonstrukci uvolnilo částku 1,4 mil. korun.

Ze zářijových událostí máme za sebou Dny evropského dědictví, které 
jsme pošesté připravili ve spolupráci s partnerskou Žitavou, kde se památky 
otevřely o den později. V Liberci jsme zpřístupnili celkem 26 objektů. Mezi 
letošní novinky patřila židovská synagoga a škola Na Bojišti.

Léto bylo programově nabité a jak vidno, pokračujeme dál. Čeká nás 
pěkné babí léto a zajímavý podzim.

Závěrem přeji všem školou povinným úspěšný rok plný nových poznatků 
a vědomostí, pedagogům pak co nejvíce chuti do práce a rodičům trpěli-
vost a shovívavost s dětmi.   

 Váš Tibor Batthyány

Pravidelně každý měsíc mají zájemci o schůzku s libereckým 
primátorem Tiborem Batthyánym možnost navštívit jej v kanceláři 

ve druhém patře historické budovy radnice.
Na návštěvu není potřeba si předem rezervovat termín.

Pro každého má primátor přichystáno zhruba čtvrt hodiny.
Aktuální termín je 10. října mezi 14. a 16. hodinou.

OTEVŘENÉ DVEŘE PRIMÁTORA

V  termínu 20. a  21.  10.  2017 proběhnou volby do Poslanecké sně-
movny ČR. Dne 20. 10. od 12.00 a 21. 10. 2016 po celý den bude uza-
vřeno pracoviště ODRV.

V sobotu 18. 11. 2017 a 30. 12. 2017 bude Magistrát města Liberec z pro-
vozních důvodů pro veřejnost uzavřen.

PLÁNOVANÉ UZAVŘENÍ MAGISTRÁTU

NEJEN O  VÍKENDU, ale nově i  ve 
všední dny se tak cestující dostanou 
autobusem i tramvají tam, kam potře-
bují později v noci. Poslední autobusy 
a tramvaje budou z terminálu Fügne-
rova odjíždět shodně v 1.20 hodin, 
tedy o hodinu později, než tomu je 
nyní. Stávající spoje budou zachová-
ny. Zahájení provozu nových spojů se 
očekává od 1. října 2017.

Později v noci vyjedou ve stejném 
čase nejen tři „okružní“ autobusové 
linky, ale také tramvaj do Jablonce nad 
Nisou a  zpět a  tramvaje č. 3 v obou 

směrech od Fügnerovy a zpět. Navý-
šení spojů vyjde ročně na zhruba 600 
tisíc korun.

„K charakteru velkého města patří 
i noční život a jedním z jeho předpokla-
dů je fungování nočních linek veřejné 
dopravy. Vycházíme tak vstříc hlavně 
generaci lidí, kterým je mezi 20–40 lety 
a jsou zvyklí na flexibilní životní styl. Ale 
samozřejmě nejen jim, noční linky vyu-
žije každý, kdo třeba chce po návštěvě 
kina ještě někde posedět. Jsem rád, že 
součástí je i noční linka do Jablonce,“ 
řekl radní Josef Šedlbauer. 

ZÁKLADNÍM ÚKOLEM městského 
architekta bude koncepční a územně 
plánovací činnost, příprava územních 
studií a  architektonických soutěží. 
V  rámci přenesené působnosti pak 
bude zajišťovat posuzování význam-
ných stavebních záměrů, a to z pohle-
du jejich souladu s územně plánovací 
dokumentací a s cíli a úkoly územního 
plánování.

„Chceme, aby městský architekt 
dodal posuzování významných staveb, 
které formují urbanistickou tvář města, 
odbornou erudici a nadhled. Nahrává 
tomu i novela stavebního zákona, která 

odebírá stavebnímu úřadu posuzování 
stavebních záměrů z hlediska jejich soula-
du s územním plánem a cíli a úkoly územ-
ního plánování. Tato kompetence přejde 
na jinou složku magistrátu a navrhujeme, 
aby u významných záměrů toto posouze-
ní prováděl právě městský architekt,“ říká 
radní Josef Šedlbauer, který příslušnou 
změnu organizační struktury magistrátu 
připravuje.

„Pokud bude návrh schválen, 
účinnost organizační změny nastane 
shodně s účinností novely stavebního 
zákona, tedy k 1. lednu 2018, “ uzavírá 
Josef Šedlbauer.   

Navýšení nočních spojů MHD
Od podzimu se cestující městské hromadné dopravy 
v Liberci i Jablonci nad Nisou mohou těšit na nové noční 
spoje ve všední dny. Doplnění linek schválili liberečtí radní.
Jan Král

Magistrát chce zavést pozici 
městského architekta
Radní města byli informováni o návrhu zřízení pozice 
městského architekta, který bude stát v čele samostatného 
odboru s rozsáhlými pravomocemi.
Jana Kodymová
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V rámci obnovy současného vozo-
vého parku statutární město Liberec 
pořídí dva elektromobily a jedno vozi-
dlo na pohon CNG. Ze Státního fondu 
životního prostředí, výzva č. 13/2016 
Podpora alternativních způsobů dopra-
vy, město získalo dotaci ve výši 490 000 
Kč.

„Dotace v zásadě hradí rozdíl mezi 
pořizovací cenou klasického automo-
bilu a těchto s tím, že následný provoz 
v případě elektromobilu již vychází 
ekonomicky lépe. S  postupnou 
obměnou vozového parku v dalších 
letech se počet elektromobilů bude 
zvyšovat. Mimo jiné je to příspěvek 
města na zlepšení ovzduší ve městě, 

které je znečištěno nad povolené 
limity zejména tzv. prachovými čás-
ticemi, jejichž zdrojem jsou často 
starší dieselové motory. Tyto částice 
mají přitom rakovinotvorné účinky 
a v některých městech takováto auta 
do center již nemohou vjíždět,“ uvedl 
statutární náměstek Jan Korytář.

Vozidla kategorie M1 s alternativním 
pohonem pro zaměstnance statutár-
ního města Liberec budou využívána 
pracovníky odboru majetkové správy 
k zajištění údržby, revizí, rekonstrukcí 
a oprav svěřeného majetku. Dále budou 
sloužit pracovníkům odboru hlavního 
architekta a odboru ekologie a veřej-
ného prostoru pro práci v terénu. 

„SE ŽÁDOSTÍ o zřízení Institutu závaz-
ného plánování a koordinování uzavírek 
oslovil odbor správy veřejného majetku 
ostatní vlastníky pozemních komunika-
cí ve městě a zároveň vybrané vlastníky 
technické infrastruktury, jejichž práce 
mají na uzavírky v  Liberci největší 
vliv,“ vysvětluje náměstek primátora 
pro technickou správu majetku města 
Tomáš Kysela.

Projektový tým institutu je již složen 
ze zástupců SVS, a.s., Innogy, a.s., 
Projektové kanceláře JAP, projektové 
kanceláře INPOS a projektové kanceláře 
Snowplan. Aktivní účast byla předběž-
ně domluvena i s ŘSD, DPMLJ a Liberec-
kým krajem.

„Určený specialista – externí doprav-
ní inženýr bude závazně plánovat uza-
vírky ve městě a na každý kalendářní 
rok vytvářet dopravní plán, který bude 
reagovat na aktuální dopravní zátěž 
města a plánovaný rozsah uzavřených 

komunikací,“ líčí Tomáš Kysela s tím, že 
dopravní plán bude předkládán k pro-
jednání Radě města Liberce i  Radě 
Libereckého kraje.

Veřejnost tak bude mít prostřed-
nictvím komunikačních kanálů města 
dostatečně dopředu k dispozici doprav-
ní mapu zobrazující chystané uzavírky, 
objízdné trasy, technické zákresy a ter-
míny uzavírek a omezení na jednotli-
vých komunikacích.

Dalším cílem bude operativně pláno-
vat údržbové práce Technických služeb 
města Liberce, které by na městských 
komunikacích měly být provedeny 
před zahájením uzavírky. Institut také 
bude moci využít proměnné doprav-
ní značení, které umožní informovat 
řidiče a návštěvníky města o intenzitách 
dopravy a neprůjezdných komunika-
cích například na dálnicích. Proměnné 
značení bude za přispění dotací EU 
vybudováno v roce 2018. 

„NA TENTO problém město nerezigno-
valo. Hledáme s technickými službami 
způsob co nejlepšího odstraňování 
žvýkaček z dlažby. Zatím však žádná 
z  vyzkoušených metod nepřinesla 
požadovaný výsledek. Zjistili jsme ale, 
že čištění povrchů pomocí horké vody, 
přibližně 98 °C s nízkým proudovým 
tlakem 50 barů, je pro dlažbu lepší, pro-
tože vysokotlakové čištění může dlažbu 
poškodit,“ popisuje náměstkyně pri-
mátora pro životní prostředí, veřejnou 
zeleň a cestovní ruch Karolína Hrbková.

Město Liberec ve spolupráci s Tech-
nickými službami města Liberce zkou-
šelo nedávno stroje na odstraňování 
použitých žvýkaček z  komunikací. 
Odstraňování vzniklých fleků z dlažby 
je velmi problematické a TSML nemá 
v současné době vlastní technologické 
vybavení na odstraňování žvýkaček. 
Metody na jejich odstranění jsou různé. 
Odstraňují se buď ručně – seškrabáním, 
tlakovým proudem, horkou vodou, pře-
hřátou parou anebo zmrazením. Tento 
proces odstraní žvýkačku fyzicky, neod-
straní ale flek po jejím přilepení.

„I když odstraníme žvýkačku, neod-
straníme estetický problém. Vyčistíme 
dlažbu kolem, ale flek zůstane. Zkoušíme 
různé stroje a různé postupy. Hledáme 
způsob, aby byl výsledek co nejlepší, “ 
vysvětluje ředitel TSML, a.s., Petr Šimoník.

Seškrabování zaschlých žvýkaček 
není moc přívětivé k materiálu, proto-
že použití škrabek poškozuje povrch 
dlažby, obzvláště pokud je daná 
pokládka v  záruční době. „Řešením 
odstranění fleků po žvýkačkách je 
neodhazovat je na zem. O tom už je ale 
morální odpovědnost každého z nás,“ 
dodává náměstkyně Karolína Hrbková.

V jiných městech stroje na odstra-
ňování fleků v majetku mají, například 
Mělník a Kutná Hora. S městem Mělník 
komunikuje ředitel libereckých technic-
kých služeb Petr Šimoník. „Zatím jsme 
pro Liberec žádné stroje nenakoupili, 
jsme ve fázi, kdy je zkoušíme. V  uli-
cích Jánského a 1. máje jsme zkoušeli 
metodu jak chemickým způsobem, tak 
tlakovým mytím. Nejúčinnější metoda 
odstranění je použitím horké vody,“ 
popisuje Petr Šimoník.

Nákup strojů technické služby zva-
žují. Některé stroje jsou víceúčelové, 
dají se použít na mytí košů, kontejnerů 
a pomocí vysoké teploty také na neche-
mickou likvidaci plevelu. 

Město koupí elektromobily
Vedení města podporuje alternativní způsoby dopravy, a tím 
také snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel 
a na životní prostředí města. Proto rada města schválila 
a přijala dotaci MŽP na nákup služebního vozidla s pohonem 
CNG a dvou elektromobilů.
Jana Kodymová

Liberec bude lépe 
koordinovat uzavírky
Uzavírky komunikací na území města bude nově 
koordinovat tzv. Institut závazného plánování 
a koordinování uzavírek silnic ve městě Liberci. Na každý 
kalendářní rok bude v předstihu připraven speciální 
dopravní plán. Cílem je realizace uzavírek na základě potřeb 
města a lepší informovanost veřejnosti.
Jan Vrabec

S fleky po žvýkačkách je problém
Mezi podněty od občanů města patří také upozornění na 
fleky způsobené zaschnutím odhozených žvýkacích gum na 
dlažbě městského veřejného prostoru. Vedení města si je 
tohoto problému vědomo a snaží se ho řešit.
Jana Kodymová

PRVNÍ PIVNÍ FESTIVAL

Deset pivovarů, 56 druhů piv, spousta dobrot, fajn muzika, zábava po celý den, tisíce návštěvníků. 
Takový byl první Liberecký pivní festival na začátku září. Vytočeno bylo přes 13 tisíc piv! Příští rok 
bude pivní festival opět na konci prázdnin Foto: Pavel Dušek
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Výjimečná díla evropského 
malířství v Lázních
Augsburg, Vídeň a Liberec. To jsou zastávky výjimečné 
výstavy evropského malířství 20. století ze soukromé sbírky 
sběratele Helmuta Klewana. Výstava se může pochlubit 
jmény, jako je Pablo Picasso, Alberto Giacometti, Jean 
Dubuffet, André Masson, ale ani méně známí autoři vás 
nezklamou, a naopak vás mohou mile překvapit.
Redakce

16. 9. FROZENFEST
Legendární festival pod širým nebem ve 12.30 hod na Zahradì Lidových sadù

22. 9. MODROTISK
v 19.30 hod v Experimentálním studiu

Pear AG s. r. o. uvádí divadelní pøedstavení s

22. 9. SEX PRO POKROÈILÉ
v 19.00  hod na velkém sále

 Janou Krausovou a Karlem Rodenem

All-In Concerts uvádí StandUp Comedy s Lukášem Pavláskem

3. 10. KDO NEPLÁÈE, NENÍ ÈECH
v 19.00 hod na velkém sále, pøedprodej www.allinconcerts.cz/standupshowtour

2. abonentní koncert 59. sezóny komorní hudby v 19.00 hod na velkém sále

5. 10. LUBOŠ SKALA a STANISLAV GALLIN

6. 10. STO ZVÍØAT
ve 20.00 hod na velkém sále, vstupné 220 Kè v pøedprodeji, v den konání 260 Kè

Pear AG s. r. o. uvádí divadelní pøedstavení

 ...VSTUPTE!9. 10.
Hrají: Petr Nárožný, Ladislav Mrkvièka, Jan Èenský a Libuše Švormová

v 19.00 hod na velkém sále

www.lidovesadyliberec.cz

DALŠÍ AKCE NALEZNETE NA NAŠEM WEBU: 
www.lidovesadyliberec.cz a www.evstupenka.cz

HELMUT KLEWAN je rakouský galerista 
a sběratel žijící v německém Mnichově, 
který za bezmála padesát let shromáž-
dil úctyhodnou sbírku, kde se objevují 
opravdu důležité osobnosti evropského 
malířství 20. století.

Zvláštní význam mají ve sbírce por-
tréty a autoportréty umělců, které Kle-
wanovi připomínají mnohá jeho osobní 
setkání a přátelství s umělci. A pak také 
obsáhlý soubor děl tzv. rakouských 
akcionistů. Akcionismus se objevuje 
v Rakousku v 60. letech minulého století 
a k jeho charakteristickým znakům patří 
revolta proti měšťácké společnosti a její 
zesměšňování, často za cenu hodně pro-
vokativních témat se sexuálními náměty.

O významu Klewanovy sbírky svědčí 
zájem světových muzeí o  jeho díla. 
Helmut Klewan půjčoval obrazy do 
londýnské Tate Gallery, Metropolitního 
muzea v New Yorku a dalších význam-

ných galerií v Evropě.
Výstavu Giacometti – Picasso – Chirico 

připravil Helmut Klewan ve spoluprá-
ci s  kurátory Kunstsammlungen und 
Museen Augsburg. Výběr děl je samo-
zřejmě ovlivněn jeho osobními sym-
patiemi, ale svým způsobem se jedná 
o  náhled na evropské dějiny umění; 
zastoupeny jsou díla surrealistů, art brut, 
expresivní malby, metafyzická malba 
Giorgia de Chirico, rakouských akcionistů 
nebo německého a rakouského malířství 
ovlivněného americkým pop-artem.

Výstava Giacometti – Picasso – Chirico 
je v Oblastní galerii Liberec (Lázně) ke 
zhlédnutí do neděle 1. října.

Galerie Lázně je otevřená denně 
mimo pondělí od 10 do 17 hodin, každý 
čtvrtek do 19 hodin. A navíc každý čtvr-
tek galerie nabízí vstup zdarma po celý 
den na všechny výstavy a stálé expo-
zice. 
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23/9/2017

oslavy
Ještědu

10.00–18.00 / vstup zdarma
Prohlídky – vysílač, hotel 

a restaurace, strojovna kabinové 
lanovky ČD, stanice Horské služby

Divadelní a hudební vystoupení
Kreativní a sportovní aktivity pro děti 
Závody ve vynášení sudů na Ještěd

Zlevněné jízdné – kabinová lanovka ČD, lanovka 
Skalka / Historické tramvaje a autobusy

– Liberec-Horní Hanychov – Ještědka

www.jestedliberec.cz

oslavy-jestedu-plakat2017.indd   4 04.07.2017   16:53:15
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„ZA POSLEDNÍ rok jsme v  parku 
obnovili plot, nainstalovali dvě lenoš-
ky a stojan na kola. Park se také dočkal 
nového trávníku, který bude pravidelně 
udržován. Novinkou je stylový mobi-
liář z  palet, vytvořený ve spolupráci 
s libereckou dílnou Tvoříme z palet a za 
pomoci pracovníků Komunitních prací 
Liberec,“ uvedl předseda Parlamentu 
mladých Liberec Pavel Dostalík.

