
 IV. 2014

ZPRAVODAJ
LIBERECKY`

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

 XI. 2017

Šmejdi nemají v Liberci šanci
Videoklipy zaměřené na praktiky podvodných prodejců jsou dalším trumfem, který město 
Liberec vytáhne v boji proti šmejdům. Natáčení pod taktovkou týmu Divadla F. X. Šaldy 
a Komunitního střediska Kontakt probíhalo v libereckých domech s pečovatelskou službou.

NOVINKOU LETOŠNÍHO adventu 
v Liberci je rozšíření vánoční výzdoby 
ulic. „Po vzoru loňských Vánoc město 
vyzdobí náměstí Dr. Edvarda Beneše, 
budovu radnice a Pražskou a Moskev-
skou ulici, zatímco nově se můžete těšit 
na výzdobu v ulicích Revoluční, Fügne-
rova a v okolí terminálu MHD, na Šaldo-
vě náměstí, na Sokolovském náměstí 
a také před vlakovým nádražím,“ vyjme-
novává primátor Tibor Batthyány.

Vánoční strom se na náměstí letos 
rozsvítí dříve. „Štědrý den letos připadá 
na čtvrtou adventní neděli, takže jsme 
rozsvícení vánočního stromu posu-
nuli o týden dopředu a uvidíme se při 

něm už v neděli 26. listopadu,“ zve na 
slavnostní rozsvěcení stromu primátor 
města Tibor Batthyány.

Tradiční vánoční trhy na náměstí Dr. 
Edvarda Beneše začnou v pátek 1. pro-
since, kdy budou zároveň k vidění první 

kulturní akce Libereckého adventu 2017. 
Vánoční trh bude tvořit 36 prodejních 
stánků. „Každý z nich ozdobí ochranov-
ská hvězda. Stejně tak bude tato hvězda 
také na špici vánočního stromu. Nově 
bude velká ochranovská hvězda jako 
ústřední motiv letošního libereckého 
adventu zavěšena na balkoně radnice. 
Inspirací nám byla partnerská Žitava, 
kde hvězda z  Ochranova provází už 
několikáté Vánoce,“ popisuje David 
Pastva.

Žhavou novinkou a atraktivní podí-
vanou bude vyřezávaný betlém chomu-
tovského řezbáře Josefa Fialy.

Pokračování na straně 2.

Aktéry videoklipů zaměřených proti pochybným podomním prodejcům nebo podvodníkům byli herci Divadla F. X. Šaldy a liberečtí senioři. 
Reportáž z natáčení najdete na straně 21. Foto Jan Vrabec

MANAŽERSKÉ 
ŘEŠENÍ JEŠTĚDU
Co bude dál s lyžařským areálem 
na Ještědu?

DOBY, KDY BYL lyžařský areál tahá-
kem, jsou pryč. Lyžování se posouvá 
k většímu komfortu jak lyžování, tak 
služeb. To však současný stav nepo-
skytuje a město na potřebné rozsáhlé 
investice nemá prostředky.
 ČTĚTE NA STRANĚ 9

Radnici rozzáří velká ochranovská hvězda
Letošní adventní čas na náměstí u radnice se ponese v různých podobách. Vánoční strom 
rozsvítí primátor poslední listopadovou neděli a vánoční trh začne v pátek 1. prosince. 
Přibude výdoba v ulicích a na náměstí se letos poprvé objeví vyřezávaný betlém.
Jana Kodymová

ALEJ OBNOVÍ 
POSTUPNĚ

Cílem města není nejkrásnější 
libereckou alej plošně vykácet, 
ale obnovit postupně.

PROTO SE v posledních letech při-
stupuje pouze ke kácení jen v nej-
nutnějších případech. Nyní se jedná 
o dalších 15 stromů.
 VÍCE NA STRANĚ 11
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EDITORIAL
Milí Liberečané,
pomalu se blíží vánoční čas, na který už se jistě 

těšíte. A jestli ne vy, tak určitě vaše děti. Pro mě 
osobně získalo období Vánoc v posledních letech 
zcela nový rozměr. Na konci listopadu to budou již 
tři roky, co jsem byl zvolen primátorem, shodou okolností to bylo právě na 
začátku adventu. Tehdy pro mě všechno bylo nové, a když jsem v podvečer 
první adventní neděle předstoupil před davy natěšených lidí, tak mě ta 
atmosféra úplně pohltila. Jenže pak mě (promiňte mi to) málem kleplo, 
protože se stala ta nejnepravděpodobnější možná věc a vánoční strom se 
nerozsvítil. Je jedno, v čem byl problém, ovladač jsem měl v ruce já a bylo 
to na mě. Primátorování mi tedy začalo mírně řečeno infarktově a hned na 
startu jsem si vysloužil nálepku toho, kdo nerozsvítil vánoční strom. Takže 
nemusím vysvětlovat, že mi tato událost nikdy nezevšední.

Štědrý den letos vychází na čtvrtou adventní neděli, a proto se při slav-
nostním rozsvícení vánočního stromu uvidíme o týden dříve než obvykle, 
již v neděli 26. listopadu. V pátek 1. prosince pak na náměstí před radnicí 
otevřeme tradiční vánoční tržnici a zároveň se naplno rozjede program 
Libereckého adventu 2017. Od minulého roku, kdy Liberecký advent začala 
zajišťovat společnost Elset, děláme velké pokroky a tržnice i připrave-
ný program si rozhodně zaslouží vaši pozornost. Určitě nepřehlédněte 
podrobný program Libereckého adventu, který naleznete uvnitř tohoto 
vydání a z něhož jsem vám prozradil jen zlomek.