První část happeningu VOČA ŽIJE! 
byla tvořivá a kromě zástupců Parla-
mentu mladých patřila mladým dob-
rovolníkům z celého světa. S instalací 
paletového posezení a stavbou pódia 
pro příležitostné akce totiž pomáhala 
patnáctka mezinárodních studentů pro-
gramu INEX. Druhá část programu už 
byla čistě relaxační a ukázala, za jakým 
účelem park VOČA vznikl. Návštěvníci 
si na novém paletovém posezení užili 
grilování, živou akustickou hudbu 
a populární slam poetry v podání mla-
dých umělců.

Realizaci parku VOČA (volný čas mlá-
deže) pomáhá financovat také statutární 
město Liberec, které bylo spolupořada-
telem happeningu. Otevírání parku si 
nenechala ujít náměstkyně primátora 
pro životní prostředí, veřejnou zeleň 
a cestovní ruch Karolína Hrbková. Ta 

totiž nápad studentů z Parlamentu mla-
dých od začátku podporuje. „Iniciativu 
Parlamentu mladých samozřejmě vítám. 
Vždy mě těší, když občané projeví zájem 
o nějaký nevyužitý prostor a dokážou se 
o něj postarat a pravidelně jej využívat. 
Studentům z Parlamentu mladých se 
to povedlo, a navíc jsou úžasně tvořiví. 
Rádi je v jejich snaze budeme podporo-
vat i nadále,“ konstatovala náměstkyně 
Karolína Hrbková.

Nový paletový mobiliář byl navržen 
a ošetřen tak, aby v parku vydržel mini-
málně tuto a možná i příští sezonu.

Podle Pavla Dostalíka z Parlamentu 
mladých by se park měl v budoucnu 
dočkat originálních prvků, navržených 
v projektu, který se zrodil na Technické 
univerzitě v Liberci. Počítá se například 
s cihlovým grilem, napevno zabudo-
vaným sezením a  nově vysazenými 
rostlinami.

Prostor v Komenského ulici si stu-
denti z Parlamentu mladých vytipovali 
už v roce 2013, a to na základě průzku-
mu mezi libereckou mládeží, které se 
ptali, co mladým lidem ve městě chybí 
a  k  čemu by případně revitalizovaný 
parčík využívali. Návrh budoucí podoby 
parku VOČA pak vycházel přímo z těchto 
námětů. 

ŽÁKOVSKÉ PARLAMENTY – chápu 
je jako samozřejmou součást otevřené 
komunikace mezi žáky a  pedagogy, 
budování demokratických hodnot 
v povědomí žáků a také jako nástroj 
možného zlepšování klimatu ve škole. 
V současné době již parlamenty fungují 
na 13 školách, čtyři je připravují a jen 
tři školy zatím o žákovské samosprávě 
neuvažují.

TESTOVÁNÍ ANGLIČTINA – pojme-
me-li testování hlavně jako nástroj sle-
dování pokroku v jazyce u jednotlivých 
žáků např. mezi 5. a 8. třídou, pak může 
sloužit jako dobrá zpětná vazba pro 

učitele i žáky. V Liberci se momentálně 
systémovému testování AJ (různými 
způsoby) věnuje už 13 našich škol, ve 
třech se připravuje, čtyři školy zatím nic 
podobného neplánují.

KLIMA TŘÍDY/ŠKOLY – chceme-
-li účinně předcházet vztahovým 
problémům, rizikovým jevům a také 
tragédiím (žákovským i učitelským), 
musíme je umět včas rozpoznat. 
Testování klimatu prostředí, práce 
s  výsledky a  adekvátní reakce jsou 
proto nezbytností. Už jen dvě libe-
recké základní školy zatím pravidelně 
klima netestují.

ZDRAVÉ ŠKOLNÍ JÍDELNY – přes-
tože část veřejnosti stále ještě považuje 
zdravé stravování za marginálii, příp. 
úplnou zbytečnost, má samozřejmě 
značný vliv na správný vývoj žáků 
i jejich návyky a výkonnost.

Už devět školních jídelen vlastní 
jeden ze tří certifikátů kvality stravování 
(Zdravá školní jídelna – Skutečně zdravá 
škola – Jídelna snů), dalších pět právě 
prochází hodnocením, šest zatím do 
procesu certifikace nevstoupilo.

Z  mnoha dalších aktivit, které 
v  uplynulém školním roce naše ZŠ 
realizovaly/nastavily, vybírám ty, 

které se mi zdály obzvláště zajímavé: 
tiskový mluvčí školy (Husova), odpole-
dní Kavárničky s besedami pro rodiče 
(Křižanská), dotazník k vyhodnoce-
ní image školy (5. květen), otevřený 
způsob komunikace s rodiči v případě 
krizové události (Jabloňová, Česká), 
nastavení strategie fungování vztahů 
ve vybraných třídách (Broumovská) aj.

Za přetrvávající největší bolest našich 
škol nadále považuji horší komunikaci 
navenek (zejména s rodiči), to ale vyža-
duje delší čas. A také platy učitelů – ale 
tady se musí činit zejména vláda. 

Park pro mladé lidi
Studenti z Parlamentu mladých Liberec při DDM Větrník 
15. srpna zúročili čtyřleté snažení a happeningem VOČA 
ŽIJE! neformálně otevřeli volnočasový park v Komenského 
ulici. Dlouhodobě nevyužitý městský pozemek se pod jejich 
rukama proměnil ve funkční prostor, který zejména mladí 
lidé využijí k setkávání, posezení a relaxaci.
Jan Vrabec

ZŠ po prvním roce plnění střednědobých cílů kvality
Naše základní školy mají za sebou první rok plnění střednědobých cílů kvality, jak jsme je nastavili loni v září. 
Cíle jsou stanoveny jako střednědobé, přesto lze průběžně hodnotit již některé dosažené výsledky tam, kde 
jde o relativně snadno nastavitelné věci. Hlavní zprávou přitom je, že naše školy na sobě pracují, a chtějí tak 
v zájmu zvyšování kvality vzdělávání – a tedy v zájmu našich dětí – činit i dál.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu

JDE TO I BEZ SLZIČEK!

Děti s rodiči si první školkový den užili s Pastelkou a hromadou barevných bublin a na slzičky odloučení 
nezbyl čas J. Pospíšilová, ředitelka Mateřské školy Pastelka

VOČA
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O prázdninách jsme modernizovali školy a další objekty
I letos město využilo letních prázdnin k řadě menších i rozsáhlejších stavebních úprav základních a mateřských 
škol. A samozřejmě nejen tam. Výrazná změna k lepšímu nastala před novou sezonou například i v prostorách 
Naivního divadla. Níže naleznete výčet několika zajímavých a nedávno dokončených investičních akcí města.
Tomáš Kysela, náměstek primátora pro technickou správu majetku

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ

NAVÝŠENÍ KAPACITY ZŠ BROUMOVSKÁ
 Termín: 10/2016 – 8/2017
 Účel: Potřeba navýšení kapacity školy. Z nevyužitých prostor šaten byly 

vytvořeny tři nové učebny pro první ročník školy a bylo přistavěno sociální 
zázemí. Součástí rekonstrukce byly také úpravy povrchů v administrativních 
místnostech ve druhém podlaží a výměna obálky dotčené části objektu.

 Náklady: 9 milionů Kč (včetně dotace MŠMT)
 Zhotovitel: Pozemní stavitelství, s.r.o

MODERNIZACE SOC. ZAŘÍZENÍ NAIVNÍHO DIVADLA

 Termín: 6/2017 – 8/2017
 Účel: Zásadní rekonstrukce sociálního zařízení pro diváky ve foyeru 

divadla. Nové sociální zařízení nahradilo čtvrt století staré vybavení a dět-
ským i dospělým návštěvníkům dozajista zpříjemní zážitek z prostor divadla, 
jejichž autory jsou známí architekti Karel Hubáček a Otakar Binar.

 Náklady: 1,4 milionu Kč
 Zhotovitel: Astav Group, s.r.o.

ÚPRAVA KANALIZACE NA MŠ STROMOVKA
 Termín: 6/2017 – 8/2017
 Účel: Stavební úprava splaškové a dešťové kanalizace. Dosavadní septik 

byl nahrazen splaškovou kanalizací vedenou do čistírny odpadních vod. 
Součástí akce bylo vybudování nových chodníků po obvodu budovy MŠ.

 Náklady: 1,2 milionu Kč
 Zhotovitel: Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o.

VÝMĚNA OKEN NA MŠ SRDÍČKO
 Termín: 6/2017 – 7/2017
 Účel: Výměna 24 oken a jedněch vchodových dveří. Šlo o poslední etapu 

kompletní výměny oken na MŠ Srdíčko.
 Náklady: 301 tisíc Kč
 Zhotovitel: Baroch-okna, s.r.o.

VÝMĚNA OKEN – ZŠ U SOUDU, ZŠ OBLAČNÁ, ZŠ ČESKÁ

 Termín: 7/2017 – 9/2017 (ZŠ U Soudu), 6/2017 – 7/2017 (ZŠ Oblačná), 
8/2017 – 9/2017 (ZŠ Česká)

 Účel: Na ZŠ U Soudu a ZŠ Oblačná šlo o výměnu dřevěných špaletových 
oken za okna plastová. Na ZŠ Česká pak plastová okna nahradila stará 
dřevěná zdvojená okna. Na ZŠ U Soudu šlo o 89 oken, na ZŠ Oblačná a ZŠ 
Česká pak shodně o 27 oken. Úpravy se týkaly také celostínicích žaluzií.

 Náklady: 865 tisíc Kč (ZŠ U Soudu), 313 tisíc Kč (ZŠ Oblačná), 557 tisíc 
Kč (ZŠ Česká)

 Zhotovitel: RI okna, a.s. (ZŠ U Soudu), Baroch-okna, s.r.o. (ZŠ 
Oblačná), AA okna dveře, s.r.o. (ZŠ Česká)
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ANO, JE TO TAK. Na průzkumech 
a rozborech pak následně začal zpra-
covatel aktivně pracovat v roce 2008. 
Je tedy „nový“ návrh územního plánu 
ještě vůbec aktuální? Jeho autor aktuál- 
nost obhajuje. Proč? Protože v Liberci 
se posledních 10 let nic nezměnilo, nic 
zásadního se nezrealizovalo. Dopravní 
stavby se nebudují, občanská infra-
struktura ani byty se nestaví. Plán je 
stále postaven na rozvoji demogra-
fického růstu a jeho potřebách. I toto 
zadání si v  uplynulé dekádě prošlo 
obměnami, aby se nakonec ustálilo na 
+1 500 obyvatel.

Územní plán prochází permanent-
ní kritikou. Jak od obyvatel či politiků, 
tak od ostatních architektů. Jak říká 
pan architekt, je třeba si připomenout, 
čím vším sám plán prošel, a kolik měl 
partnerů.

Zadání se mu dostalo od ODS. 
Pan Rutkovský měl racionální přístup 
s  osobním zaměřením na cyklistiku. 
První návrh už však posuzoval pan 
Korytář ze Změny. Byla z  toho velká 
sláva, objevilo se téma, ale chyběl zájem 
o podstatu věci. Pak přišlo ČSSD s paní 
primátorkou Rosenbergovou. Primá-
torka Rosenbergová zahájila faktické 
zpracování ÚP. Zůstalo u prorozvojo-
vého ducha prvotního zadání od ODS. 
Demografie byla nastavena na 120 000 
obyvatel, i když se nikdo nezamýšlel, 
kde se ti lidé vezmou, vznikl Strategický 
plán města Liberec, i když se může zdát 
být příliš tučným a neohebným doku-
mentem.

Rozvoj na 120 000 obyvatel pak 
odstřelila jak opozice, tak dotčené 
orgány a demografie byla ustálena na 
rozvoj pro 105 000 obyvatel. Mimocho-
dem Praha, aniž by se její demografie 
měnila, potřebuje ročně 5 000 nových 
bytů z důvodů obnovy, větších ploš-
ných standardů či rozpadů rodin. Stá-
vající liberecký návrh na přírůstek 1 500 
obyvatel nabízí rozvojovou plochu pro 
10 000 bytů.

V  době ČSSD se začal projevovat 
celorepublikový trend. Ti, co si již louky 
a rozvojové plochy sami zastavěli, se 
začali bouřit a  protestovat, aby jim 
někdo jiný v jejich sousedství cokoliv 
a raději vůbec nic už nikdy nepostavil. 
Tento sociální problém má dokonce 

vlastní název NIMBY (not in my back 
yard – ne u mého dvorku).

Stejný problém pak má jakákoli 
dopravní úprava. Chcete vymezit dopra-
vu na hlavní tepny? I tam jsou soukromé 
dvorky. Politici i občané si v těch letech 
začínají uvědomovat význam územního 
plánu, aktivistické spolky si uvědomily, 
že se jim dostal do ruky jistý nástroj 
a jeho možnosti. Odešla provždy doba, 
kdy za autorem územního plánu přišel 
jeden občan s žádostí o přesun garáže.

V  době ČSSD také vznikl opoziční 
dokument Vize Liberec, zadaný ještě 
předchozím primátorem. Vize však 
zůstala vizí. Studentskou prací, se všemi 
principy studentské práce – chybami, 
experimenty, nadšením a teorií.

Předposledním partnerem se stala 
opět Změna pana Korytáře, ale ten-
tokrát pod vedením paní Hrbkové. 
Změna ve volebním programu hodně 
slibovala. Začala tedy měnit. Velmi často 
na principech studentské práce začala 
zpochybňovat cokoli. Dostavil se rychlý 
efekt  – lidé nechtějí žádnou změnu, 
investoři i město naráží na neschopnost 
se dohodnout. Atmosféra zhoustla.

Zatím posledním, tedy pátým 
partnerem architekta Plašila jsem já. 
Tedy čtvrtý primátor čtvrté politické 
strany čtvrtého politického názoru. 
Smekám klobouk před architektem, že 

si drží nadhled, předělává, skáče podle 
manýrů svých partnerů, ale zároveň 
prochází legislativními změnami a stále 
má chuť plán dokončit. Protože mým 
úkolem je plán dokončit.

A tak se ptám dál. Pomáhá archi-
tektovi nadřazená dokumentace?

Pan architekt říká, že ano. V PUR (poli-
tika územního rozvoje) má teoretickou 
oporu v plánovací strategii, kde se dá 
opřít o Liberec jako centrum regionu 
na rozvojové ose Praha–Liberec. ZUR 

(zásady územního rozvoje) ji zpřesňují. 
A problém tedy vidí jinde.

Dotčené orgány, např. odbory kraj-
ského úřadu, nejsou schopny komuni-
kovat s ministerstvy a na všechny obce 
nahlížejí stejně – na stotisícové hlavní 
město regionu jako na vesnici s pětisty 
lidmi v Krkonoších. Nikdo nechce tyto 
střety řešit, přestože ZUR říká, kde má 
být koncentrován rozvoj. A  když nic 

nenamítají orgány, tak přijdou vlastníci 
či sousedi.

Žijeme v populistické době. Lokál-
ní zájem převažuje nad celoměst-
ským. A my nejsme schopni ty veřejné 
koncepční změny prosadit a napláno-
vat. Dříve byl veřejný zájem zrealizován 
tvrdou rukou. Dělaly se chyby, vždycky 
se dělaly, a  dělat budou. Ale města 
rostla. Žijeme v přechodovém období, 
kdy ještě neumíme společné zájmy 
vykomunikovat, v době bytostně, až 
bezohledně individuální.

Územní plán se ve městech nad 
1 000 obyvatel stal rukojmím poli-
tického boje. Je možné se vyrovnat 
s 2 700 námitkami a bůhví kolika dalšími, 
které teprve přijdou, mnohé se překrý-
vají. Nebudeme si nalhávat, že na pod-
něty, které se hodnotily dříve kladně, 
musí reagovat záporně, a  naopak. 
300 námitek, zcela stejných námitek, 
není jedna námitka, protože v ní autoři 
použili jedno jiné slovo, je to tedy 300 
odpovědí.

I tak je nutno pohlížet na namítání 
v Liberci.

Pan architekt potvrzuje, že odbor 
hlavního architekta, který má plán na 
starosti, je přetížený, a práce úředníků je 
extrémně náročná na přesnost a legis-
lativní nároky – oni nemohou udělat 
chybu.

Blíží se konec?
Zpracovatel se připravuje na nové 

pokyny, na hektické tři měsíce práce, 
doplňuje odůvodňování, sleduje, co se 
děje. A přemýšlí, jaké by to bylo, kdyby 
český zákon měl nastavené územní 
plánování jako zbytek vyspělé Evropy.

A  já přemýšlím o  tom, jestli jsme 
schopni se dohodnout. 

„Ti, co si již louky a rozvo-
jové plochy sami zastavěli, se 
začali bouřit a protestovat, 
aby jim někdo jiný v jejich 
sousedství cokoliv a raději 

vůbec nic už nikdy 
nepostavil.“

„Dříve byl veřejný zájem 
zrealizován tvrdou rukou. 
Dělaly se chyby, vždycky se 

dělaly, a dělat budou. 
Ale města rostla.“

„Dotčené orgány, např. 
odbory krajského úřadu, 

nejsou schopny komunikovat 
s ministerstvy a na všechny 
obce nahlížejí stejně – na 
stotisícové hlavní město 

regionu jako na vesnici s pěti 
sty lidmi v Krkonoších.“

VÝROČÍ
Blíží se 10 let výročí zadání nového návrhu 
územního plánu města. Toho jsem využil pro 
sondu do historie s jeho autorem 
ing. arch. Jiřím Plašilem.
Tibor Batthyány, primátor města

Architekt Jiří Plašil absolvoval nespočet jednání, výjedzních zasedání a besed s občany nad územním 
plánem. Na fotografi při výjezdním jednání ve Vratislavicích Foto: archiv LZ
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BĚHEM PŘEDPOSLEDNÍHO zářijo-
vého víkendu si můžete vybrat, jestli 
je vám příjemnější trávit čas aktivně ve 
veseckém areálu nebo se s celou rodi-
nou pobavit na Ještědu.
„Vesec nabízí šanci na potrápení těla při 
dalším ze závodů Spartan Race nebo se 
vydejte na Ještěd, kde v sobotu 23. září 
příjemně strávíte den nabitý bohatým 
programem přichystaným v rámci kaž-
doročních Oslav Ještědu,“ láká na akce 
Jan Svatoš, ředitel Sportovního areálu 
Ještěd.

Ve státní svátek 28. září a ještě také 
následující den opanují ještědské 
můstky skokani na lyžích a sdružená-
ři, kteří zde budou měřit síly během 
Letního mistrovství České republiky 
v severské kombinaci a ve skoku na 
lyžích. Poslední zářijová sobota pak 
bude pro změnu opět ve Vesci patřit 
finále letošní série závodů SpinFit.

„Ačkoliv se teprve blíží babí léto, 
milovníci zimních radovánek se mohou 
v předstihu a se slevami přichystat na 

nadcházející sezonu. Od 1.  října jsou 
v předprodeji v Městském informač-
ním centru Liberec, nám. E. Beneše 23, 
permanentky na zimu 2017/2018,“ upo-
zorňuje ředitel. 

O víkendech do Vesce či na Ještěd, s předstihem pro permanentky
Ani přes konec letních prázdnin nebudou prostory Sportovního areálu Ještěd zet prázdnotou. Živo v nich bude i během 
podzimních měsíců. A na ještědských hřebenech už myslí také na zimu.
Sportovní areál Ještěd

VÍCEDENNÍ JÍZDENKA PŘENOSNÁ
PLATÍ V LIBOVOLNÝ DEN SEZONY

Typ jízdenky Dospělí Sen a Jun Děti

10 dnů v sezoně nákup do 31. 10. 2017 2 950 Kč 2 500 Kč 1 600 Kč

10 dnů v sezoně nákup do 30. 11. 2017 3 310 Kč 2 820 Kč 1 830 Kč

10 dnů v sezoně nákup do 24. 12. 2017 3 720 Kč 3 170 Kč 2 050 Kč

10 dnů v sezoně nákup do 25. 12. 2017 4 130 Kč 3 520 Kč 2 280 Kč

14 dnů v sezoně nákup do 31. 10. 2017 3 750 Kč 3 200 Kč 2 050 Kč

14 dnů v sezoně nákup do 30. 11. 2017 4 200 Kč 3 570 Kč 2 310 Kč

14 dnů v sezoně nákup do 25. 12. 2017 4 840 Kč 4 120 Kč 2 670 Kč

14 dnů v sezoně po zahájení zimní sezony 5 370 Kč 4 570 Kč 2 960 Kč

Děti do 150 cm v doprovodu jednoho z rodičů za 1 000 Kč na všechny vícedenní jízdenky.

SEZONNÍ JÍZDENKA NEPŘENOSNÁ
NA JMÉNO S FOTOGRAFIÍ

Typ jízdenky Dospělí Sen a Jun Děti

Nákup do 31. 10. 2017 5 900 Kč 4 900 Kč 2 900 Kč

Nákup do 30. 11. 2017 6 900 Kč 4 900 Kč 3 800 Kč

Nákup do 25. 12. 2017 7 600 Kč 6 500 Kč 4 200 Kč

Nákup do 26. 12. 2017 7 900 Kč 6 800 Kč 4 400 Kč

Děti do 150 cm v doprovodu jednoho z rodičů za 1 500 Kč na sezonní jízdenku.
Dítě do 120 cm ZDARMA (neplatí pro vlek Bucharka a Snow kidz park).

Oberbank AG je regionální banka s tradicí delší než 140 let. Byla 
založena roku 1869 a nyní má již 158 poboček s necelými 2000 
zaměstnanci. Pobočky se nacházejí v Rakousku, Německu, Maďarsku, 
na Slovensku a samozřejmě v České Republice - již 13 let. Tato 
rakouská banka má v České republice již 21 poboček. V současné 
chvíli se v ČR o cca 15.000 privátních a 5.300  remních klientů stará 
170 zaměstnanců.

Osoby na fotogra i (zleva):
Jiří Skořepa - privátní poradce, Jaroslav Barek 
- leasing, Jana Gergelyová - servisní poradce, 
Petr Dupač - vedoucí  liálky, Andrea Hrušová 
-  remní poradce

Adresa  liálky Liberec:
Soukenné nám. 156
liberec@oberbank.cz
tel: +420 485 216 221

Otevírací doba
PO, Út, St, Čt 8:30 - 12:00
 13:00 - 17:00
Pá 8:30 - 12:00
 13:00 - 14:30

Váš perfektní domov začíná v Oberbank
Využijte nízkých úrokových sazeb a získejte vysněné bydlení 
s hypotékou. Splátky si nastavíte podle své momentální  nanční 
situace s možnos�  mimořádných splátek. Pomůžeme Vám s koupí, 
rekonstrukcí i výstavbou, přesně podle Vašich potřeb.
Zhodnoťte své úspory s Oberbank AG
Nabízíme exkluzivní možnost uložit Vaše úspory do dluhopisu 
vydaného Oberbank AG s výhodným ročním zhodnocením.
Tým Oberbank Liberec se těší na Vaši návštěvu.

Inzerce
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PROTOŽE JE pro Plán mobility důležitý 
názor veřejnosti, budeme rádi, pokud 
vyplníte anketní dotazník na www.
chytrenacestu.cz nebo s námi osobně 
prodiskutujete navrhovaná řešení.

„Naším cílem je mít v  regionu 
atraktivní, dobře dostupnou, a přitom 
efektivní hromadnou dopravu. Chtěli 
bychom také, aby bylo vnímáno jako 
běžné, že lidé jezdí po městech na kole. 
Tam, kde provoz automobilů cyklisty 
ohrožuje, nabízíme ochranu na samo-
statné cyklostezce nebo alespoň pru-

zích pro cyklisty,“ říká dopravní inženýr 
zpracovatele Jan Kašík ze společnosti 
NDCon.

Veřejné projednání se uskuteč-
ní 19.  září od 10 do 15 hodin na 
náměstí Dr. E. Beneše během akce 
Týden mobility. 

ÚVOD SETKÁNÍ bude patřit vyhod-
nocení top desítky problémů, které 
byly definovány na Veřejném fóru 
v roce 2016. Bylo prioritně požado-
váno zlepšení prostředí ve Fügnero-
vě ulici, opravy dalších komunikací 
a  zrychlení procesu oprav, úprava 
okolí harcovské přehrady nebo lepší 
využití potenciálu stávajících parků 
a veřejných prostranství a péče o ně.

Účastníci fóra se budou moci 
zapojit do diskuzí u  kulatých stolů 
v  následujících oblastech: veřejný 
prostor, životní prostředí, sociální 
služby, školství a volný čas či dopra-
va v Liberci.

Kromě těchto oblastí se také poba-
víme o  zdraví obyvatel a  přivítáme 
zástupce z  řad studentů u  „stolu 
mladých“, kteří se budou věnovat 
problémům napříč těmito tématy. 
Z každé oblasti účastníci fóra svými 
hlasy vyberou dva největší problé-
my, z nichž bude vybráno celkovým 
hlasováním všech účastníků deset 
největších problémů města Liberec. 
Před samotným předáním problémů 
k řešení vedení města budou ověře-
ny anketou na oficiálních webových 
stránkách města Liberec.

Kromě samotného fóra je pro 
účastníky připraven doprovodný 

program na téma zdravý životní 
styl a  spokojenost obyvatel města, 
v y t voříme společně pocitovou 
mapu centra Liberce a  vylosujeme 
výherce tomboly ze všech účastníků 
Veřejného fóra. Pro účastníky bude 
zajištěno občerstvení.

Veřejné fórum je příležitostí pro 
vás sdělit své názory, a  vybrat tak 
spolu s  ostatními občany nejnalé-
havější problémy k řešení. Pomozte 
svými podněty a  názory ovlivnit 
cestu budoucího rozvoje našeho 
města.

Veřejné fórum 2017 je spolufinanco-
váno Evropskou unií v rámci projektu 
Zefektivnění strategického plánová-
ní a  rozvoj MA21 statutárního města 
Liberec. 

Pro rychlou a kvalitní dopravu
Zpracovatel Plánu udržitelné městské mobility Liberec – 
Jablonec nad Nisou navrhl opatření pro lepší cestování 
hromadnou dopravou a zlepšení podmínek pro cyklisty 
a pěší ve městech.
Odbor strategického rozvoje a dotací

10 největších problémů Liberce
Opět po roce budou mít občané možnost diskutovat 
se zástupci města a určit 10 největších problémů města 
Liberec, na jejichž řešení se radnice přednostně zaměří. 
Veřejné fórum se uskuteční ve středu 4. října od 17.00 
v prostorách Kavárny Pošta na nám. Dr. E. Beneše 584/24.
Odbor strategického rozvoje a dotací

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Úterý 19. září, 9.00–15.00
Nám. Dr. E. Beneše v Liberci

Již třetí ročník akce pro veřejnost 
s Týmem silniční bezpečnosti a slož-
kami Integrovaného záchranného 
systému. Doprovodný program: MM 
PARKOUR, biketrialová show a ve 14.00 
vystoupení taneční skupiny B-SOUL.

Středa 20. září, 19.00
Sharing gets you further
KULTIVAR, Na Rybníčku

Promítání inspirativního švédské-
ho filmu KOLA versus AUTA (88 min.) 
a beseda na téma sdílení aut / kol a ekolo-
gická dopravě budoucnosti. Pro účastníky 
je připraveno malé občerstvení.

Čtvrtek 21. září, 17.00
Cyklojízda Libercem

před OD Plaza, ul. 5. května
Cyklojízda na podporu cyklistické 

dopravy v Liberci a okolí. Trasa cca 6–10 
km kolem centra města. www.cykliste.cz 

Pátek 22. září, 10.00–15.00
Heal the world

SKATEPARK, Barvířská ul.
Přijďte se přesvědčit, že to ve skate-

parku žije! Sportovně bezpečnostní 
akce v libereckém skateparku. Program 
pro každého: bike show, free-style show 
na koloběžkách, iQlandia, MP Liberec, 
taneční vystoupení skupiny B-Soul, 
Dj’s z Monkey Boom crew, graffiti jam 
a další.

Sobota 23. září, 10.00–14.00
Bezpečně s městskou policií

Dět. dopravní hřiště, Zhořelecká ul.

Podrobný program naleznete na 
www.liberec.cz.

TÝDEN MOBILITY je spolufinancován 
Státním fondem životního prostředí ČR 
na základě rozhodnutí ministra životní-
ho prostředí. VŠECHNY AKCE JSOU PRO 
VEŘEJNOST ZDARMA. 

Evropský týden mobility
K podzimu neodmyslitelně patří Evropský týden mobility, 
který je nejrozsáhlejší kampaní zabývající se udržitelnou 
mobilitou. Letošním tématem je Čistá, sdílená a inteligentní 
mobilita.
Lucie Blažková, odbor strategického rozvoje a dotací
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PARK NAD Tržním náměstím bude 
ve středu 27. září od 10.00 do 16.00 
plný nejrůznějších atrakcí, lákadel 
a soutěží o ceny se zaměřením právě 
na problematiku třídění odpadů.

Přijďte si otestovat své znalosti 
nebo se naučit něčemu novému 
zábavnou formou. Pro děti jsou dále 

připraveny nafukovací atrakce, pope-
lářský vůz, skákací pytle, koloběžky 
a mnoho dalšího.

A navíc, kdo přinese např. vyslou-
žilý mobilní telefon či vybité tužkové 
baterie nebo již nepotřebný textil, 
bude odměněn nějakou drobností. 
Vítány jsou školy i rodiny. 

DVĚ PLOCHY ze seznamu již neod-
povídaly tomu, aby na nich volně 
pobíhali psi. Jedná se o plochu poblíž 
hráze harcovské přehrady, kde byla 
vybudována venkovní posilovna. 
Druhou plochou jsou terasy Lazeb-
nický vrch v rušném centru města, 
kde bude v budoucnu vybudováno 
dětské hřiště. Tyto dvě plochy byly 
tedy ze seznamu vyňaty.

Na seznam bylo ale přidáno dal-
ších jedenáct ploch, kde mohou 
pejskaři mít své psy na volno. Jedná 
se o plochu v ul. U Školky v Horním 
Hanychově, v ul. Cechovní, v parku 
Budyšínská/Ruská, v Pilínkově u kři-
žovatky ul. Minkovická a Puškinova, 
v Rochlici v ul. Maršíkova a park Na 
Žižkově, v Ruprechticích v ul. Horská 
a U Koupaliště, v Růžodole I. u letiště 
a ve Starém Harcově v lesíku u ul. Na 
Výšinách. Ve Vratislavicích nad Nisou 
byla na seznam přidána plocha psího 
parku nad hasičárnou.

V souvislosti s množícími se stíž-
nostmi občanů na neukázněné 
pejskaře, kteří po svých svěřencích 
neuklízejí, odbor ekologie a  veřej-
ného prostoru vydal tzv. Desatero 
zodpovědného pejskaře.

V  tomto desateru jsou shrnuta 
základní pravidla, podle kterých by 
se správní pejskaři měli chovat tak, 
aby docházelo k bezproblémovému 
soužití chovatelů psů a  ostatních 
občanů. Toto desatero je vyvěšeno na 
webových stránkách města Liberec 
a zároveň je možné si jej vyzvednout 

i na recepci v budově radnice.
V  loňském roce odbor obnovil 

dvě plochy, na kterých se nacházely 
poškozené psí agility. Jednou z těchto 
ploch je psí hřiště v Broumovské ulici, 
druhá plocha se nachází v Ruprechti-
cích při Hlávkově ulici. Třetí plochou, 
kterou mohou občané využívat pro 
trénování psů, je tzv. Psí hřiště ve 
Vratislavicích. Nově město chystá 
vybudovat psí agility i v Nových Pav-
lovicích u cyklostezky.

V neposlední řadě město Liberec 
spolupracuje s pořadateli Mistrovství 
světa ve psích agility. V rámci soutěže 
psovodi se svými pejsky budou sou-
těžit ve třech velikostních katego- 
riích (malá, střední a velká plemena) 
v rámci třech skupin překážek na trati, 
a  to skokové (skok vysoký, daleký, 
zeď, viadukt, proskokový kruh), 
zónové (kladina, áčko, houpačka, stůl) 
a probíhací (pevný a látkový tunel, 
slalom). Mistrovství se bude konat 
5.–8. října 2017 v liberecké Home 
Credit Aréně. 

Za starý mobil odměna
Město Liberec připravuje velkou zábavnou osvětovou akci 
pro děti i dospělé se zaměřením na separaci odpadů.
Odbor ekologie a veřejného prostoru

Aktuality pro 
liberecké pejskaře
Seznam prostor pro volné pobíhání psů se rozšířil o několik 
dalších. Obecně závazná vyhláška č. 4/2009 po aktualizaci 
bude platit od 1. října 2017. Celé znění bude přístupné na 
webových stránkách města Liberec.
Odbor ekologie a veřejného prostoru

Dětský odpadový den
27. 9. 2017 Park v Ruské ulici 

nad Tržním náměstím

Osvětová akce zaměřená na třídění odpadů pro děti i dospělé.
Po celý den soutěže o ceny, hry, skákací atrakce.

● Gumová skákací konvice ● Malování na obličej ● Heliové balonky
 ● Popelářské auto ● Koloběžky ●  Házecí deska ● Stánky 

10:00 – 16:00

Spolupracující organizace

C

M

Y
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MY
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CMY
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Parčík v Americké ulici
Na konci srpna byla dokončena revitalizace menšího parku 
v Americké ulici, kde byla obnovena nejenom cestní síť, 
mobiliář, ale především byly dodány herní prvky pro nejmenší.
Odbor ekologie a veřejného prostoru

Celý prostor byl rozdělen na tři 
části, kdy první část (od Americké) 
již nyní slouží jako volný prostor 
pro hraní dětí a  jako oddechová 
zóna tvořená zpevněnou plochou 
a vybavená lavičkami.

Druhá, největší část, zůstala 
volná, aby mohla být užívána 
k  odpočinku „jako na louce“ či 

k  míčovým hrám. Touto plochou 
vede okružní cestička z žulových 
plochých kamenů, rovnaných 
s mezerami za sebe.

Třetí část slouží jako dětské hřiště, 
na kterém jsou umístěny herní prvky 
typu pružinové houpadlo, skluzav-
ka, překlápěcí houpačka, trojhrazda 
a kreslicí tabule. 

VEŘEJNÝ PROSTOR 
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PROTOŽE SE stejným problémem se 
potýkají i další podobně velká krajská 
města, Liberec je osloví a domluví spo-
lečný postup.

„Zahájíme jednání s  městy Olo-
mouc, Ústí nad Labem, Hradec Krá-
lové, České Budějovice a Pardubice 
a  budeme se snažit vytvořit nefor-
mální koalici. Cíl je jasný, chceme 
dosáhnout toho, aby Liberec jako páté 
největší město České republiky dostá-
val z rozpočtového určení daní stejně 
peněz na jednoho obyvatele jako 
čtvrtá Plzeň, které připadá 1,6násobek 
toho, co Liberci. Je to nespravedlivé 
a pro Liberec a podobně velká krajská 
města nevýhodné. Plzeň má přitom 
stejně jako Liberec divadlo, zoologic-
kou a botanickou zahradu, tramvaje, 
autobusy, školy, školky, silnice, parky, 
jen je o něco větší,“ vysvětlil náměstek 
primátora Jan Korytář.