V současné době také pracujeme na přípravách již třetího obnovené-
ho Plesu primátora, který se uskuteční v Clarion Grandhotelu Zlatý Lev 
v sobotu 6. ledna a na který vás srdečně zvu. Vstupenky jsou již v prodeji 
v Městském informačním centru Liberec. Část výtěžku ze vstupného znovu 
věnujeme na charitativní účely, tentokrát obecně prospěšné společnosti 
REVA, která poskytuje služby seniorům. Hlavními hvězdami večera budou 
Katarína Knechtová a Olga Lounová.

Do nadcházejícího adventního období vám přeji co nejméně předvánoč-
ního shonu a s mnohými z vás se těším na setkání při rozsvěcení vánočního 
stromu!   

 Váš Tibor Batthyány

Dokončení ze strany 1.
Také letos bude na nádvo-

ří radnice Strom přání, na 
který mohou nejenom děti 
napsat, co by si přály od 
Ježíška. Strom bude veřej-
nosti zpřístupněn od pondělí 
4. prosince do pátku 22. pro-
since  2017, ve všední dny 
podle úředních hodin magis-
trátu, v sobotu 9. a 16. 12. od 
8.00 do 14.00 hodin, v neděli 
10. a 17. 12. od 12.00 do 16.00 
hodin. Lístečky na přání budou připra-
veny v košíku pod stromkem. Vánoční 
dárky pak dětem vedení města předá 
ve druhé polovině ledna 2018.

Vánoční ozdoby na stromu před rad-
nicí budou stejně jako loni tvorbou dětí 
z libereckých mateřských škol. Jejich 
výroba už probíhá a děti z mateřinek 
mohou svoje ozdoby nosit už nyní. 
„Ze všech výtvorů pak vedení města 
vybere třicet kusů a ty budou zdobit 
vánoční strom,“ vysvětluje Michal Buzek 
z Elsetu, který advent pro město Liberec 
organizačně zajišťuje už druhý rok.

Oproti loňskému roku letos přibudou 
menší vánoční stromky v květináčích 
před některými obchody v  centru 
města. Stromky zájemcům poskytne 
město a provozovatelé obchodů si je 
sami tematicky ozdobí. Veřejnost pak 
v anketě rozhodne, který z nich je nej-
hezčí.

„Stromků v soutěži bude celkem 50. 
Každý obchod bude opatřen samo-
lepkou s číslem stromečku. Hlasování 
potrvá od 1. do 23. prosince,“ popisuje 
David Pastva, vedoucí odboru cestovní-
ho ruchu, kultury a sportu. 

DOPRAVNÍ SITUACE za budovou 
Polikliniky Klášter je léta velmi riskant-
ní a nedala se prakticky řešit, protože 
město nemělo dosah na okolní pozem-
ky. Zastupitelé Liberce na posledním 
zasedání souhlasili s výkupem rozsáhlé-
ho parku, který nyní umožní vybudovat 
i dostupné parkování pro rodiče 140 
dětí.

„Jsem zastupitelům velmi vděčný 
a  jsem přesvědčen, že většina z nich 
nakonec pro výkup parku kývla hlavně 
proto, aby se konečně podařilo uspo-
kojivě vyřešit příjezd dětí do školky. 
Na tom si totiž lámeme zuby už druhé 
volební období. Situace je tam z mého 
pohledu každý den v několika kritických 
časech na hranici možné tragédie a je 
vlastně velkým štěstím, že k žádné ještě 
nedošlo. Rodiče mohou nyní parkovat 
jen na školním dvorku pro zhruba 10 
aut, třikrát denně se jich tam ale během 
půlhodiny otočí několik desítek, při 
ranním příjezdu pak přes sto,“ uvedl 
náměstek primátora Ivan Langr.

Do MŠ Klášterní nyní dochází 140 

dětí, z  toho 40 do speciálních tříd. 
Řada z  nich přitom trpí nejtěžším 
typem postižení, např. poruchou 
autistického spektra, těžkými vadami 
zraku či tělesným postižením. Až do 
poloviny letošního roku bylo možné 
omezeně parkovat i  na okolních 
pozemcích, od září už ale musejí 
rodiče využívat jen malý školní dvůr. 
Radnice měla možnost park vykoupit 
už zjara 2015, cena 5 milionů se ale 
tehdy zdála vysoká. Po dvou a  půl 
letech nakonec město akceptovalo 
cenu 4,8 milionu korun.

„Jsme připraveni zahájit přípravu 
na projektové dokumentaci prakticky 
okamžitě. Povolení ke stavbě je reálné 
získat do konce června 2018, samotná 
realizace je pak stihnutelná o letních 
prázdninách, aby začátkem nového 
školního roku bylo vše hotovo. Souběž-
ně opravíme také opěrnou zeď u chod-
níku,“ vysvětlil náměstek primátora 
pro technickou správu majetku Tomáš 
Kysela. Celkové náklady se předběžně 
odhadují na 3 miliony korun. 

PŘIPOMÍNKA DNE válečných vete-
ránů začala po vzoru tradice uctěním 
vojáků pohřbených na vojenském 
hřbitově válečných zajatců z let 1914–
1918 v Ostašově a pokračovala piet-
ním aktem u Památníku padlých na 
vojenském hřbitově v Ruprechticích. 
Spolu s představiteli armády a policie, 
vojáky, válečnými veterány a občany 
uctili památku padlých vojáků polo-
žením květin a  minutou ticha také 
náměstci primátora Karolína Hrbková 
a Tomáš Kysela.

Program významného dne pokračo-
val slavnostním nástupem vojáků 31. 
pluku radiační, chemické a biologické 
ochrany v dolních kasárnách, kde mimo 
jiné došlo k předávání vyznamenání 

vojákům. Řada osobností včetně pri-
mátora Liberce Tibora Batthyányho 
obdržela poděkování za podporu od 
Československé obce legionářské.