Současný způsob přerozdělování 
výnosů takzvaných sdílených daní má 
jednoznačně a dlouhodobě negativ-
ní vliv na město Liberec. „V případě 
i  jen dílčího úspěchu by přínos pro 
město mohl být ročně v  desítkách, 
ne-li stovkách milionů korun. Věřím, 
že potřebnou změnu zákona společně 
prosadíme,“ doplnil Jan Korytář.

Současná úprava zákona o rozpoč-
tovém určení daní neodůvodněně 
vytvořila privilegovanou skupinu čtyř 
měst a znevýhodněnou skupinu dal-
ších, zejména krajských měst. Zákon 
je tak nastaven diskriminačně. Praha, 
Brno, Plzeň a Ostrava mají díky přepo-
čítacím koeficientům, které násobí výši 
přidělených výnosů ze sdílených daní, 
preferenční postavení oproti ostatním 
obcím, které mají nastaven jednotný 
způsob výpočtů. Plzeň, Liberec a Olo-
mouc mají podobné parametry, přesto 

Liberec chce změnit zákon o daních
Město Liberec chce zvrátit dlouhodobě diskriminační stav, kdy Liberec získává od státu na jednoho obyvatele mnohem 
méně sdílených daní než například srovnatelná Plzeň. Radní se proto rozhodli podpořit strategii na změnu zákona 
o rozpočtovém určení daní.
Jan Král

KO-BOLESLAV_Nabor-LibereckyZpravodaj-93x135.indd   1 01/08/2017   12:22

Dokončení ze strany 1.
Uvnitř pavilonu si mohou návštěv-

níci prohlédnout historické textilní 
a obráběcí stroje, například první pro-
gramovatelný tkalcovský stav, děro-
vačku děrných štítků nebo letoun BAK-
01, který v roce 1948 vytvořil světový 
rychlostní rekord (252 km/h).

Výstava The Wingmen představuje 
devět mužů židovského původu, kteří 
z někdejšího Československa ke konci 
čtyřicátých let odešli na pomoc Izraeli, 
a přispěli tak k uhájení jeho existence. 
Jedním z nich je i dnes dvaadevade-
sátiletý Avraham Harshalom, přeživší 
z Osvětimi, veterán a absolvent výcvi-
kového kurzu pro Izrael na Vojenské 
odborné škole leteckých mechaniků 
v Liberci. Škola fungovala na zdejším 
letišti mezi lety 1945 a 1949. Výcvik 
tehdy absolvovalo sedm desítek pří-
slušníků židovské vojenské organizace 
Hagana.

V tomto období se totiž Českoslo-
vensko stalo nejen hlavním dodava-

telem zbraní nejprve pro sionistické 
hnutí v Palestině a po vyhlášení nezá-
vislého státu v květnu 1948 také pro 
Stát Izrael, ale zároveň poskytlo výcvik 
izraelské armádě. Českoslovenští spe-
cialisté cvičili mimo jiné i v Liberci ve 
vojenských kurzech piloty, letecké 
mechaniky, pozemní personál, tanko-
vé posádky a výsadkáře. Většinou se 
kurzů účastnili židovští dobrovolníci, 
mnozí z nich přeživší holocaustu, kteří 
chtěli pomoci Izraeli vyhrát v jeho válce 
za nezávislost.

Mnoho československých Židů, kteří 
prošli těmito kurzy a odešli do Izraele, 
se zpět do Československa nevrátilo. 
Po komunistickém převratu v únoru 
1948 neměli již tito lidé zájem vrátit 
se do svých původních domovů. Čes-
koslovensko v nich ztratilo specialisty 
s talentem a potenciálem. Ve své nové 
vlasti byli ve svých profesích velmi 
úspěšní a přispěli k posílení bezpeč-
nosti Izraele a  k  rozvoji ekonomiky 
a vědy. 

Technické muzeum otevřelo…

Inzerce

jsou koeficienty značně rozdílně 
ohodnoceny.

„Bude to běh na dlouhou trať, ale to 
nevadí, možný přínos pro město za to 
stojí,“ uvedl Jan Korytář.

Nespravedlivé přerozdělování 
daní má na města negativní dopady 
v podobě nerovného postavení jed-

notlivých měst, nerovných podmínek 
pro život obyvatelstva a podnikatel-
ských subjektů. Nižší daňové příjmy 
do rozpočtu města znamenají pro 
Liberec přirozeně nutnost omezovat 
svůj rozvoj a odráží se například i na 
nižších platech zaměstnanců měst-
ských organizací. 
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RADNÍ SCHVÁLILI plán revitalizace 
zanedbaného území kolem vodní 
nádrže Harcov tak, aby zde v budouc-
nu vznikl ucelený areál pro každodenní 
relaxaci obyvatel i návštěvníků Liberce. 
Měl by se tak odstranit jeden z dlouho-
době neřešených problémů Liberce.

Realizace projektu je plánovaná do 
roku 2019. Celkové předpokládané 
náklady činí cca 58 mil. Kč. Financo-
vání bude zajištěno z rozpočtu města, 
dotačních zdrojů (OPŽP a SFŽP), počítá 
se se spoluúčastí SVS, a.s., a  dalších 
zdrojů. Město chce na projektu spo-
lupracovat zejména s Povodím Labe, 
které je správcem samotné přehrady.

„První změny začaly již loni, objevily 
se schody na pláži při vstupu do vody, 
sportovní workoutové hřiště a dětské 
hřiště s pevnými herními prvky. Aktuál-
ně probíhá oprava cesty pro pěší okolo 
přehrady, ověřili jsme si, že zavření Zvo-
lenské ulice nevyvolalo žádný dopravní 

kolaps a připravujeme veřejné projed-
nání celého záměru, aby se k  němu 
mohli vyjádřit hlavně Liberečané,“ řekl 
náměstek primátora Jan Korytář.

Kromě vybavení celého areálu 
jde také o čistotou vody v přehradě. 
Dojde k rozšíření splaškové kanaliza-
ce, město podpoří výstavbu domá-
cích čistíren odpadních vod a spolu 
se  SVS chce také vyřešit problém 
s kanalizační stokou Zvolenská, která 
již kapacitně nestačí.

Z  dalších opatření město plánuje 
upravit pláž, schody ze Zvolenské ulice, 
dále vybudovat další schůdky do vody 
a  malá mola na obou stranách pře-
hrady, počítá s výměnou nevhodných 
laviček a odpadkových košů v přilehlém 
lesoparku a s revitalizací parků v ulicích 
Blahoslavova, Pekárkova a U Kláštera. 
Samotné uzavření Zvolenské ulice pro 
dopravu bude ještě předmětem dalších 
jednání. 

Přehradu a její okolí čekají změny k lepšímu
O čem se dlouhá léta v Liberci mluví, se konečně dostalo v ucelené podobě na papír. Město Liberec má komplexní záměr na 
zvelebení liberecké přehrady a jejího okolí.
Jan Král

O možném uzavření Zvolenské ulice se bude ještě jednat  Foto: MML

Jan Havelka, spol. s r.o.

Hledáme ryzího strojaře či strojařku, zkrátka nového kole-
gu. Hledáme ho, aby naši zákazníci v oblasti od Děčína po 
Liberec měli spolehlivého partnera, který by jim poskyto-
val obchodní a technický servis k nástrojům Kennametal, 
pro něž je naše firma více než 20 let synonymem.

HLEDÁME NOVÉHO KOLEGU

Novému kolegovy nabízíme:
• Zaměstnání na HPP
• Nadprůměrnou základní mzdu
• Motivační systém a další benefity
• Služební vozidlo, telefon, PC
• Vzdělávání a jistotu zaměstnání ve stabilní společnosti
Hledáme kolegu který: 
• Nadprůměrně rozumí třískovému obrábění kovů
• Má chuť často cestovat a pracovat s lidmi
• Je vzdělaný v některém strojírenském oboru a vlastní ŘP.

Svá CV zasílejte, prosím, e-mailem na adresu tomas.havelka@eurocarbide.cz

Raisova 778, 251 01, Říčany
www.jan-havelka.cz / tel.: 323 616 061

Inzerce
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Chcete přestat?
• brát drogy, pít alkohol, kouřit, hrát a sázet
• ztrácet čas na sociálních sítích a internetu

Prevence
rizikového chování
• vztahy, agrese, šikana, 
 závislosti, sex, rasismus,
 xenofobie, extremismus, sekty
• programy pro děti, rodiče
 a pedagogy

Chceme předcházet, ne jen léčit.
primarniprevence@advaitaliberec.cz

ČESKÁ LÍPA, Ronovská 846/3
tel. 732 315 067
ceskalipa@advaitaliberec.cz
FRÝDLANT, Havlíčkovo nám. 304
tel. 732 315 469
frydlant@advaitaliberec.cz
JABLONEC NAD NISOU, Dlouhá 1376/25
tel. 732 315 970
jablonec@advaitaliberec.cz
LIBEREC, Rumunská 14/6
tel. 482 750 607, 603 829 730
cas@advaitaliberec.cz

NOVÉ MĚSTO P. SMRKEM, Jindřichovická 145
tel. 732 315 469
novemesto@advaitaliberec.cz
NOVÝ BOR, Wolkerova 446
tel. 732 315 067
novybor@advaitaliberec.cz
SEMILY, Nádražní 213
tel. 732 315 970
semily@advaitaliberec.cz
TURNOV, Žižkova 2031
tel. 720 158 739
turnov@advaitaliberec.cz

Pobytová léčba
v terapeutické komunitě

• 7 – 15 měsíců
• pro ženy a muže od 18 let
• uzdravení ze zneužívání drog
• osobní rozvoj a změna
 životního stylu

Terapeutická komunita ADVAITA
Nová Ves 55, 463 31 Nová Ves
tel. 485  146  988
komunita@advaitaliberec.cz

Podpora
při doléčování

• udržení abstinence
• pomoc při nastavení zdravého
 životního stylu
• podporované ubytování
• poradenství v  oblasti práce,
 sociálních dávek,
 finanční gramotnosti

Doléčovací program v Liberci
Rumunská 14/6, Liberec
tel. 482  750  607, 603  829  730
cas@advaitaliberec.cz

Bezplatná pomoc

www.advaitaliberec.cz

• poradenství a terapie pro závislé i jejich blízké
Ambulantní poradny v Libereckém kraji

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V LIBERCI
5. 10. 2017, 10.00 – 17.00 hod.

Přijďte se dozvědět více.

Již 20 let pomáháme lidem, pro které změna znamená život.

Už toho bylo dost? Chce to změnu?
Bojíte se o své blízké? My vám pomůžeme!

DO MĚSTSKÝCH lesů tak budou 
vysazeny desítky tisíc nových saze-
nic buku, javoru, jedle, ale i dalších 
dřevin. Cílem revitalizace vybraných 
porostů městských lesů je zlepšit 
jejich ekologickou stabilitu. V něko-
lika minulých letech muselo město 
bojovat s přemnoženým kůrovcem, 
kterému pomohly v rozmnožování 
teplejší roky.

Revitalizace lesních porostů spočí-
vá v prořezávkách a probírkách smr-
kových porostů, dosadbě a podsadbě 
sazenicemi listnáčů a  jedle a  také 
v budování oplocenek, které výsad-
by ochrání před okusem od zvěře. 
Pravděpodobnost získání dotace je 
vysoká vzhledem k tomu, že Státní 
fond životního prostředí u  tohoto 
typu projektů zatím eviduje nižší 
počet žádostí. Dotaci je možné získat 
až do výše 75 % celkových nákladů 
projektu.

„Tato dotace nám pomůže nejen 
zlepšit stav městských lesů tak, 
aby byly pestřejší a  odolnější, ale 
do budoucna by také měla omezit 
náklady na pěstování a ochranu lesa. 
Přírodě blízký les s citlivě prováděnou 
těžbou se obnovuje sám, a pokud je 

smíšený z více druhů dřevin, snižuje 
se i riziko napadení kůrovcem. Je to 
ale soustavná práce na desítky let,“ 
řekl náměstek Jan Korytář.

V první etapě proběhne revitali-
zace městských lesů v lokalitě pod 
Ještědem s rozpočtem zhruba 2,5 mil. 
Kč, v dalších letech pak v lokalitách 
Vesec, Vratislavice nad Nisou, Lidové 
sady a případně také Radčice. 

KAPACITA SOUČASNÉ kanalizační 
sítě je maximálně využita a v mnoha 
okrajových částech Liberce kanaliza-
ce chybí úplně. Město bude na pro-
jektu spolupracovat se společnostmi 
SVS, SČVaK a dalšími subjekty.

Cílem projektu je zlepšit čistotu 
vod v Nise, v dalších drobných tocích 
v Liberci, a zejména v liberecké pře-
hradě. „Řešením je zvyšování kapacity 
stávající kanalizace, budování nových 
úseků a také budování odděleného 
svodu dešťové a splaškové vody. Tam, 
kde nedosáhne kanalizace, chceme 
podpořit výstavbu domácích čistíren 
odpadních vod. S financováním nám 
pomohou evropské dotace,“ uvedl 
náměstek primátora Jan Korytář.

V oblastech, kde není z  technic-
kého či ekonomického hlediska 

výhledová možnost připojení nemo-
vitosti ke stokové síti zakončené ČOV 
a nemovitosti vypouštějí splaškovou 
vodu přímo do vodních toků, lze 
zajistit prevenci či omezení znečiš-
tění povrchových a podzemních vod 
z komunálních zdrojů prostřednic-
tvím realizace domovních čistíren 
odpadních vod (DČOV).

Město musí předtím ale aktualizo-
vat plán rozvoje vodovodů a kanali-
zací na území města, který je bohužel 
již zastaralý.

„Klíčové je, že tento problém začí-
náme jako město aktivně řešit, stav 
např. Jizerského potoka, který je na 
vtoku do Nisy plný splašků, je stejně 
jako chybějící kanalizace v  mnoha 
částech města dlouhodobou ostu-
dou,“ uzavírá Jan Korytář. 

Liberecké lesy čeká obměna
Rada města schválila projektový záměr na revitalizaci 
vybraných lokalit lesů ve správě příspěvkové organizace 
Městské lesy Liberec. V rámci projektu bude provedena 
rekonstrukce smrkových monokultur na les s přírodě bližší 
dřevinnou skladbou.
Jana Kodymová

Město bude řešit odpadní vody
Čistší voda v Nise a v liberecké přehradě, navýšení kapacity 
kanalizační sítě a omezení rizika lokálních povodní. To vše 
má přinést dlouhodobý projektový záměr, jehož přípravě 
dali zelenou liberečtí radní.
Jana Kodymová

Občané mají možnost odkoupení 
dřevní hmoty z pokácených stromů 
na pozemcích veřejné zeleně ve 
vlastnictví statutárního města 
Liberce. Jedná se o mix listnatých 
a jehličnatých dřevin.

V  případě zájmu o  nákup dřevní 
hmoty je pak možné se obrátit na 
organizaci Městské lesy Liberec, tel. 
602 171 377, bliml.jiri@mestske-le-
sy-liberec.cz. Ceník je k  dispozici na 
webových stránkách Městských lesů 
Liberec www.mestske-lesy-liberec.
cz/cenik.  

PRODEJ DŘEVA
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Informace k volbám do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
V říjnu 2017 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Dle rozhodnutí prezidenta 
republiky se volby uskuteční ve dnech 20. 10. a 21. 10. 2017.

VOLBY DO PS 2017
Informace pro občany  www.liberec.cz

VOLBY 

V  PRVNÍ DEN voleb  – v  pátek 
20. 10. 2017 proběhne hlasování od 
14.00 hodin do 22.00 hodin, v druhý 
den voleb – v sobotu 21. 10. 2017 se 
bude hlasovat od 8.00 do 14.00 hodin. 
Sčítání hlasů proběhne bezprostřed-
ně po uzavření volebních místností.

Hlasování na území města proběh-
ne na obvyklých místech v 87 voleb-
ních okrscích, včetně Vratislavic nad 
Nisou.

Z  technických důvodů dochází 
v okrsku č. 73 – Krásná Studánka ke 
změně volební místnosti. Volební 
místnost, původně umístěná v hasič-
ské zbrojnici v Krásné Studánce, bude 
z  důvodů plánované rekonstruk-
ce přesunuta do objektu HOSPODA 
NA HŘIŠTI, Hejnická 81, Liberec XXXI – 
Krásná Studánka (fotbalové hřiště).

Ke změně volební místnosti dochá-
zí i ve Vratislavicích nad Nisou, kde 
volební místnost původně umístěná 
v  Kulturním centru 101010, bude 
z  technických důvodů přesunuta 
do základní školy ve Vratislavicích nad 
Nisou, Nad Školou 278.

Údaj o přesném umístění voleb-
ní místnosti obdrží voliči společně 
s doručenými hlasovacími lístky. Kaž-
dému voliči budou hlasovací lístky 
dodány nejpozději 3 dny přede dnem 
voleb, tj. nejpozději 17. 10. 2017. Ve 
dnech voleb může volič obdržet hla-
sovací lístky i ve volební místnosti.