Den válečných veteránů, jehož sym-
bolem se stal květ vlčího máku, připa-
dá symbolicky na 11.  listopadu, tedy 
na den podpisu příměří, které v roce 
1918 ukončilo krvavé boje první světové 
války. 

Příjezd dětí do MŠ Klášterní 
bude bezpečnější
Liberecké radnici se po letech snad konečně podaří zlepšit 
kritický příjezd a parkování pro rodiče dětí z Mateřské školy 
Klášterní v centru města.
Jana KodymováHold válečným veteránům

Česko si 11. listopadu připomínalo památku válečných 
veteránů. Na oběti válek a na ty, kteří v nich bojovali či padli, 
vzpomněli také v Liberci vojáci a představitelé města při 
pietních aktech na tradičních místech.
Redakce

›› Radnici rozzáří velká…
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Pravidelně každý měsíc mají zájemci o schůzku s libereckým 
primátorem Tiborem Batthyánym možnost navštívit jej v kanceláři 

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

Pro každého má primátor přichystáno zhruba čtvrt hodiny.
Aktuální termín je 28. listopadu a 12. prosince mezi 14. a 16. hodinou.

OTEVŘENÉ DVEŘE PRIMÁTORA

AKTUÁLNĚ 

Do konce listopadu nechá město vyměnit stožáry veřejného osvětlení 
v Růžodole v lokalitě ulic Harantova, Suldovského a Jílovská a v Ruprech-
ticích v ulici Na Vyhlídce.
Radnice využije toho, že společnost ČEZ Distribuce naplánovala ve zmíně-
ných ulicích rekonstrukci rozvodů nízkého napětí, kdy ruší nadzemní elek-
trické vedení a ukládá jej do země. Tím odstraní i staré stožáry, na kterých 
je veřejné osvětlení v majetku města připevněno. Město tedy do konce lis-
topadu umístí v ulicích stožáry nové. Náklady radnice vyčíslila na 778 tisíc 
Kč včetně DPH. 

DALŠÍ ČTYŘI ULICE ČEKÁ VÝMĚNA OSVĚTLENÍ

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

PLÁNOVANÉ UZAVŘENÍ MAGISTRÁTU

„NENÍ NA co čekat. Termín rekonstruk-
ce budovy musí být už v příštím roce. 
Nelze tento problém dále odsouvat, 
město je povinno poskytovat službu 
občanům v bezpečném prostředí jak 
pro klienty, tak pro zaměstnance. V tuto 
chvíli zpracováváme stavebně technic-
ký průzkum. Rád bych, aby práce na 
budově začaly ideálně v létě nebo v září 
příští rok,“ uvádí primátor města Liberce 
Tibor Batthyány.

Radou města vybra-
ná firma Diagnostika 
stavebních konstrukcí, 
s.r.o., provede za nece-
lých 300 tisíc korun prů-
zkum budovy. Cílem 
je získat podklad pro 
rozhodnutí o budoucí 
podobě rekonstrukce 
a dalším využití objek-
tu.

„Až budeme mít 
v ruce stavebně tech-
nický průzkum, posuneme se dál. Už 
teď je potřeba ale řešit peníze na novou 
projektovou dokumentaci, a především 
co nejdříve najít náhradní prostory pro 
úředníky z Uranu,“ uvedl primátor Tibor 
Batthyány.

„Je třeba prověřit zejména stav 
a únosnost nosných konstrukcí, stav 
obvodového pláště, kde existuje hrozba 
výskytu azbestu, stav izolací a vnitřní 
rozvody. Vybraná firma provede všech-
ny požadované části stavebně technic-
kého průzkumu včetně laboratorních 
zkoušek na výskyt azbestu a statického 
posouzení nosných konstrukcí. Násled-
ně připravíme nový projekt,“ doplňuje 
náměstek primátora pro ekonomiku, 
strategický rozvoj a dotace Jan Korytář.

„Chtěl bych jednání zintenzivnit 

a posunout termín rekonstrukce Uranu 
na příští rok. Vím, že současný stav 
budovy trápí nejen občany, ale přede-
vším kolegy z odborů a oddělení, která 
zde mají sídlo. Mám v plánu ustanovit 
pracovní skupinu, jmenovat hlavního 
koordinátora a  další osoby, které se 
budou na přípravě rekonstrukce podí-
let. Ve skupině bude například správce 
budovy, zástupce za městskou policii 

a další. Skupina bude předkládat vedení 
města výstupy z jednání a doporučení 
s návrhy k dalšímu postupu. Do rozpočtu 
2018 budu nárokovat alespoň 20 milio- 
nů korun na zahájení rekonstrukce,“ 
dodává primátor Tibor Batthyány.

Budova známá jako Uran byla posta-
vena v roce 1969. Jde o sedmipodlažní 
objekt s ocelovým skeletem s obvodo-
vým pláštěm z tzv. boletických panelů, 
které s sebou nesou zmiňované riziko 
výskytu azbestu. Objekt byl v roce 2005 
převeden do majetku statutárního 
města Liberec a z pohledu využití je po 
dobu 20 let od převodu vlastnických 
práv vázán k výkonu veřejné správy. 
Kromě rekonstrukce parteru v  roce 
2009 neprošla budova žádnou význam-
nou opravou.   

HLAVNÍM DŮVODEM je podle zástup-
ců města to, že většina členů předsta-
venstva teplárny hájí a prosazuje pře-
devším zájmy většinového akcionáře, 
skupiny MVV, brání v přístupu k infor-
macím a nepostupuje vždy primárně 
s ohledem na zájmy samotné teplárny 
a budoucnost systému CZT ve městě.