HLASOVÁNÍ MIMO VOLEBNÍ
MÍSTNOSTI A V MÍSTECH

MIMO TRVALÝ POBYT VOLIČE
Volič, kterému je předem známo, 

že se ve dnech voleb nebude zdržovat 
(z jakéhokoliv důvodu) v místě svého 
trvalého pobytu vedeného v infor-
mačním systému evidence obyvatel, 
má možnost:

a) požádat příslušný obecní úřad 
podle místa svého trvalého pobytu 
o  vydání voličského průkazu (viz 
podrobněji informace níže),

b) nebo má tento volič možnost 
požádat nejpozději do 13. 10. 2017 

o  zapsání do  zvláštního sezna-
mu voličů, vedeného příslušným 
obecním úřadem. Údaje pro  zápis 
do zvláštního seznamu voličů předá 
příslušnému obecnímu úřadu správ-
ce ústavu, objektu nebo podobného 
zařízení.

Voličům, kteří jsou v Liberci přihlá-
šeni k trvalému pobytu, jsou zapsáni 

ve stálém seznamu (vedeném MML) 
a kteří nebudou moci volit ve voleb-
ním okrsku v místě svého trvalého 
pobytu, může vydat Magistrát města 
Liberec na základě žádosti voliče 
voličský průkaz.

Při volbách do Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR může volič 
požádat o vydání voličského prů-
kazu ode dne vyhlášení voleb, tj. 
od 19. 4. 2017, a to osobně u přísluš-
ného úřadu do okamžiku uzavření 
stálého seznamu, tj. do 18. 10. 2017 
do  16.00 hodin, nebo písemným 
podáním v  listinné podobě, opat-
řeným úředně ověřeným podpisem 
voliče, nebo v elektronické podobě 
prostřednictvím datové schránky, 
doručeným nejpozději 7 dnů přede 
dnem voleb, tj. do  13.  10.  2017 
do 16.00 hodin, příslušnému úřadu 
(obecní úřad v místě trvalého pobytu, 
v  jehož stálém seznamu voličů je 
zapsán). Obecní úřad voličský průkaz 
nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, 
tj. od 5. 10. 2017, předá osobně voliči 

nebo osobě, která se prokáže plnou 
mocí s úředně ověřeným podpisem 
voliče žádajícího o vydání voličského 
průkazu, anebo jej voliči zašle na jím 
uvedenou adresu.

V případě krátkodobé hospitali-
zace nebo v případě, že volič neví, 
kde se přesně ve dny voleb bude 
nacházet, se jeví jako nejvhodněj-

ší vyřízení voličského průkazu, se 
kterým volič může volit v jakékoliv 
volební místnosti na území ČR. 
V případě, že si volič vyřídil voličský 
průkaz a ve dny voleb nakonec bude 
hospitalizován, může na tento volič-
ský průkaz v tomto zařízení hlasovat. 
Hlasování v těchto zařízeních zajistí 
okrsková volební komise, v  jejímž 
územním obvodu se dotčené zařízení 
nachází, a to po předchozím požádá-
ní buď příslušného obecního úřadu, 
v jehož správním obvodu se zařízení 
nachází, nebo ve dny voleb na požá-
dání u  příslušné okrskové volební 
komise, nejlépe prostřednictvím 
správy příslušného zařízení.

Voličský průkaz poté volič odevzdá 
členům okrskové volební komise, 
kteří se dostaví do zařízení s přenos-
nou volební schránkou. Po prokázání 
totožnosti a státního občanství plat-
ným občanským průkazem nebo 
cestovním dokladem ČR volič obdrží 
úřední obálku a kompletní sadu hla-
sovacích lístků.

Může nastat i situace, že volič, který 
je hospitalizován, má místo trvalého 
pobytu ve stejném volebním okrsku 
jako toto zařízení. V  tomto přípa-
dě může volič, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost, avšak pouze 
v územním obvodu volebního okrsku, 
pro který byla okrsková volební 
komise zřízena.

Požadavky na návštěvu s přenos-
nou hlasovací schránkou je možné 
hlásit již nyní na  tel.:  485 244 948, 
485 244 841.

Voliči hospitalizovaní v  době 
po odevzdání údajů do zvláštního 
seznamu obecnímu úřadu (tj.  od 
13. 10. 2017 od 14.00 hodin) mohou 
hlasovat pouze na voličský průkaz, 
který si zajistí v zákonem stanovené 
lhůtě. Po předání podkladů pro zápis 
a  po uzavření zvláštních seznamů 
voličů zákon připouští pouze aktua-
lizaci údajů, resp. změnu zápisu, tzn. 
skutečností již ve zvláštním sezna-
mu uvedených, a  nikoli provedení 
nového zápisu po uplynutí zákonem 
stanovených lhůt.

Voliči, který je v nemocnici nebo 
v obdobném zdravotnickém zařízení, 
a není zapsán ve zvláštním seznamu 
voličů (viz výše) nebo nemá voličský 
průkaz anebo nemá trvalý pobyt 
v  okrsku, kde se nemocnice nebo 
obdobné zdravotnické zařízení 
nachází, nemůže okrsková volební 
komise umožnit hlasování.

Žádosti o vydání voličského prů-
kazu se pro voliče s trvalým poby-
tem v Liberci (mimo Vratislavic nad 
Nisou) vyřizují v kanceláři č. 210 ve 
2. patře budovy Nového magistrátu 
a od 5. 10. 2017 budou žádosti vyři-
zovány na přepážkovém pracovišti 
v přízemí.

Další informace k  volbám do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR naleznete na webových stránkách 
statutárního města Liberec www.libe-
rec.cz a dále na stránkách Minister-
stva vnitra ČR www.mvcr.cz.
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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.

Termín pro vypsání byl stanoven na 
29. 9. 2017. Naivně jsme se domnívaly, že 
rekonstrukce bude zahájena po červenco-
vých svátcích. Na dotaz, proč se tak nesta-
lo, odpověděla pracovnice odboru „lovců 
dotací“, že došlo k problémům s tvorbou 
rozpočtu a že projektová kancelář, která 
projekt zpracovávala, rozpočet extrémně 
nadhodnotila, a přitom některé položky 
v rozpočtu chyběly a některé byly nespráv-
né. Poskytovatel dotace takovýto rozpočet 
odmítl a musel se zpracovat rozpočet jiný, 
dle vyjádření odboru plnohodnotný“.

Je prostě před volbami a papír snese 
mnohé. Diplomacie je umění hladit psa 
po srsti tak dlouho, dokud není hotový 
obojek a vodítko. Do voleb to zvládneme, 
a až nám to do volebních uren opět nahází, 
tak pak… Avšak zázrak bez věřících není 

ještě zázrakem.
Vedení města následně patrně pod 

tlakem, koncem srpna uveřejňuje informa-
ci, že rekonstrukce bude zahájena v říjnu 
a potrvá do dubna, a jako náplast na stíž-
nosti rodičů zřídí tzv. školkový autobus, 
který bude (ráno) vozit děti do náhradní 
školky.

Mantra náměstka Korytáře (Změna), 
že co můžeme udělat z dotací, nebudeme 
dělat za své, má i v tomto případě velké 
trhliny a svým jednáním si vedení města 
bere rodiče dětí jako rukojmí. Co na tom 
záleží, že malé děti čeká rizikové dob-
rodružství, kdy budou chodit na obědy 
do přilehlé základní školy na náměstí 
Míru, kde jsou pro ně nevyhovující stolky 
a židle, že budou v budově, která byla již 
dříve prohlášena jako nevhodná po celou 

zimu, kdy se nedá 
pořádně větrat, že 
se tyto děti budou 
denně vytrhovat 
ze svého prostředí 
a přecházet mezi 
žáky základní 
školy, čímž se 
může zvýšit i jejich nemocnost. To ale 
nikdo z vedení města asi nevnímá a patrně 
ani nechce.

Tomuto vedení stačí písemné potěm-
kinovské vesnice. Hlavně že náměstek J. 
Korytář připravuje zakoupení prázdných 
budov a ploch, které chce pro město 
k svérázným účelům, jako např. liberecký 
zámek pro výstavy o sudetských Němcích, 
budovu od TUL pro duševní zdraví, plochu 
autobusového nádraží pro park apod. 

Posledně zmiňo-
vaný nákup by 
snad měl smysl – 
alespoň by ruina 
městské budovy 
Uranu měla kam 
spadnout – nemá 
do toho daleko.

Je asi lhostejné, jestli přijde nebo nepři-
jde dotace na jiné bohulibé aktivity – vývoj 
substrátu, oživování centra města, několik 
nových parků apod. Není však možné tole-
rovat šlendriánskou práci odpovědných 
pracovníků! Někdo projektovou kancelář 
vybral, někdo jí zadal zpracování a někdo 
ji měl i kontrolovat. Kdo ponese za tato 
pochybení odpovědnost? To není vůbec 
důležité, důležité je, že jsme se zbavili 
šmejdů – opravdu? 

Věra SkřivánkováDana Lysáková

Stavíme, opravujeme… a vrdloužeme v přímém přenosu
Léto pomalu končí a staré přísloví moudře říká, že se zima zeptá, co jsi dělal v létě. Paní zima prostřednictvím rodičů dětí, 
které jsou zapsány do MŠ Beruška v Ruprechticích, se zeptá určitě! V Libereckém zpravodaji z července a srpna najdeme 
článek Školy a školky čekají prázdniny plné oprav. Píše se v něm mimo jiné, že se tato školka začne opravovat v průběhu 
prázdnin. Vedení města v době sepsání tohoto článku muselo vědět, že k žádné rekonstrukci MŠ v průběhu prázdnin 
nemůže dojít, neboť teprve 18. 7. 2017 rada města přijala usnesení, na základě kterého bude zahájeno výběrové řízení na 
zhotovitele stavby.
Věra Skřivánková, Dana Lysáková, zastupitelky KSČM

Dostupné bydlení? V našem městě jen se štěstím
Pro průměrně vydělávajícího Liberečana se bydlení za cenu reálně zaplatitelnou stává nesplnitelným snem.
Jiří Šolc, Starostové pro Liberecký kraj

Možná ten problém pociťujete sami, 
možná to trápí někoho z vašich blízkých, 
možná je to jen z doslechu či jako titu-
lek v novinách. Řeč je o celorepublikově 
přehřátém realitním trhu, v našem městě 
problém umocněný na druhou.

Přáním každého je město jako místo 
přirozené koncentrace obyvatel, jako 
místo, kde právě díky vyšší hustotě 
obyvatel může být pestrá nabídka 
škol, kultury, sportovního zázemí, jako 
místo, kde je dobré žít. Naše město je 
krásné, má mnoho silných stránek a je 
pro obyvatele atraktivní. Mnoho zahra-
ničních firem (naposled Knorr-Bremse) 
přemisťuje do našeho města pobočky, 
kam přichází mnoho Neliberečanů, kteří 
s námi chtějí žít a na životě města se 
podílet. Co by za to jiná města dala! Ale 
ouha, když se zájemce o koupi bydlení 
v našem městě podívá do nabídky realit, 
zjistí, že v samotném Liberci se prakticky 
nic nenabízí, respektive buď se za naše 
město vydává i široké okolí, nebo jsou 

ceny zcela mimo akceptovatelný poměr 
cena/kvalita.

Na stav trhu s bydlením v našem 
městě jednak dopadají negativní trendy 
ČR, vyřízení všech potřebných povolení 
je v ČR extrémně dlouhé a náročné a to 
i v evropském kontextu, zároveň jsou 
levné úvěry, a tedy zájemců je dost.

Situaci zhoršuje specialita našeho 
města – rozhádané zastupitelstvo 
a zastaralý uzemní plán z roku 2002. Na 
přípravě nového se od roku 2007 pracuje 
a v roce 2015 mohl být vydán. Bohužel jej 
současná vládnoucí koalice zahodila, byť 
byl takřka hotov, aby potom ve vzájem-
ných bojích ten svůj prostě nepřipravila.

Sečteno a podtrženo, staví se jen na 
základě starého a přežitého územního 
plánu, tudíž buduje se jen málo a draho. 
Zájemci o zastavitelné pozemky mají buď 
smůlu, protože prostě pozemky nejsou, 
a v horším případě se musí mít zatrace-
ně na pozoru před spekulanty, kteří bez 
uzardění nabízí stavební pozemky, které 

v reálu zastavitelné nejsou. Kdo nezažil 
tu marnost mladých rodin, které i několik 
let intenzivně hledají jen trochu vhodnou 
nemovitost, neuvěří. Z celé situace logic-
ky těží okolní obce, kterým ale nelze nic 
zazlívat. Na neschopnosti Liberce staví 
svůj rozmach a meziročně zvyšují počty 
obyvatel, některé za posledních pár let 
i na dvojnásobek. Potom se však z rodičů 
a prarodičů stávají taxikáři. Přestože mají 
pocit, že „přeci bydlí v Liberci“, mají to 
všude daleko a tráví na cestách hodiny 
denně a ucpávají svými auty všechny 
myslitelné cesty.

Korunu tomu všemu nasazuje stát 
v podobě rozdělení daňových příjmů. 
Státní rozpočet z daní nás všech platí 
na služby obyvatelům prakticky jen 
podle místa trvalého pobytu. Takže když 
např. rodina bydlí ve Stráži n. N., jedou 
se vykoupat do bazénu a o víkendu do 
zoo, dotace na provoz těchto ztrátových 
organizací platí Liberec, jenže jejich daně 
jsou v místě bydliště. Tento problém není 

vidět, ale rok od 
roku se zhoršuje. 
Liberečané tak 
financují zázemí 
pro čím dál více 
N e l i b e r e č a n ů 
z okolí.

Jaká je z toho 
cesta ven? Současná vláda našeho města 
„si zbyla“. Ani jedna parta neodvolá tu 
druhou, přestože by ráda. Bez vyvození 
zodpovědnosti jejich lídrů za současný 
nefunkční stav se ale nezmění nic až 
do komunálních voleb na podzim 2018. 
Bohužel tato koalice svůj pozměněný 
uzemní plán ke schválení nepředloží.

Řešením je překousnout osobní výhra-
dy a v roce 2019 raději schválit ten, co 
bude připraven dnešní vládou a ty největ-
ší excesy formou změn územního plánu 
řešit až následně. Bude také nutno tlačit 
na efektivitu stavebního úřadu a doufat, 
že éra, kdy naše město mohlo být úspěš-
nější, jen tak neskončí. 

Jiří Šolc
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Proč se mi i o dovolené zdá o liberecké politice aneb Postřehy odjinud
Dovolená má za účel odpočinout si od práce, pročistit hlavu i plíce a zažít nové a krásné zážitky s rodinou a dětmi. Tak tomu 
mělo být i v případě naší letošní dovolené, kterou jsme naplánovali do prosluněné Provence v jižní Francii.
Martin Čulík, radní a zastupitel města

FÓRUM 

Po zhlédnutí webu Dopravniinfo.
cz jsem v iluzi vyhnutí se uzavírkám na 
D5 od Prahy k Rozvadovu zvolil trasu: 
Liberec – Bautzen – Dresden – Nürn-
berg – Heidelberg – s přespáním v F1 ve 
Strasbourgu a druhý den pokračování na 
Mulhouse – Lyon – Orange – Cavaillon 
a Gordes. Musím uznat, že rozhodnu-
tí rozdělit 1 500 km dlouhou trasu do 
dvou polovin bylo nanejvýše prozíravé. 
Prvním důvodem byla dopravní nehoda 
kdesi uprostřed Německa, kdy ze třípru-
hového proudu dálnice se vozidla téměř 
zastavila a musela se vměstnat do jed-
noho jízdního pruhu. Druhým aspektem 
byla celková pohoda z jízdy beze spěchu, 
bezpečně. Přesto dojezd do F1 těsně před 
21. hodinou ukázal, že na jeden zátah by 
to opravdu nešlo.

Cestování přes Německo a Francii bylo 
pohodové, i v uzavírkách jedete 80 km/h, 
řidiči umí plynule zipovat a na širokých 
dálnicích není (v Německu) problém 

valit 150km rychlostí v naprosté pohodě 
a zároveň bezpečně.

Francie pak má svá specifika; na okres-
kách se jezdí sedmdesátkou, na uzavír-
kách stojí stroje, ale dělníka nespatříte. 
Občas vás upozorní značka na radar, 
který tam někde skutečně číhá jako 
pevné stanoviště s foťákem.

Na úzkých silničkách se naučíte brousit 
krajnice, když v protisměru jedou domácí 
a nemíní zpomalit ani uhnout ze středu 
vozovky. „Zážitkem“ jsou klikaté silničky 
kolem kaňonu řeky Verdon. Nejen proto, 
že z jedné strany máte strmé skály padající 
dolů k řece, ale neustálé točení volantem 
doleva a doprava vám pořádně zamotá 
šišku. Dole u řeky, kde voda na koupání je 
vskutku studená, nebo u jezera na druhé 
straně kaňonu pak vystřízlivíte a srovnáte 
pohled do „mírnějších“ zatáček. To se ale 
nesmíte kochat levandulovými poli na 
náhorní plošině v okolí Valensole. Buď 
tu hlídkuje za stromy policie, nebo když 

zastavíte, abyste udělali pár úžasných 
fotek, na vás troubí místní řidiči; i když 
stojíte za krajnicí a mimo jízdní profil. Ve 
městech kvůli trhům pravidelně uzavírají 
i dopravně významný bulvár, jde to.

Zkrátka cesta 1500 km tam, 1200 
km po Francii a 1500 km domů řidiče 
vycvičí v pozornosti i jízdě. Největší 
obavy jsme měli z nebezpečí bouračky 
z cizího zavinění, přeci jen na takové 
štrece je příležitostí více než dost. Ani 
Francouzi či Poláci v kamionech nebyli 
tak nečitelní jako jeden kamioňák před 
Prahou u Loděnic s brněnskou registrační 
značkou. Onen brýlatý Pepino v prudkém 
klesání, v zatáčce s horším rozhledem za 
protihlukovou stěnou se najednou rozho-
dl, že předjede jiné kamiony, a vy musíte 
v levém pruhu ze 110 brzdit jak o život.

Několikrát mi ve Francii myslí proběhly 
články kolegyně zastupitelky, která bydlí 
poblíž Vítězné ulice v Liberci, co láteří na 
neutěšený stav uzavírek v Liberci a neváhá 

poskytnout i sou-
kromé e-maily 
médiím. Pak ale 
nechápu, proč její 
šéf nařídí úřední-
kům: „Vymyslete 
cokoliv, abychom 
mohli v srpnu uza-
vřít Zvolenskou kolem přehrady.“ Letos se 
prostě urodilo. Plánované uzavírky jsou 
na státních jedničkách i místních komu-
nikacích. Prý že neřízený chaos, ale kdo 
má alespoň trochu znalost, ví, že realizaci 
předchází projektová příprava a zajištění 
různých povolení a financování. Takže 
své láteření, vážení, si prosím nechte na 
jiné divadlo (à propos – skvěle zachovalé 
římské mají v Orange a arénu v Nîmes či 
v Arles). Bohužel ani chování řidičů (a poli-
tiků) na (o) libereckých uzavírkách zdaleka 
nedosahuje elegance, úcty a nadhledu jako 
na silničním provozu v Německu či ve Fran-
cii. Máme se ještě hodně co učit… 

Martin Čulík

Liberec potřebuje koordinátora dopravy
Městská koalice zastupitelů zvolených za ANO a Změny pro Liberec je už od jara nefunkční a neschopná přijímat důležitá 
rozhodnutí. Důsledkem toho je neprůjezdnost Liberce, která velmi zhoršuje kvalitu života obyvatel a odrazuje návštěvníky 
města. Jeho rada přitom už zřídila funkci dopravního koordinátora, který by mohl vnést do plánování uzavírek řád. 
Primátor ovšem toto rozhodnutí zvrátil, a ubližuje tím celému Liberci.
František Gábor, zastupitel TOP 09

Katastrofální stav dopravy v Liberci lze 
popsat jako adrenalinovou hru, v níž nikdo 
nemůže vyhrát. Řešením mohlo být zřízení 
funkce dopravního specialisty, který by 
koordinoval sladění uzavírek, způsobe-
ných opravami. Ty jsou jistě nutné, ale 
bez jakékoliv místně a časově promyšlené 
koordinace způsobují letní kolaps.

Rada města již dříve zřídila funkci 
dopravního koordinátora. Primátor Tibor 

Batthyány (zvolený za ANO) to však ozna-
čil za nesprávné rozhodnutí, pozastavil 
jeho výkon a prosadil v zastupitelstvu 
jeho zrušení. Jiné východisko však pri-
mátor ani rada nenabízí, a Liberec je nyní 
městem aut zaseklých v nekonečných 
kolonách.

Koalice tvrdí, že chce do města pod 
Ještědem přilákat víc turistů, kteří by tu 
utratili více peněz, ale ve skutečnosti dělá 

všechno pro to, aby je odradila. Město 
má hostům hodně co nabídnout, je však 
problém se k té nabídce dostat. Když se 
labyrintem uzavírek proderou třeba do 
zoo, zjistí, že nemají kde zaparkovat. Ani 
zde, ani nikde jinde – kromě nákupních 
center.

Jako opoziční zastupitel v menšinové 
pozici nemohu občanům města slíbit pro-
sazení nápravy, hodlám však na jednáních 

zastupitelstva tento 
problém alespoň 
vytrvale připomínat.

Vymyslet funkční 
dopravní koncepci, 
vstřícnou k řidičům 
i chodcům, je jedním 
z prvořadých úkolů koalice, která zatím 
předvádí, že nic nevymyslí, což však odná-
šejí obyvatelé i návštěvníci Liberce. 

František Gábor
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TIPY A POZVÁNKY NA AKCE V LIBERCI

KAM ZA ZÁBAVOU?

Čas na změnu
Liberecký kraj odkoupí ČSAD Liberec a využije ho jako 
vlastní dopravní firmu. Ta bude zajišťovat příměstskou 
autobusovou dopravu zatím na části území kraje. Rozhodli 
o tom koncem srpna krajští zastupitelé. Tahle zpráva je pro 
město Liberec důležitá hned z několika důvodů. Zmíním 
dva, které stojí spíš v pozadí, ale jsou o to významnější.
Josef Šedlbauer, Změna pro Liberec/SZ

Příčinou obratu části vedení kraje 
a hlavně hejtmana Půty byla přímá zkuše-
nost s drsnými praktikami firmy BusLine. 
Bez ohledu na to, že jí kraj léta vycházel 
nadstandardně vstříc, nedodržela tato 
firma žádné dohody a nevybíravými meto-
dami se pokusila získat monopol na většinu 
krajské autobusové dopravy. Téměř se jí 
to podařilo. Manévr s krajskou dopravní 
firmou byla zatáčka těsně před propastí, 
na jejímž dně čekal cenový diktát od Bus-
Line. Martin Půta v obhajobě použil příměr: 
„Kraj nebude ovečka, kterou budou jen 
škubat, a zisky poplují kdoví kam“.

V Liberci máme s firmou BusLine zku-
šenosti od roku 2010, kdy desetiletou 
smlouvou s dopravním podnikem ovládla 
60 % autobusové dopravy DPMLJ. Smlou-
vou bez výběrového řízení, bez stanovené 
ceny a s právem na tzv. přiměřený zisk, 
což je prostě asi 20 % navíc nad to, co si 
BusLine řekne za dopravu. Takové dýško. 
BusLine v prvních letech splatnost tohoto 
„dýška“ odkládal, zato si ale pojišťoval 
smlouvu řadou dodatků až tak, že je 
téměř neprůstřelná. I v Liberci se BusLine 
nadstandardně vychází vstříc. Od roku 
2011 upozorňuji na problémy a navrhuji 
postupy, jak snížit rizika pro dopravní 
podnik. Takové donkichotské snažení. 
Teď už je ovšem problém nepřehlédnu-
telný, BusLine chce do konce smlouvy 

téměř čtvrt miliar- 
dy navíc nad to, 
co mu dopravní 
podnik dosud platí 
(zhruba 150 milio-
nů ročně). Převzít 
o d p o v ě d n o s t , 
sebrat odvahu a jít 
do ostrého sporu s BusLine – to je změna, 
které jsme se v Liberci ještě nedočkali.

Krajské hlasování bylo zajímavé 
i z jiného důvodu. Ačkoli má koalice 
na kraji (Starostové, ANO, ODS, ČSSD) 
drtivou většinu 35 z celkem 45 zastu-
pitelů, Půtův záměr by neprošel bez 
opozice. Podobně jako v Liberci, BusLine 
má zastánce napříč většinou politických 
stran. Půtu nepodpořilo několik vlast-
ních kolegů z řad starostů, podporu ale 
našel u všech zastupitelů Změny. Kriti-
zovali jsme postupy kraje v dopravních 
zakázkách v minulých letech, umíme ale 
rozpoznat, kdy jde o správný krok. Každý 
zastupitel bude tvrdit, že je to přece 
samozřejmé a že nepodporuje jenom 
špatné návrhy, ale mnohdy vyhrává spíš 
hra „čím hůř pro ně, tím lépe pro mě“. 
Ochota připustit druhé straně úspěch 
a hledat kompromis – to je další změna, 
které se snad v dohledné době dočkáme 
i v Liberci.

Protože čas na změnu už přišel. 

Josef Šedlbauer

FÓRUM

Viladomy Dreams – Masarykova bez platného stavebního povolení
Marie Pavlová, zastupitelka za Změnu pro Liberec

1 Stavba uvedených domů nebyla 
zahájena do dvou let od doby, 

kdy stavební povolení z 19. 5. 2009 nabylo 
právní moci dne 19. 10. 2009 s tím, že stavba 
bude dokončena do 19. 10. 2011. Z právního 
hlediska se tudíž jedná o prošlé stavební 
povolení, tj. stavbu nepovolenou.

Není pravda, že stavba byla započata 
okamžikem, kdy se začaly upravovat komu-
nikace nebo vodní tok.

Na tyto stavby jsou samostatná stavební 
povolení a ani zde nebyl dodržen termín 
započetí díla.

2 Ve vyjádření Magistrátu města 
Liberec (MML), oddělení ochrany 

přírody a památek, na které navazuje dnes 
již neplatné stavební povolení z 19. 10. 2009, 
se mimo jiné píše… viladomy budou čás-
tečně posazeny na parkovací podnož, která 
však nemá být realizována, protože došlo ke 

změně stavby a kryté parkovací stání bude 
mimo objekty viladomů. K této změně chybí 
vyjádření orgánu Státní památkové péče…

Snaha o obejití zákonů tím, že stavební 
úřad 9. 2. 2017 zahájil řízení o změně stavby 
před jejím dokončením (proběhlo od 9. do 
28. 2. 2017), aniž o tomto informoval odbor 
životního prostření, je porušení zákonů ČR, 
a tudíž následné Rozhodnutí o změně stavby 
před jejím dokončením ze dne 28. 2. 2017, 
které též nebylo zasláno odboru životního 
prostředí MML, je nepravomocné.

Přitom dne 10. 1. 2017 byl MML, oddě-
lení památkové péče, upozorněn Národním 
památkovým ústavem, že vzhledem k téměř 
devítileté časové prodlevě od zpracování 
projektu stavební dokumentace stavby 
(červen 2008) do současné přípravy realiza-
ce je nutné konzultovat probíhající stavební 
změny s orgánem státní památkové péče.

3 Zcela záměrně v jediném, dnes 
už neplatném stavebním povolení 

z 19. 10. 2009 se mimo jiné uvádí pouze 
počty podlaží, ne už výšky objektů.

Absolutní výška objektů dosahuje 
27,450 m, přičemž ve výše zmiňovaném 
stavebním povolení je uvedena konfi-
gurace terénu, tj. Masarykova tř., která 
je výše o 2 až 8 m, než jsou vstupy do 
navrhovaných objektů. Ondříčkova ul. je 
o 12–17 m výše nežli vstupy do navrho-
vaných objektů.

Z toho vyplývá, že výška objektů převý-
ší hranu údolí. Představuje to hrubé poru-
šení základního požadavku MML, odboru 
životního prostředí, oddělení ochrany 
přírody a památek, že objekty nepřevýší 
hranu údolí a nebudou vystupovat nad 
terén Ondříčkovy ulice.

4 Neodpo-
vídá pro-

storová a hmotová 
struktura budov, 
která překračuje 
původní projekt.

5 N e o d -
p o v í d á 

počet parkovišť. Na 161 bytů se počítá 
se 146 krytými parkovišti. Přitom je v dnes 
už neplatném stavebním povolení uváděn 
počet 1–2 parkoviště na bytovou jednotku.

6 Aut bude cca 200, počet obyvatel 
cca 500.

Naším záměrem je dosáhnout snížení 
výšky budov. Tím dojde i ke snížení počtu 
bytů a také aut.

Úmyslem je zachovat alespoň kousek 
místa pro původně proklamovanou 
zeleň.   

Marie Pavlová
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PŘIŠLO DO REDAKCE

OBČÁNKU, A CO TEĎ?
Přírodní prostředí uprostřed 

libereckého sídliště Hvězdná poskytuje 
zdejším dětem mnoho příležitostí ke spor-
tování v průběhu celého roku. V zimě je 
svah plný lyžařů a sáňkařů, dole na rovné 
ploše kluci hrají hokej, v létě pak fotbal. 
Z  oken paneláků mají rodiče přehled 
o hrách svých dětí. Pro malé děti je nahoře 
nad svahem pískoviště se skluzavkou 
a houpadly. Maminky mají k hlídání svých 
potomků lavičky. Je zde i prostor k rozší-
ření atrakcí pro děti, aniž by byl narušen 
dosavadní přírodní ráz lokality.

Liberecký magistrát nechal koncem 
loňského roku vypracovat projekt 
„Dětské hřiště Hvězdná – revitalizace 
plochy“. Jeho realizace je plánována na 
740 000 Kč. Spodní část hřiště, kde dnes 
děti hrají míčové hry a v zimě tady končí 
sáňkařské sjezdy, bude zaplněna stavba-
mi vysokými přes tři metry.

Hlučné atrakce se budou nacházet 
20 metrů od oken bytů osmipatrových 
paneláků, které jsou zde postaveny do 
tvaru písmene L. Všechny zvuky se od 
nich odrážejí a násobí ozvěnou.

Na území Liberce je v provozu 18 dět-
ských hřišť a všechna jsou od obytných 
domů oddělena hradbou stromů nebo 
keřů. Dětské hřiště ve Hvězdné bude mít 
pochybný „rekord“, pokud se týká nej-
menší vzdálenosti od obytných domů!

Je nepochopitelné, že projektanti 

naplánovali velmi rozměrné kon-
strukce do stísněného prostoru 
pod svahem a v tak těsné blíz-
kosti obytných domů. Jedná se 
o následující atrakce: rozměrná 
celokovová šplhací sestava, 
věžová sestava o  výšce 3,7 m, 
délce 9,7 m, šířce 4,4 metry. Také 
málem osmimetrová řetězová 
houpačka se sem nehodí. Umís-
tit tato monstra jinam by celému 
projektu jen prospělo. Ostatní 
drobnější herní prvky pro tuto 
lokalitu vyhovují.

Stavební úřad Liberec vydal 
12.  6.  2017 „územní rozhodnu-
tí o  změně využití území hřiště 
Hvězdná. Postavení účastníků 
řízení bylo přiznáno mj. spoluvlastníkům 
domů č. p. 488, č. p. 487, č. p. 486, č. p. 485, 
č. p. 496 a č. p. 495 v Liberci V – Kristiánov, 
které se nachází v blízkosti projednáva-
ného záměru“.

Postavení „účastníka“ k  vyslovení 
připomínek nemohl nikdo z obyvatel 
využít, protože o něm nevěděl. V pří-
padě více než třiceti účastníků řízení 
se oznámení projektu děje hromadně 
formou veřejné vyhlášky. Tento formální 
způsob informace je bohužel zakotven 
v příslušném zákonu. Za účastníky řízení 
není považována ani organizace pově-
řená správou domů. A tím je uzavřena 
další cesta k rozšíření informace mezi 

občany, kterým je určena. Tyto „díry“ 
v legislativě jen celý problém komplikují. 
V rámci regionu jsou však neřešitelné.

Jsem vlastníkem bytu v  osobním 
vlastnictví v jednom z šesti domů ve 
Hvězdné ul., jimž bylo přiznáno právo 
účastníka. První informace o projektu 
„Dětské hřiště Hvězdná – revitalizace 
plochy“ jsem se dozvěděl teprve 9. 8., 
kdy už sídlištěm kolovala poplašná 
zpráva o projektu. Měla však ráz „jedna 
paní povídala“, a tak jsem začal intenzív-
ně shromažďovat jen ověřená fakta. Brzy 
jsem zjistil, že se jedná o akci „o nás bez 
nás“, která je v rozporu s demokratickým 
řešením veřejných problémů. Nejprve 

jsem svůj protest poslal magistrátu – 
odboru ekologie a veřejného prostoru. 
Protože se blížil termín ukončení výbě-
rového řízení (23. 8. ), o stížnosti jsem 
informoval také radu města. Požadoval 
jsem buď zastavení nevhodného projek-
tu, nebo aspoň jeho pozastavení. Také 
vedení Bytového družstva Pozemní 
stavby, které spravuje domy v Hvězdné 
ul., s navrženým projektem nesouhlasí.

Mám odpověď pouze z odboru eko-
logie a životního prostoru. Příslušný refe-
rent vysvětluje, že „herní prvky nevydávají 
žádný hluk, a tudíž se na ně nevztahují 
žádné limity (normy). Hluk u těchto prvků 
tvoří návštěvníci, a nikoli prvky.“

Pan referent má pravdu až na to, že 
odbor ekologie a životního prostředí je 
nejen zřizovatelem dětských hřišť, ale 
i provozovatelem.

Své názory na zmíněný projekt jsem 
poslal dalším institucím, u nichž předpo-
kládám, že by měly vyslovit svůj názor. 
Krajská hygienická stanice mj. napsala, že 
v zákoně o ochraně veřejného zdraví pro 
hlučnost dětských hřišť není  „stanoven 
hygienický limit hluku, a tudíž ani orgán 
ochrany veřejného zdraví nemůže vymáhat 
na provozovateli jeho plnění“. Potěšilo mě, 
že k tomu v dalších řádcích dodávají: „…
snažíme se stavebníka na pravděpodobnost 
obtěžování hlukem upozornit a apelujeme 
na to, aby toto zohlednil.“  

 Josef Král

O HŘIŠTI ROZHODNE RADA MĚSTA
K  plánované revitalizaci dětského 

hřiště v ulici Hvězdná uvádíme, že byla 
v roce 2015 zařazena do plánu oprav 
dětských hřišť v Liberci právě na zákla-
dě požadavků občanů z ulic Hvězdná 
a Skalní. V roce 2016 začaly probíhat 
přípravné projektové práce a nyní v roce 
2017 město chtělo předmětné dětské 
hřiště (dále jen DH) v lokalitě Hvězdná 
realizovat, tak jako byla v  nedávné 
době revitalizována jiná DH např. v ul. 
Jáchymovská, Gagarinova či na Horní 
Kopečné, kde byly použity i  obdobné 
herní prvky.