Náměstek primátora Jan Korytář, 
který jednání s MVV vede, k tomu uvádí: 
„Odchod našich zástupců z představen-
stva teplárny je myslím jasným signá-
lem, kudy se bude ubírat naše další stra-
tegie. Pánové z MVV si pravděpodobně 
neuvědomili vážnost situace. Jednání 
o úpravách uzavřené dohody budou 
nadále pokračovat, v tuto chvíli jsou na 
stole ale již i alternativní scénáře pro 
postup města v celé záležitosti. Řešení 
je v zásadě jednoduché – buď se MVV 
vzdá části svých zisků, a umožní tak ve 
spolupráci s městem celý systém revi-
talizovat, nebo si bude i nadále hájit 

pouze svůj byznys, pak ho ale bude 
muset dělat sama, na své riziko a bez 
účasti města.“

Oba bývalí členové představenstva 
budou i nadále součástí vyjednávací-
ho týmu s teplárnou a MVV. Liberecká 
teplárna, kde MVV vlastní 70 % a město 
pouze 30 %, si navykla libereckým 
občanům účtovat vysoké částky za 
teplo, které v roce 2015 dosáhly až 900 
Kč za gigajoul.

Dlouhou dobu předchozí vlády 
Liberce nechaly situaci být, politici měli 
v  orgánech teplárny nadstandardně 
vysoké odměny (35 tisíc Kč měsíčně). 
Až současné vedení radnice se rozhod-
lo situaci řešit. Nejenže snížilo odměny 
politikům, ale vyjednalo také nižší 
cenu, která je nyní 672 Kč za gigajoul, 
ale chtějí jít ještě dále a požadují, aby 
teplárna účtovala 550 Kč za gigajoul. 
Tomu se většinový vlastník teplárny 
brání. 

S rekonstrukcí Uranu chce 
město začít příští rok
Při říjnové vichřici v Liberci došlo k poškození pláště budovy 
Uran na třídě 1. máje, kde v současné době sídlí Městská 
policie Liberec a některá oddělení a odbory Magistrátu 
města Liberce.
Redakce

Rezignoval ředitel teplárny
Napjatá situace mezi teplárnou a městem vygradovala 
odchodem ředitele a místopředsedy představenstva 
teplárny Jaroslava Pantůčka. Z představenstva před tím 
odešli také zastupitelé Ondřej Petrovský a Filip Galnor.

Inzerce
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PRVNÍ PROJEKT Erasmus+, klíčo-
vá aktivita 1, nese název  „Učme pro 
budoucnost“ a je zaměřen na vzdělávání 
učitelů cizích jazyků. V průběhu projek-
tu se čtyři vybraní učitelé zúčastní jazy-
kových a metodických kurzů ve Velké 
Británii, Německu, Rakousku a na Maltě.

Druhý projekt Erasmus+, klíčová 
aktivita 2, se jmenuje „Keep fit and be 
healthy“. Tento projekt umožní žákům 
šestých, sedmých a  osmých ročníků 
a  učitelům naší školy vycestovat na 
partnerské schůzky do zahraničí, poznat 
způsob života vrstevníků, porovnat 
úroveň školských systémů, zlepšit svou 
jazykovou úroveň, soutěžit a navázat 
nová přátelství. Hlavními tématy pro-
jektu jsou sport, zdravý životní styl 
a volnočasové aktivity. Spolupracovat 
budou s partnerskými školami z Holand-
ska a Rumunska. V období mezi partner-
skými schůzkami budou žáci pracovat 
na projektových tématech a komuniko-
vat s partnery prostřednictvím portálu 
eTwinning. První mezinárodní schůzka 
koordinátorů se konala 16.–18.  října 
v Liberci. Učitelé z Holandska a Rumun-
ska přijeli na pozvání hlavního koor-
dinátora projektu, seznámili se s žáky 
a učiteli školy a plánovali nadcházející 
projektové aktivity a mobility. Součás-

tí této akce bylo i slavnostní zahájení 
projektu s  programem v  tělocvičně 
školy. V závěru schůzky vznikl také stej-
nojmenný eTwinningový projekt, který 
bude sloužit jako portál pro komunikaci 
a sdílení výstupů a výsledků spolupráce.

Právě eTwinningu se škola v minulém 
školním roce také intenzivně věnovala. 
Jednomu z projektů nazvanému Sports- 
4everyone, který vedla paní učitelka 
Zuzana Jedličková, byla 13. října udě-
lena národní cena eTwinning Quality 
Label na Národní konferenci Erasmus+ 
a eTwinning v Olomouci.

Oba projekty jsou financovány DZS 
a podporovány MŠMT. 

Projekty mezinárodní 
spolupráce na ZŠ Broumovská
V rámci zkvalitnění vyučovacího procesu a zefektivnění 
výuky v Základní škole Broumovská je účast 
v mezinárodních projektech tradičně prioritou. Po úspěšném 
projektu Comenius v letech 2013–2015 získala škola grant 
z prostředků EU na dva dvouleté projekty Erasmus+. 
Jeden je zaměřen na vzdělávání učitelů, druhý na rozvoj 
spolupráce žáků a výměnné pobyty v partnerských školách. 
Základní škola Broumovská

OBA DOKUMENTY (k dispozici ke sta-
žení na www.liberec.cz/langr) přinášejí 
velmi cenná data, s  nimiž se zájemci 
běžně nemohou seznámit, pokud po 
nich sami detailně nepátrají, vše je navíc 
zasazeno do obecného kontextu stavu 
a rozvoje školství na území města Liberec.

S podobně zpracovanými katalogy se 
v Česku nelze příliš potkat, pokud vůbec. 
Katalog činnosti základních škol shrnuje 
nejen standardní data o počtu i původu 

žáků, kapacitách škol, věkové a gender 
struktuře pedagogického sboru či jeho 
kvalifikovanosti, ale i přístup škol k vlast-
nímu rozvoji, zdravému klimatu, jazyko-
vému vzdělávání, obecným způsobům 
výuky či sledování pokroku žáků.