O záměru revitalizace DH odbor eko-
logie a veřejného prostoru (dále jen EP) 
informoval prostřednictvím Zpravodaje 
a webových stránek statutárního města 
Liberce (dále jen SML). Na revitalizaci 
DH byla zpracována projektová doku-
mentace, která byla ověřena stavebním 
úřadem magistrátu města Liberce (dále 
SÚ MML). V územním řízení probíhají-
cím od 5. 4. 2017 do července 2017 měli 
obyvatelé ulic Hvězdná a  Skalní jako 

účastníci řízení možnost uplatnit své 
připomínky. Účastníky řízení dle § 85 
odst. 2 stavebního zákona byly osoby 
s  vlastnickými nebo jinými věcnými 
právy k  sousedním pozemkům: parc. 
č. 1016/6, 1016/56, 1016/89, 1016/90, 
1016/96, 1016/149 v k. ú. Liberec a osoby 
s  vlastnickými nebo jinými věcnými 
právy k sousedním stavbám: Liberec V 
– Kristiánov č. p. 488, č. p. 487, č. p. 486, 
č. p. 485, č. p. 496 a č. p. 495. Vzhledem 
k tomu, že se nikdo z účastníků řízení 
k revitalizaci nevyjádřil, vydal SÚ MML 
územní rozhodnutí, které dne 18. 7. 2017 
nabylo právní moci.

V  rámci revitalizace měly být na 
plochu budoucího DH umístěny herní 
prvky a fitness prvky, čímž by došlo ke 
zhodnocení a zatraktivnění dané loka-
lity. Konkrétní umístění bylo vybráno 
z důvodu nedostatku jiných vhodných 
ploch v  lokalitě. Stávající DH pro nej-
menší děti, které je umístěno nad touto 
plochou, se bohužel nedá z terénních 
důvodů rozšířit a pro takto velké sídliště 
je již nedostačující. Nové DH mělo být 

osazeno provozním řádem, na kterém 
by bylo uvedeno, jaké činnosti jsou na 
DH dovoleny, pro jakou věkovou skupinu 
je dané hřiště určeno, provozní doba DH 
a důležité kontakty pro hlášení poruch, 
problémů a nahlášení porušování pro-
vozního řádu. V rámci následné kontroly 
po realizaci revitalizace by na DH byly 
prováděny pravidelné kontroly pra-
covníky SML a městské policie, údržbu 
a úklid by zajišťovali pracovníci TSML, 
a.s. Jednou ročně by byla nezávislou 
akreditovanou firmou provedena kont-
rola celkového stavu hřiště, jednotlivých 
prvků a jejich dopadových ploch.

Pro upřesnění se v  Liberci nachází 
v současné době více než 40 DH, pokud 
nepočítáme jednotlivě umístěné herní 
prvky. Některá DH se nacházejí ve 
srovnatelné nebo menší vzdálenosti 
od obytných budov než plánované DH 
v ulici Hvězdná, aniž by byla oddělena 
pásem zeleně.

Co se týká hluku, nemyslíme si, že hluk 
se v dané lokalitě znásobí pobytem dětí 
na hřišti, když i nyní se zde již pohybují 

jak v letním, tak zimním období. Naopak 
by se zde zamezilo hluku, který se vytváří 
odrazem míče od oplocení při míčových 
hrách, protože prostor by byl využíván 
k herním aktivitám jiného typu.

Protože se zde ovšem zvedla vlna 
nevole proti vybudování nového DH 
a odboru EP byl doručen nesouhlasný 
dopis z SBD Pozemní stavby, které spra-
vuje přilehlé nemovitosti, dne 6. 9. 2017 
zde odbor EP provedl veřejné projedná-
ní, jehož se účastnili obyvatelé z přilehlé 
lokality. Protože se na základě projed-
nání nedospělo k žádnému závěru, je 
nyní předložen materiál do Rady města 
Liberce a je na radních, zda realizaci DH 
v této lokalitě ukončí, či nikoli. S největší 
pravděpodobností bude DH přesunuto 
do jiné lokality, kde o ně místní obyvatelé 
projevili zájem, a další činnost v lokali-
tě Hvězdná bude předmětem budoucí 
diskuse mezi SML a místními obyvateli.

Ing. Lucie Sládková,
vedoucí odboru ekologie

a veřejného prostoru

Vážení čtenáři, na vaše dotazy, které jste zaslali do Zpravodaje, postupně odpovídáme. Dotazy posílejte na e ‑mailovou adresu zpravodaj@magistrat.liberec.cz.
Pokud si své dopisy a dotazy nepřejete uveřejnit, posílejte je prosím na příslušné odbory magistrátu.
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VE STŘEDU 30.  srpna se konalo na 
náměstí Dr. E. Beneše před libereckou 
radnicí open air představení. Tento-
krát představil baletní soubor spo-
lečně s herečkami činohry Michaelou 
Foitovou a Eliškou Jansovou průvodce 
světem tance Posedlost baletem II 
s podtitulkem „Liberec má talent?!“.

Ještě před zahájením představení 
proběhlo za účasti zástupců města 
a Libereckého kraje slavnostní vyhlá-
šení 3. ročníku Liberecké Thálie, kde si 
zvolili své oblíbence z Divadla F. X. Šaldy 
právě diváci.

Letošní Liberecké Thálie získali: za 
operu Lívia Obručník Vénosová, za balet 
Maria Gornalova a za činohru Tomáš 
Váhala.

Nadace Preciosa je již potřetí hrdým 

partnerem Liberecké Thálie. Stejně jako 
tomu bylo v minulých dvou ročnících, 
i  letos darovala libereckému Divadlu  
F.  X. Šaldy tři nádherné křišťálové tro-
feje Thálie.

Samotný artefakt Liberecká Thálie 
byl realizován ve sklářské společnosti 
Preciosa. O návrh se postarala talen-
tovaná designérka Pavla Linková. 
Design trofeje je doplněn grafickým 
motivem jednotlivých uměleckých 
kategorií.

V prvním ročníku Liberecké Thálie 
zvítězila pěvkyně Kateřina Jalovcová, 
herec Michal Maléř a tanečník Jaroslav 
Kolář. Ten obhájil křišťálovou cenu 
i loni. Cenu za operu si odnesla Livia 
Obručník Vénosová, za činohru jeden 
z hereckých bardů Martin Polách. 

Liberecké Thálie rozdány a open air představení sklidilo opět velký ohlas
Anketa o Libereckou Thálii, v níž návštěvníci Divadla F. X. Šaldy a čtenáři Libereckého deníku posílali své hlasy členům všech 
tří souborů, už zná své vítěze!
Divadlo F. X. Šaldy

Podzim plný divadelních premiér nabízí liberecká kul-
turní zařízení: Divadlo F. X. Šaldy, Malé divadlo a Naiv- 
ní divadlo Liberec. Začátek divadelní sezony bude ve 
městě pestrý.

Petr Iljič Čajkovskij: PANNA ORLEÁNSKÁ – opera
Divadlo F. X. Šaldy Liberec, 1. premiéra 22.  9.  2017, 
2. premiéra 30. 9. 2017.

Marius von Mayenburg: MUČEDNÍK – činohra
Malé divadlo Liberec, premiéra 6. 10. 2017.

Božena Němcová: BAJAJA – Inscenace pro děti od 6 let.
Naivní divadlo Liberec, premiéra 14. 10. 2017.

Jules Verne: TAJUPLNÝ OSTROV – činohra
Divadlo F. X. Šaldy Liberec, 1. premiéra 20. 10. 2017,
2. premiéra: 28. 10. 2017.

Vern Thiessen: LENINOVI BALZAMOVAČI – činohra
Malé divadlo Liberec, premiéra 8. 12. 2017.

DIVADELNÍ PREMIÉRY
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HASIČI RADÍ OBČANŮM

CO ZNAMENÁ EVAKUACE?
Evakuace je souhrnem opatření pro 

rychlé, bezpečné a účinné přemístění 
osob, zvířat a majetku z objektu nebo 
oblasti ohrožené mimořádnou událostí 
do bezpečí. Nejčastějším typem je eva-
kuace řízená a dále samovolná, kdy se 
evakuovaní občané o náhradní ubytová-
ní postarají vlastními silami a prostředky 
(např. u příbuzných nebo známých).

V případě řízené, dlouhodobější eva-
kuace jde o přemístění do evakuačních 
středisek, která jsou předem vytipová-
na. To znamená do prostor pro nouzo-
vé ubytování a stravování, pro menší 
evakuovaná zvířata a uskladnění věcí. 
V  Libereckém kraji se jedná zejména 
o prostory základních škol nebo inter-
nátních zařízení.

KDO A KDY MŮŽE NAŘÍDIT 
EVAKUACI?

Evakuaci je oprávněn nařídit velitel 
zásahu při záchranných pracích, zaměst-
navatel pro svůj objekt, starosta obce 
v rámci území své obce, starosta obce 
s rozšířenou působností (ORP) pro svůj 
správní obvod ORP a hejtman kraje pro 
část území svého kraje.

S evakuací se dnes nejčastěji můžeme 
setkat například při požárech výškových 
budov, nákupních center a kulturních 
zařízení, při nahlášení uložení výbušné-
ho systému nebo při povodních a úniku 
nebezpečných látek, případně pokud 
se v bytech nebo objektech naleznou 
zbraně, výbušniny a střelivo.

Pokud hrozí bezprostřední nebezpe-
čí, dozvíme se o evakuaci například od 
velitele zásahu, zaměstnavatele nebo 
správce objektu, z místního rozhlasu,     
z radiovozů policie nebo hasičů. Pokud 
nebezpečí z prodlení nehrozí, dozvíme 

se potřebné informace také z  médií, 
zvláště České televize a Českého roz-
hlasu.

MUSÍME UPOSLECHNOUT VÝZVY 
K EVAKUACI?

Výzvy velitele zásahu k opuštění pro-
storu nebo objektu při mimořádné udá-
losti jsou občané povinni uposlechnout 
podle ustanovení § 25 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému.

Neuposlechnutí výzvy znamená 
nejenom ztěžování práce záchranných 
složek, ale může vést i k ohrožení zdraví 
a životů evakuovaných osob a záchra-
nářů provádějících zásah. V případě, že 
osoba evakuaci odmítne, je povinna pro-
kázat svoji totožnost a následně je zahá-
jeno správní řízení o přestupku. Fyzické 
osobě může být za odmítnutí evakuace 
uložena pokuta až do výše 100 000 Kč.

NA CO NEZAPOMENOUT 
PŘI VLASTNÍ EVAKUACI?

V  případě vyhlášení evakuace je 
důležité vědět, co udělat před odcho-
dem z domácnosti, kanceláře či jiného 
objektu.

Při krátkodobém opuštění objektu 
(na několik hodin):
 Vypněte všechny plynové a elektric-

ké spotřebiče, zhasněte světla, vypněte 
vodu.
 Uhaste otevřený oheň.
 Vypněte topení (plynový kotel).
 Vezměte s sebou zabezpečené 

domácí mazlíčky.
 Malým dětem dejte do kapsy 

cedulku se jménem a kontaktem na 
rodiče.
 Uzamkněte objekt a přesvědčte se, 

že i ostatní v budově o evakuaci vědí.

 Pomozte malým dětem, osobám 
starým, invalidním či jinak hendikepo-
vaným.

Při dlouhodobém opuštění objektu 
(kromě výše jmenovaných):

 Připravte si evakuační zavazadlo.
 Pro zabezpečené domácí mazlíč-

ky, které berete s sebou, nezapomeňte 
krmivo a vodu.

 Zabezpečte hospodářské zvířec-
tvo dostatkem krmiva a vody.

 Vypněte hlavní uzávěr vody 
a plynu.

 Označte obydlí zprávou o počtu 
evakuovaných osob a místě vaší eva-
kuace, která slouží orgánům krizového 
řízení. Vhodné je také připojit číslo 
vašeho mobilního telefonu.

Evakuační zavazadlo je kufr, taška 
nebo batoh s věcmi, které jsou nezbytné 
pro přechodné opuštění domova na více 
než jeden den. Každá osoba by měla mít 

pouze jedno zavazadlo (dospělí do 25 kg, 
děti do 10 kg) označené jménem, případ-
ně telefonním kontaktem. Obecně platí, 
že by evakuační zavazadlo mělo obsaho-
vat věci, které jsou třeba při třídenním 
pobytu v přírodě.

Obsah evakuačního zavazadla:
 trvanlivé potraviny, balená voda, 

hrnek, miska, příbor, zavírací nůž,
 peníze, cennosti, dokumenty, 

smlouvy, přenosné disky s důležitými 
daty,

 běžné hygienické potřeby a léky 
nebo zdravotní pomůcky k  dennímu 
užívání,

 oblečení odpovídající danému 
ročnímu období, náhradní prádlo a obuv,

 spací pytel, deka, případně kari-
matka,

 mobilní telefon s nabíječkou, rádio 
s náhradními bateriemi, svítilna, šití,

 předměty pro vyplnění volného 
času – knihy, menší společenské hry 
a hračky pro děti. 

Jak správně postupovat při evakuaci 
Iva Michalíčková, HZS Libereckého kraje

VOLNÁ MÍSTA
Technické služby města Liberce, a.s., 
přijmou zaměstnance:

STROJNÍK – nutný strojnický průkaz 
na stavební stroje

ŘIDIČ – nutný ŘP skupiny C 
+ průkaz profesní způsobilosti

Kontakt: 604 299 596, nástup ihned

Nabízíme:
· Zázemí stabilní společnosti
· Odpovídající plat, benefitní systém
· 5 týdnů dovolené, stravenky
· Podporu v dalším vzdělávání
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Zdravotní cvičení pro onkologicky nemocné

KONTAKTNÍ SOCIÁLNÍ práce (KSP) 
by měla nahradit současný projekt, 
financovaný z  Úřadu vlády, náklady 
dosahují 7,1 milionu (spoluúčast města 
5 %). Pokud budeme úspěšní, získáme 
celkem 4 terénní pracovníky pro so- 
ciálně vyloučené lokality a  oblasti 
s lidmi bez přístřeší.

Cílem projektu je aktivní sociální 
práce v přirozeném prostředí (sociálně 
vyloučené lokality, ubytovny, bez pří-
střeší) a také řešení problémů spjatých 
se sociálním bydlením. Jde například 
o  včasné řešení dluhů za bydlení, 

k němuž zatím nemáme dostatek vlast-
ních kapacit, zajišťování adekvátního 
bydlení pro nové klienty, tedy snižování 
bezdomovectví, či zlepšování soused-
ských vztahů. Projekt v tomto směru 
vhodně doplní režim přidělování bytů 
housing first (bydlení především), který 
jsme ve městě zahájili přípravnými akti-
vitami v polovině roku.

Druhý projekt počítá s 5 asistenty 
prevence kriminality (APK) pro měst-
skou policii, náklady dosahují 6,5 mili-
onu (spoluúčast města 5 %). Cílem je 
snižovat výskyt rizikových jevů v sociál-  

ně vyloučených lokalitách, prevence 
xenofobně a  rasově motivovaných 
útoků, podpora nerepresivních metod 
městské policie i snížení míry vandalis-
mu, mediace nejrůznějších problémů. 
Asistenti by se měli rekrutovat z řad 
lidí, kteří mají dobrou znalost sociál- 
ně vyloučených lokalit, nebo z nich 
dokonce sami pocházejí. Budou k dis-
pozici i na místech s vyšší koncentrací 
lidí v centru města, jako jsou dopravní 
uzly. Pozitivním důsledkem by mělo 
být i budování důvěry mezi obyvateli 
vyloučených lokalit a majoritou. 

Cíl: snižovat bezdomovectví i rizikové jevy
Ke snížení bezdomovectví, udržení bydlení i snížení výskytu rizikových jevů a kriminality ve specifických oblastech Liberce 
by měly napomoci dva projekty, o jejichž financování jsme zažádali na konci srpna z OP Zaměstnanost. Tříleté projekty 
vycházejí ze schválené Strategie pro sociální začleňování (SPSZ) a jejich náklady přesahují 13 milionů korun.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu

 SENIORŮM / SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ZA PRVNÍ POLOVINU ROKU 2017 
se totiž ve městě neuskutečnila ani 
jedna z klasických předváděcích akcí, 
které musejí být hlášeny ČOI, ubylo 
i pokusů o konání akcí nelegálních.

Liberec je momentálně vnímán jako 
tvrdé město, absolutně netolerantní 
vůči šmejdům, tedy pořadatelům pod-
vodných předváděcích akcí. Naší stra-
tegií je v tomto směru vytrvat a nadále 
využívat kombinace prevence, osvěty 
a represe, abychom co nejvíce drželi 
se šmejdy krok a chránili naše občany, 
seniory především. Nejenže se pořada-
telé předváděcích akcí městu prakticky 
vyhýbají, ale daří se navíc těžit i ze spo-
lupráce s občany, popř. firmami, které 
v minulosti pronajímaly pořadatelům 
předváděcích akcí své prostory. Takže 
ČOI a městská policie se jejich prostřed-
nictvím dostává na stopu i nehlášeným, 
tedy nelegálním počinům.