Pro rodiče budou určitě zajímavé 
i  orientační údaje o  tzv. hrazených 
aktivitách, tedy úhradách za družinu, 
kroužky či nejrůznější kurzy pro 1. třídu 
a 1. a 2. stupeň nebo úspěchy škol v růz-

ných olympiádách a soutěžích. Odkazu-
jeme také na nejnovější zprávy z kontrol 
České školní inspekce.

Zatímco v  případě ZŠ už mohou 
čtenáři data i  meziročně srovnávat, 
u  mateřských škol jsme zpracovali 
přehled premiérově. Jeho struktura je 
obdobná jako u základního školství, ale 
přináší i specifika.

Zájemci tu najdou třeba velmi zajíma-
vou tabulku k připravenosti MŠ přijímat 

děti mladší tří let, což vejde v platnost 
k 1. 9. 2020. Nebudu tajit, že tady nás 
čeká ještě hodně práce, pokud ovšem 
legislativa neprojde nějakou změnou. 
Shrnujeme například i gender složení 
učitelského sboru v našich MŠ – zastou-
pení mužů tu ale určitě nenajdete. 
V celé republice jich totiž mezi 31 tisíci 
učiteli MŠ je bohužel jen 181. Napište mi, 
jak se vám katalogy líbí, na langr.ivan@
magistrat.liberec.cz. 

Ke Světovému dni pro životní prostředí děti z MŠ Pastelka přispěly svojí účastí v projetu „Uklidíme 
les“. Po dlouhém povídání o tom, jak je pro nás příroda důležitá a nepostradatelná, jsme se s dětmi 
rozhodli, že se pokusíme přírodě pomoci. Vydali jsme se do tajuplného lesa poblíž školky vybaveni 
několika pytli na odpadky, plni zvědavosti, co v lese objevíme. K našemu velkému zklamání to kromě 
spousty hub a šišek byly i odpadky. Děti s velkým nadšením pro věc část lesa vyčistily od odpadků 
a slíbily, že se k přírodě nebudou chovat ošklivě. Díky spolupráci na projektu Ekoškolka samy věděly, 
jak nalezený odpad následně roztřídit. J. Pospíšilová, ředitelka Mateřské školy Pastelka

Na konci října jsme v Mateřské škole v Dětské ul. uspořádali již 4. ročník podzimního tvoření dětí 
s rodiči, tentokrát pod názvem „Dýňování“. Úžasně nazdobené výrobky z dýní byly pro radost 
všem dětem vystavené po celém areálu MŠ. Každý, kdo se dýňování zúčastnil, byl odměněn malým 
překvapením. Jaroslava Vacíková, ředitelka Mateřské školy Dětská

Den ekoškol

Dýňování

Katalogy činnosti MŠ a ZŠ jako servis pro rodiče
Znovu po roce jsme za rezort školství a sociálních věcí vydali souborný katalog základních škol a nově také 
škol mateřských, které v jednom elektronickém dokumentu přinášejí ucelený přehled o jejich činnosti. 
Katalogy chápeme jako automatický servis pro rodiče, protože jim mají významně zjednodušit orientaci např. 
při přípravě na školní docházku prvňáčků nebo výběru mateřské školy.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu
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Nejaktuálnější zprávy 
z města a radnice

www.facebook.com/liberec

NA SPORTOVIŠTI ve Vesci byly připra-
veny podle věku žáků dvě různě dlouhé 
tratě orientačního závodu. Děti se před 
startem protáhly, zbývající čas mimo 
závod věnovaly nejrůznějším pohybo-
vým hrám zaměřeným na tmelení tříd-
ního kolektivu, skákání na trampolíně 
nebo dovádění v dětském koutku.

Startovaly vždy děti z  ročníku, ale 
chlapci a dívky zvlášť. Z podmračené-
ho a  chladnějšího rána se vyklubalo 
polojasné a celkem teplé dopoledne, 
ve kterém se dětem pěkně závodilo.

Vítězům patří velká gratulace! Podě-
kování pak i všem ostatním dětem za 

velmi dobré sportovní výkony i za snahu 
překonat sám sebe. Třídní učitelé a tělo-
cvikáři mezi žáky na předních místech 
našli šikovné běžce, ze kterých mohou 
za pár let vyrůst možná špičkoví spor-
tovci. 

RADNÍ JIŽ schválili podání žádosti na 
podporu projektu, jehož náklady se 
vyšplhají na 50,7 milionu Kč včetně DPH. 
Dotace z IROP by pokryla až 85 % uzna-
telných nákladů projektu a dalších 5 % 
by bylo hrazeno ze státního rozpočtu. 
Podíl města by po započtení neuzna-
telných nákladů činil cca 5,7 milionu Kč.

V  rámci kompletní rekonstrukce 
objektu se počítá s navýšením kapaci-
ty Berušky o 21 míst. Školka bude mít 
celkem 6 oddělení, z  toho jedno pro 
16 dětí ve věku od 2 do 3 let. Ve zbylých 
5 odděleních bude navýšena kapacita 
z 27 na 28 míst. V rámci neuznatelných 
nákladů ve výši 713 tisíc Kč město 
dočasně navýší kapacitu oddělení pro 
nejmladší děti ještě o dalších 9 míst. Toto 
řešení bude fungovat pouze do roku 
2020, kdy nabyde účinnosti vyhláška 
o předškolním vzdělávání, která v oddě-

lení pro dvou až tříleté děti udává maxi-
mální kapacitu 16 míst (s nimiž počítá 
projekt IPRÚ).

S ohledem na vyšší kapacitu jednotli-
vých oddělení dojde v rámci rekonstruk-
ce ke zvětšení ploch všech pobytových 
místností pro děti. Součástí projektu 
bude také vybudování komunikačních 
krčků mezi jednotlivými budovami, 
renovace kuchyně, zajištění bezbariéro-
vosti a pořízení vnitřního vybavení MŠ.

„Tak, jak jsem slíbil, tak se skuteč-
ně děje. Odbor strategického rozvo-
je a  dotací začíná podávat žádosti 
o  dotace na  opravy škol a  školek 
z IPRÚ, do města tak začnou přicházet 
desítky milionů na potřebné investice. 
Obavy, že strategie IPRÚ nebude fun-
govat a že nebudou připravené včas 
potřebné projekty, byly liché,“ uvedl 
náměstek Jan Korytář. 

JEN V LOŇSKÉM roce bylo mladist-
vých bez kvalifikace v  Libereckém 
kraji evidováno přes 220, republikově 
jde o tisíce dětí, které jsou pak takřka 
nezaměstnatelné.

Pocházejí povětšinou ze sociálně 
slabých rodin (mnohdy s menšinovým 
zastoupením), které na základě dlouho-
době předávaných generačních vzorců 
preferují systém sociální podpory 
a příslušnost k tzv. underclass před tím 
motivovat své děti k dosažení (odbor-
né) kvalifikace a zvýšení jejich šance na 
následné uplatnění.

Zacyklované generační vzorce si 
přitom svou daň vybírají už v  útlém 
věku dítěte. Příkladem může být třeba 
čerstvá zkušenost pedagogů z jedné 
mateřské školy v Liberci (patrně nikoli 
ojedinělá), kteří u  tříletého dítěte ze 
sociálně slabé rodiny pozorovali, jak 
si přirozeně hraje nikoli na obchod, 
školu aj., ale na „sociální úřad“ a vyplá-
cení dávek, tedy na reálnou zkušenost 
zažitou ve své rodině. Ostatní děti ve 
třídě přitom nedokázaly obsah této hry 
vůbec pochopit.

Jednou z možností, jak tyto negativ-
ní trendy zkusit změnit, je prodloužit 
stávající devítiletou povinnou školní 
docházku až na práh dospělosti, tedy do 

17 či 18 let věku. Tedy vlastně stanovit 
povinnost absolvovat po ZŠ nejméně 
dvouletý či tříletý učební obor a získat 
například výuční list v některém z řeme-
sel. Nastiňme si jen strukturovaně, 
jaké by to mohlo mít kladné i záporné 
dopady v oblasti vzdělávací i sociální.

O  prodloužení povinné školní 
docházky se uvažovalo na vládní 
úrovni již několikrát, nikdy však nebyla 
realizována. Jsem přesvědčen, že stojí 
za to detailní společenskou diskuzi 
o tomto tématu, nebo jeho reálných 
alternativách znovu otevřít, a mám pro 
to i oporu v různých sociálních orga-
nizacích i mezi představiteli menšin. 
Chování dospělých a rodičů již změnit 
nedokážeme, u  jejich dětí a  dalších 
generací však můžeme uspět. 

Švermováci ve Vesci
Sportovního dne ve veseckém areálu se žáci ZŠ Švermova 
v Liberci dočkali v pátek 13. října. Nejmenší drobotinu sem 
od školy zavezly autobusy, větší děti většinou došly pěšky. 
Mimořádně chyběli žáci 8. a 9. ročníku, kteří si na veletrhu 
práce a vzdělávání Educa vybírali budoucí střední školu.
Alice Skalská

Město navýší kapacitu MŠ Beruška
Město pokračuje ve snaze navyšovat kapacity mateřinek 
a ve větší míře přijímat děti mladší 3 let. Potvrzuje to projekt 
IPRÚ na zvýšení kapacity MŠ Beruška.
Redakce

Prodlužme povinnou školní 
docházku k dospělosti
Dětí, které hned po ukončení povinné školní docházky – 
zjednodušeně řečeno po absolvování celé nebo i jen části 
základní školy – zamíří rovnou a plánovaně na úřad práce, 
stále přibývá.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu

Roč. Chlapci Dívky

1. Alex Hüber Štěpánka Gruntová

2. Vojtěch Brna Tereza Davidová

3. Samuel Duck Tereza Holubová

4. Lukáš Nidrle Amálka Mlčochová

5. Martin Kolomazník Ema Langrová

6. Filip Pour Petra Marková

7. David Bostan Antonie Volfová

KLADY
• Zvýšení kvalifikace dětí ve věku 15+, 
které by jinak ukončily docházku po ZŠ,

• snížení počtu mladistvých v evidenci 
ÚP a možnost použít ušetřené 
prostředky z dávek jako podporu pro 
jejich vzdělávání,

• zákonná povinnost je snadno 
vymahatelná stejně jako v případě ZŠ,

• zvýšení počtu studentů na učilištích 
s řemeslnými obory, které upadají,

• uspokojení poptávky 
zaměstnavatelů po kvalifikované 
pracovní síle (dělníci, řemeslníci),

• postupná změna negativních 
generačních vzorců v některých 
sociálně slabých rodinách,

• postupná změna pohledu většinové 
společnosti na počínání některých 
sociálně slabých rodin,

• změna mnohdy oboustranně 
vyhraněného sociálního klimatu 
ve společnosti směrem k vyšší míře 
soudržnosti.

ZÁPORY
• Jde spíše o represivní než o pozi-
tivně motivační způsob,
• část dětí i přes toto opatření pro-
padne sítem,
• ve vzdělávacím systému budeme 
udržovat i ty děti, které o to nemají 
zájem, nebo jsou obtížně vzděla-
vatelné,
• opatření nebude mít dostatečnou 
podporu v  samotných rodinách, 
které to postihne.

^Liberec.cz
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MNOHO Z  NÁS si pamatuje školní 
dílny nebo kroužky mladých techniků. 
Současné technické vzdělávání však 
zaznamenává ústup ze scény, čemuž 
neodpovídá poptávka firem, které 
marně shání kvalifikované techniky, 
strojaře nebo řemeslníky. Tento pro-
blém by pomohla řešit existence Dílen-
ské akademie jako centra pro výuku 
i zábavu technického charakteru.