Město společně se svými organi-
zacemi, neziskovým sektorem i měst-
skou policií sdílí informace o hlášených 
akcích, které shromažďuje ČOI, odrazuje 
preventivně seniory od jejich návštěvy 
a prostřednictvím strážníků dohlíží na 
jejich průběh. Souběžně s tím pracu-
jeme i  na poli osvěty  – už loni jsme 
spustili webovou stránku www.libe-

recprotismejdum.cz, kterou průběžně 
aktualizujeme, připravili jsme speciální 
leták proti šmejdům, který již dvakrát 
putoval do všech schránek v Liberci jako 
příloha radničního zpravodaje. Letos 
jsme pak vsadili na samolepku Podomní 
prodej a šmejdy u nás netrpíme!, která 
je určena na vchodové dveře bytových 
a  panelových domů. Samolepka je 
k dostání na recepci historické i nové 
radnice či v  Městském informačním 
centru a Komunitním středisku Kontakt.

Na podzim bychom ještě rádi nato-
čili preventivní videospoty, v  nichž 
hlavní roli sehrají herci Divadla F. X. 
Šaldy v úloze šmejdů a naši senioři 
jako jejich potenciální oběti. Cílem je 
ukázat nejpoužívanější šmejdí prakti-
ky v malém filmovém balení. 

Boj se šmejdy jede na 
úspěšné vlně
Projekt Liberec proti šmejdům, na němž od roku 2015 
participují město Liberec a jeho městská policie, ČOI, 
Komunitní středisko Kontakt a další organizace, které 
pracují se seniory jako s cílovou skupinou, hlásí: Nulovou 
tolerancí jsme dosáhli kýženého výsledku!
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu

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

19. 09.
14.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Hudební odpoledne  
s harmonikou 

STŘEDA

20. 09.
13.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Beseda ke Světovému dni  
Alzheimerovy choroby

ČTVRTEK

21. 09.
10.00 - 12.00 hod.

Kuželna, Home 
Credit Arena

Tréninkové dopoledne  
v Kuželně 

PONDĚLÍ

25. 09.
15.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Karel Hašler  
Beseda s Alenou Šukovou 

STŘEDA

27. 09.
15.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Letem světem  
Naučný přírodopisný seriál 

PÁTEK

29. 09.
10.00 hod.

Bílá klubovna,  
5. patro 

Povídání o opeře v divadelní 
kavárně - La Traviata

ÚTERÝ

02. 10.
14.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Hudební odpoledne  
s harmonikou

STŘEDA

11. 10.
15.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Cestománie 
Sopečný ostrov Ischia 

ČTVRTEK

12. 10.
10.00 - 12.00 hod.

Kuželna, Home 
Credit Arena

Tréninkové dopoledne  
v Kuželně

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.  
Cvičení na židlích - každý pátek od 11.00 hod. 
Zájemci o bezplatné vzdělávací kurzy počítačů, tabletů a sociálních sítí  
(pro začátečníky i pokročilé) se mohou přihlásit v CKS.

Cílové skupiny projektů vycházejí 
z analýz, z nichž mj. pro území 
města Liberec vyplývají tato data:

- identifikované oblasti se sociálním 
vyloučením či ohrožením SV: 18

- v nich žijících lidí: 750

- lidé ohrožení sociálním vyloučením 
nebo sociálně vyloučení: až 6 000

- počet bez přístřeší: 170 až 300 
(analýza + odhad městské policie)

- kapacity komerčních ubytoven: 
cca 1 500 lůžek

- počet lidí s exekucí: 10 020

PO PR ÁZDNINOVÉ přestávce 
opět probíhá zdravotní cvičení pro 
onkologicky nemocné a jejich blízké 
pod hlavičkou Amelie  – organiza-
ce, která poskytuje psychosociální 
pomoc onkologicky nemocným 
a jejich blízkým. Cvičení je postaveno 
na prvcích jógy a vede jej zkušená 

cvičitelka Ilona Olžbutová. Cvičení 
začalo 7. září a probíhá jednou za 14 
dní vždy ve čtvrtek od 16.00 hodin 
v budově sdružení DRAK v Oblačné 
ulici 450. Účast je, i  díky podpoře 
města Liberec, bezplatná. Přihlášení 
na tel. 608 458 277 nebo na e-mailu 
liberec@amelie-zs.cz. 
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Rozdělí přes milion korun
Nadace Euronisa vyhlašuje otevřené grantové kolo 
pro neziskové organizace působící v sociální oblasti 
v Euroregionu Nisa. Rozděleno bude 1,25 milionu korun na 
projekty z oblastí sociální, zdravotní, kulturní a vzdělávací. 
Uzávěrka žádostí je do pondělí 25. září 2017.
Nadace Euronisa

POZVÁNKY / INFORMACE / INZERCE 

 
Spolek pro pořádání soutěže Oděv a textil, Liberec 

ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci Fakultou textilní  
a Střední průmyslovou školou textilní, Liberec  

Vás zve na 
 

4. ročník soutěže pro ZŠ a SŠ v textilní a oděvní tvorbě 
 

Oděv a textil, Liberec 2017 
 

Kde: Budova G, Technická univerzita Liberec 
Kdy: čtvrtek 21. 9. 2017 od 9:00 hod 

 

Součástí akce workshopy. 
VSTUP PRO VEŘEJNOST ZDARMA 

 
Projekt je podpořen Fondem vzdělávání. 

www.odevatextil-liberec.cz 
 

PODROBNÉ PODMÍNKY pro poskyt-
nutí nadačních příspěvků, formulář 
žádosti a  další informace najdou 
zájemci na stránkách www.euronisa.
cz.

Křesťanská Nadace Euronisa vznik-
la v roce 1995 z podnětu libereckého 
sboru Jednoty bratrské. Od svého 

založení rozdělila potřebným téměř 
33 milionů korun a podpořila z nich 
1 611 projektů 317 organizací. Její 
nadační jmění činí 50 milionů korun, 
finanční prostředky nadace získává 
nejen z  jeho výnosů, ale i  z  darů 
firem a  jednotlivců i  z  benefičních 
akcí.  

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. 7. DO 31. 8. 2017
280/17 klíče 30. 8. 2017

279/17 taška Lukas Dzurjanin 30. 8. 2017

278/17 nálezy České dráhy: peněženka Marián Bendas 30. 8. 2017

277/17 mince cizí hodnoty 28. 8. 2017

276/17 mobilní telefon 25. 8. 2017

275/17 mobilní telefon 25. 8. 2017

274/17 jízdní kolo 24. 8. 2017

273/17 klíče od vozidla 22. 8. 2017

272/17
nálezy DPMLJ: peněženka Jaroslav Žána, karta SIM, mikina, kšiltovka, peněženka 

Zdeněk Pluhař, taška – obuv, mobilní telefon
22. 8. 2017

271/17 mobilní telefon 21. 8. 2017

270/17 nálezy Česká pošta: 2x kšiltovka dětská, dokumenty Soňa Šreková 21. 8. 2017

269/17 deštník 16. 8. 2017

268/17 mobilní telefon 16. 8. 2017

267/17 nálezy DPMLJ: mobilní telefon, peněženka Vanesa Haluxová, klíče od vozidla 15. 8. 2017

266/17 pouzdro Veronika Myslivečková 14. 8. 2017

265/17 peněženka Petr Schovánek 14. 8. 2017

259/17
nálezy DPMLJ: 1x dětský batoh, pouzdro na brýle, 2x batoh, peněženka Veselin 

Ganov, peněženka Tomislav Pluhař, taška s novým oblečením
8. 8. 2017

258/17 doklady Jozef Péter 7. 8. 2017

257/17 nálezy České dráhy: dětský batoh, 2x přilba, 1x kufřík 7. 8. 2017

255/17
nálezy DPMLJ: 2x peněženka, 2x mobil, sluneční brýle, 2x bunda, taška s prac. 

oblečením, deštník
1. 8. 2017

253/17 mobilní telefon 31. 7. 2017

252/17 peněženka Stanislav Čury 21. 7. 2017

250/17 brýle dioptrické na sport 27. 7. 2017

249/17 finanční hotovost 27. 7. 2017

248/17 mobilní telefon 26. 7. 2017

247/17 peněženka Ion Gore 25. 7. 2017

246/17 doklady Pavlína Jirotková, Dominik Vancl, Gabriela Vanclová 24. 7. 2017

245/17 jízdní kolo 25. 7. 2017

243/17 mobilní telefon 24. 7. 2017

242/17 nálezy DPMLJ: náramek, 3x deštník, 2x mobilní telefon, batoh (vak), sluneční brýle 21. 7. 2017

241/17 peněženka Štěpán Šindelář 18. 7. 2017

238/17 jízdní kolo + batoh 14. 7. 2017

237/17
nálezy DPMLJ: taška s oblečením, peněženka Dominik Červeň, brýle, mobilní telefon,

peněženka, kalhoty, deštník, taška, batoh, klobouk, hole
14. 7. 2017

236/17 peněženka Andrea Vargová 13. 7. 2017

235/17 nálezy ČD: taštička, deštník, mikina, stan, batoh 13. 7. 2017

233/17 průkaz ZTP Jaroslav Broulík 10. 7. 2017

232/17 deštník 10. 7. 2017

229/17 brýle 4. 7. 2017

228/17
nálezy iQlandia 5.–6. 2017: 1x bunda, 9x mikina, 4x svetr, 1x triko, 5x čepice, 

18x kšiltovka, 1x klobouk, 4x šátek, 3x sluneční brýle, 2x hodinky, 1x plyšová hračka
4. 7. 2017

227/17
nálezy DPMLJ: taška s oblečením, hračka, hodinky, 3x mobilní telefon, sluneční brýle,

peněženka Josef Žáček, taška Jan Honc, boty, peněženka Štěpánka Kolářová
4. 7. 2017

226/17 mobilní telefon 3. 7. 2017

www.facebook.com/liberec

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 28. ZÁŘÍ.

LETOŠNÍ ROČNÍK byl zasažen hned 
dvěma výraznými nepříjemnostmi. 
První se týkala nucených změn na trase 
z  důvodu asfaltování silnice u  Dolní 
Suché a  budování nových cest na 
Panenské Hůrce a v Janovickém lese. 
Původní délky tras tak musely být těsně 
před termínem závodu zásadně zkráce-
ny. Druhá výrazná komplikace nastala 
v  průběhu noci z  pátku na sobotu, 
kdy Kristýnu zasáhla silná vichřice, 
která doslova zdemolovala komplet-
ně připravené zázemí závodu. I přesto 
samotný závodní den proběhl zcela bez 
problémů, neboť trasy nebyly kupodivu 
vichrem zasaženy.

Sobotní program započalo Decath-
lon dětské Babí léto, jehož se zúčast-
nilo 79 dětí v osmi kategoriích. Dětský 
závod shodně jako 50km trasa byl 
předposledním závodem seriálu Haven 
MTB series, bojovalo se tak v emocích 

o jedny z posledních bodů do koneč-
ného pořadí.

Početná skupina favoritů obou 
tras se držela společně do dělení 
tratí, z něhož závodníci nejdelší trasy 
pokračovali směrem k  Panenské 
Hůrce, zatímco se bikeři z padesátky 
odpojili a začali se stáčet zpět ke Kris-
týně. Mezičasem projížděli pospolu 
kolegové z  týmu Eleven Mercedes 
Mitas O. Zelený a M. Kubín, stejně tak 
dvojice z Haven T eamu P. Šorf a R. 
Hořák, s nimiž se držel Jan Matoušek. 
Ondřej Zelený, mistr Evropy v  cyk-
lokrosu, odjel v závěru o 10 sekund 
před zbylou čtveřicí ze skupiny, která 
sprintovala o  stupně vítězů. Druhé 
místo nakonec o setinu sekundy urval 
P. Šorf před kolegou R. Hořákem, což 
potvrdila cílová fotografie.

Osmdesátikilometrová trasa se ode-
hrávala suverénně pod taktovkou M. 

Vláška (Kellys Bike Ranch Team), jenž 
na mezičas dorazil s pětiminutovým 
náskokem na J. Černého, a německého 
závodníka T. Heinze. Michal Vlášek bez 
problémů náskok udržel, Josef Černý si 
spurtem dojel pro druhé místo vteřinu 
právě před T. Heinzem.

Třicetikilometrovou trasu opanoval 
s minutovým náskokem Filip Hanousek 
(Superior Cyklofit Cycling Team). Mezi 
ženami ovládla 50km trasu Nikola Baj-
gerová (KC Kooperativa), na 80 km zcela 
deklasovala konkurenci Milena Cesnako-
vá z týmu Cyklo Team Weber, a to o neu-
věřitelných 44 minut, čímž se zařadila do 
první desítky pořadí mezi muže.

Na závěr je třeba vyzdvihnout výkony 
hendikepovaných bikerů. Stanislav 
Strnádek porazil na třicítce přesně 42 
soupeřů a Petra Hurtová absolvovala 
tento fyzicky náročný závod dokonce 
na handbiku (ruční horské kolo)! 

Bike Babí léto napsalo svůj 16. ročník
Na Kristýně v Hrádku nad Nisou se 19. srpna uskutečnil již po šestnácté mezinárodní MTB 
marathon Bike Babí léto. Do startovního pole se na trasy 30, 50, 80 km a dětské závody 
postavilo, i přes varování nepříznivého počasí, celkem 411 malých a dospělých závodníků.  
Petra Cinkánová
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čtvrtek 21. září a 26. října od 15 hodin
ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 11 V HISTORICKÉ BUDOVĚ RADNICE

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC

WWW.LIBEREC.CZ/ZASTUPITELSTVO

Dětský MTB Cup 
slaví 10. výročí

V Liberci – Vesci se 30. 9. rozje-
de finálový závod cyklistického 
seriálu ELEVEN Dětského MTB 
Cupu 2017.

Děti od 2 do 14 let si mohou 
zazávodit ve 13 kategoriích na 
parádních tratích. Závod je určen 
pro všechny děti, které rády jezdí na 
kole. Podmínkou není účast na pře-
dešlých závodech letošního seriálu.

Ve Vesci se můžete těšit na 
parádní oslavu 10. ročníku s velkým 
doprovodným programem. 
Nebude chybět velká překážková 
dráha, skákací hrad, trampolí-
na, létající jóga, stánek zoo, VZP 
a Nadace Preciosa. Pro rodiče bude 
připravený běžecký závod.

Proto neváhejte a přijďte si užít 
sobotu 30. září do areálu ve Vesci. 
Více informací naleznete na www.
spinfit.cz. 

Na Mistrovství ČR ve střelbě z kulo-
vých zbraní se z SSK Liberec nomi-
novalo 11 puškařů a 3 pistoláři.

Prestižní soutěž probíhala na střel-
nici v Plzni, kde se střílí na elektronické 
terče. Střelci tak po každé vystřelené 
ráně vidí okamžitě svůj výsledek, což 
může u  některých vyvolávat značnou 
nervozitu.

Disciplína SM 60 ran leže v kategorii 
dorostu byla zastoupena velkým po-
čtem střelců, a to jak dívek, tak i chlap-
ců. V kategorii chlapců se nejlépe dařilo 
V. Škrbelovi, který přes tréninkovou 
pauzu nastřílel 573 bodů, tedy svůj vy-
rovnaný osobní rekord.

V  téže disciplíně v  kategorii dívek 
K. Mikulčíková zakončila svoji letoš-
ní úspěšnou sezonu s  nástřelem 590 
bodů a  na této vrcholné republikové 
akci získala zlatou medaili. K. Boháčko-
vé unikla s nástřelem 586 bodů bron-
zová medaile o pouhé dva body. Dívčí 
družstvo se ve velké konkurenci umísti-
lo na hezkém 5. místě. 

ZLATO ZA KULOVÉ ZBRANĚ 
PUTUJE DO LIBERCE

NA ZÁVODNÍKY čeká orien- 
tačně zajímavý a  náročný 
terén, který bude výzvou 
pro nejlepší orientační 
běžce mistrovských i vete-
ránských kategorií. Pořa-
datelé nezapomněli ani 
na zájemce z  veřejnosti, 
kteří budou mít příležitost 
zazávodit si na kvalitních tratích pro 
příchozí.

Závodu se zúčastní více než 1 000 
závodníků z  celé republiky, včetně 
absolutní špičky v orientačním běhu. 
Na programu je sobotní kvalifikace, 
která ověří podzimní výkonnost závod-
níků a do nedělního finále pustí pouze 
ty nejlepší. V neděli se na finálových 
tratích bude bojovat o  tituly mistrů 
republiky na klasické trati pro rok 2017.

Při závodě bude 
rozho dovat r ychlá 
a správná volba postupu 
a  fyzická připravenost. 
Zajímavé úseky a vývoj 
f inálového z ávodu 
budou moci závodní-
ci i  diváci sledovat na 
velkoplošné obrazovce 

přímo v centru závodu a později také 
jako záznam České televize.

Cílem pořadatelů z OK Chrastava je 
připravit pro všechny závodníky zajíma-
vé tratě a zajistit hladký průběh závodů 
tak, aby MČR v orientačním běhu 2017 
bylo pro všechny zúčastněné velkým 
zážitkem. Rozpis závodu, informace 
o závodním prostoru a další zajímavos-
ti jsou k dispozici na: http://mcr2017.
okcha.net. 

MČR v orientačním běhu
V atraktivním prostoru Jizerskohorských bukových lesů 
u Raspenavy odstartuje o víkendu 23. a 24. září podzimní 
vrchol sezony – Mistrovství a Veteraniáda ČR v orientačním 
běhu na klasické trati.