Projekt ukázkové výrobní dílny 
představí technologické celky simu-
lující reálné prostředí ve výrobním 
podniku, například konvenční výroba, 
obrábění, strojní nebo šicí dílna apod. 
Vybavení bude sestrojeno do mode-
lových výrobních procesů obdobně 
jako ve fungující firmě, čímž přiroze-
nou cestou může návštěvník zakusit 
běžný chod podniku a rozvinout tolik 
potřebnou podnikavost s jasnou před-
stavou firemního světa a důležitostí 
různých profesí.

Dílenská akademie může fungovat 
jako inkubátor technických pracovní-
ků. S jejich výukou začne již v předškol-
ním věku a pokračuje až do dospělosti 
formou zážitků. Speciálně vybudované 
prostředí dílny umožní rozvoj a zkvalit-
nění vzdělávání v přírodovědné a tech-
nické oblasti na základních, středních 
i mateřských školách. Cílem je vzbudit 

zájem o studium technických oborů 
a  zvýšení manuální zručnosti žáků 
a studentů. Děti a mládež tak získají 
nebo rozvinou dovednosti a znalosti 
nezbytné pro vzdělávací a  profesní 
dráhu, poté úspěšný start do reálného 
života a na trh práce. Simulace firem-
ní atmosféry nabídne situace, kdy je 
možné nabýt znalosti v oblasti pod-
nikání a finanční gramotnosti. Setkání 

s  úspěšnými zástupci firemní sféry 
přidají zkušenosti ze života. Příležitost 
zahrát si na podnikatele na nečisto 
posiluje klíčové kompetence potřeb-
né pro uplatnění v budoucnosti. Jistě 
i pedagogové uvítají využití opravdo-
vých podmínek jako zajímavý výukový 
prvek metodou učení formou činností.

Nedílnou součástí projektu je 
i podpora a spolupráce firem z regi-

onu. Jejich know-how sdílené formou 
interaktivních workshopů může slou-
žit jako prezentace výroby, ke sdílení 
zkušeností s nastupujícími generacemi 
a jejich výchově.

K  záměru akademie uvádí Šárka 
Prachařová: „Naše společnost AABYSS 
se dlouhodobě zabývá kariérovým 
poradenstvím pro základní a střední 
školy, zavádí projekty podnikavosti 
do škol, spolupracuje s firmami napří-
klad formou mentoringu a přípravou 
instruktorů praktického vyučování 
(např. spolupráce s  firmou Festool, 
s.r.o., která se aktivně snaží o propojo-
vání odborných škol a zaměstnavatele 
formou studentských praxí). S Tech-
nickým muzeem a  jeho ředitelem 
panem Němečkem spolupracujeme 
a zaměřujeme se na nosnou myšlenku 
polytechnické výchovy a vzdělávání 
ve spojení s historií průmyslu. Realiza-
ce projektu je však zatím v plenkách 
a jsme ve fázi jednání o dotacích.“

Zázemí Dílenské akademie bude 
sloužit všem generacím, nabídne 
platformu pro sociální soudržnost 
a zajistí mezigenerační a mezioboro-
vou spolupráci. Já jako člověk z praxe 
jen vítám takové nápady a věřím, že 
se nám společně podaří vše realizovat 
v dohledné době. 

PŘÍPRAVY NA zimu však začínají už 
během října, kdy dochází k přestav-
bě některých mechanismů, školení 
zaměstnanců a dispečerů, případně 
se dokončuje závoz posypových mate-
riálů. TSML v zimě udržují více než 407 
km silnic, uklízí 165 km chodníků, čistí 
65 000 m2 parkovišť, 12 000 m2 veřej-
ných prostranství, udržuje téměř 345 
zastávek a 322 přechodů pro chodce, 
které jsou ve vlastnictví města.

Pro zimní období 2017/2018 je při-
praveno přes 70 ks vlastní mechani-
zace různého typu a zaměření a přes 
30 ks externí mechanizace, která pro 
nás zajišťuje převážně údržbu komu-
nikací III. tříd. Pro letošní zimu jsme 

předzásobeni 6 000 t soli a 800 t drtě. 
Navážení materiálu podle potřeby pro-
bíhá i v průběhu zimy.

Zimní údržba probíhá na základě 
operačního plánu zimní údržby, který 
se každoročně sestavuje ve spolupráci 
s městem Liberec. Plán zimní údržby 

obsahuje seznam jednotlivých tras 
úklidu vozovek, technologii zimní 
údržby a pořadí důležitosti komuni-
kací, dle které musí být zabezpečena 
sjízdnost komunikací.

Město Liberec (oproti Zákonu 
o pozemních komunikacích) má sta-
noveny poloviční časové limity pro 
dokončení zimní údržby na komuni-
kacích a chodnících. Časový limit je 
počítán od ukončení spadu sněhu či 

mrznoucího deště.
a) Komunikace I. třídy – 2 hod (dle 

legislativy 4 hod).
b) Komunikace II. třídy – 6 hod (dle 

legislativy 12 hod).
c) Komunikace III. třídy – 24 hod 

(dle legislativy 48 hod).
a) Chodníky I. kategorie – 6 hod.
b) Chodníky II. kategorie – 12 hod.

O zimní údržbu a celkovou koordi-
naci zaměstnanců se stará tým zku-
šených dispečerů. Dispečink č. 1 (tel.: 
482 410 317) funguje nepřetržitě 24 
hodin denně, 7 dní v týdnu. Dispečink 
č. 2 (tel: 482 410 498), který se speciali-
zuje na komunikace III. tříd, chodníky 
a  ostatní plochy, funguje denně od 
3.00 do 20:00 hod.

Podrobné informace o zimní údržbě 
komunikací včetně mapového portá-
lu naleznete na webových stránkách 
www.liberec.cz. 

Dílenská akademie – výuková fabrika pro všechny
Městský areál LVT se v posledních letech dostává do popředí zájmu občanů i návštěvníků Liberce díky 
zajímavé expozici Technického muzea. Místo v okolí historických budov však nežije jen minulostí. 
S nevšedním nápadem jak muzeum přirozeně doplnit aktivitami pro děti i dospělé přišla paní Šárka 
Prachařová ze vzdělávací a poradenské společnosti AABYSS. Dílenská akademie v prostorách LVT by měla 
sloužit jako trenažér výrobní dílny s ukázkami výrobních procesů, prostě taková malá fabrika.
Tomáš Kysela, náměstek primátora pro technickou správu majetku

Technické služby města Liberce jsou na zimu připraveny
První listopadový den je za námi, a to (nejen) pro Technické služby města Liberce znamená oficiální začátek zimního 
období, které končí 31. března 2018.
Alžběta Přikrylová, TSML DISPEČINK ZIMNÍ ÚDRŽBY V LIBERCI – 482 410 317
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LYŽAŘEM SE cítí být skoro každý Libe-
rečan, kdo však na ještědských svazích 
lyžuje? Většinou to nejsou Liberečané… 
Důvodů je mnoho, úzké, nebezpečné 
sjezdovky nebo třeba služby. Doby, kdy 
byl areál tahákem, jsou pryč. Lyžová-
ní se posouvá k většímu komfortu jak 
lyžování, tak služeb, to však současný 
stav neposkytuje a my jako město na 
potřebné rozsáhlé investice nemáme 
prostředky.

Řešení vstupu soukromého investora, 
který má nejen finance, ale hlavně zku-
šenosti s provozováním, přijalo zastu-
pitelstvo města v březnu tohoto roku. 
Následné výběrové řízení prokázalo, 
že takových silných partnerů není na 
trhu dost. Jako jediný validní zájemce se 
přihlásila společnost projevující zájem 
již od roku 2015, a to Tatry Mountain 
Resorts, která vlastní skiareály v Níz-
kých a Vysokých Tatrách na Slovensku 
a v České republice má již 5 let úspěšně 
v pronájmu jedno z největších lyžař-
ských středisek Špindlerův Mlýn. Tatry 
Mountain Resorts mají renomé, know-
-how a k tomu ještě tolik potřebné finan-
ce. To je manažerské řešení, které přináší 
spolupráce s TMR, pokud je naším cílem 
moderní středisko pro občany s celoroč-
ním provozem a ekonomický přínos pro 
městkou pokladnu namísto ztráty.

Předat městský majetek do správy 
jinému provozovateli není jednoduchý 
proces ani z právního hlediska. Dle plat-
ného občanského zákoníku se pak mluví 
o „nájmu pozemků“ a „pachtu závodu“, 
což jsou odborné výrazy.

Zjednodušeně půjde vlastně o klasic-
ký pronájem pozemků v majetku města 
a pachtem závodu se rozumí také pro-
nájem, ale celého závodu, v tomto pří-

padě souboru majetku a závazků SAJ, 
tedy pozemků, technického zařízení, 
včetně smluvních závazků jak s part-
nery, zaměstnanci, ale také věřiteli, a to 
vše za účelem podnikání se svěřeným 
majetkem.

Z připravovaného smluvního vztahu 
získá SAJ a  potažmo město ročně 
1 milion korun a 1,4 milionu ve skipa-
sech pro sportovní oddíly, které nadto 
budou moci využít prostor areálu pro 
svou tréninkovou a  závodní činnost 
v hodnotě 2,8 milionu za zvýhodněnou 
cenu 50 % komerčního ceníku pro areál 
Ještěd. Navíc TMR převezme dluh SAJ 
ve výši cca 15 milionů korun.

Co k současné situaci říká ředitel akcio- 
vé společnosti Tatry Mountain Resorts 
CR Čeněk Jílek?

„V současné době intenzivně pracu-
jeme s vyjednávacím týmem na finál-
ní podobě návrhu smlouvy. V  rámci 
možností a  dostupných informací se 
seznamujeme s reálným stavem Ještě-
du a připravuje se na převzetí. Bude to 
však náročné přebírat areál těsně před 
sezonou, lyžaři nemohou ještě očekávat 
žádné výrazné změny, to vše plánujeme 
až na příští sezonu. Tato by nám měla 

sloužit ke zmonitorování fungování ski- 
areálu z provozního hlediska a cílem je 
minimalizace ztrát. Zaměříme se na chod 
střediska, seznámení se se zaměstnanci 
a samozřejmě partnery areálu.“

Zastupitelstvo města se již v březnu 
tohoto roku shodlo, že podpoří záměr 
vstupu soukromého investora. Některé 
kroky kolegů politiků však proces pro-
dlužují, nejdříve to byla tvrzení o nedo-
statku informací, pak existence tajného 
zájemce o pronájem, který se bohužel 
nikdy neobjevil, a nakonec je to blokace 
změn územního plánu.

Pro možnost rozšíření areálu mimo 
stávající plochy je totiž potřeba, aby 
zastupitelstvo schválilo návrh změny 
územního plánu. Tímto rozhodnutím 
bude možné zahájit  jednání a  začít 
vyjednávat o podmínkách umístění jed-
notlivých ploch a o komplexním řešení 
celého sportovního areálu na Ještěd-
ském hřbetu. Zároveň se tak otevře pro-
stor pro jednání i s vlastníky pozemků, 
z nichž nejvýznamnějším jsou Lesy ČR. 
Jednání s vlastníky se vždy uskutečňují 
až ve chvíli, kdy zastupitelstvo rozhod-
ne o přijetí návrhu na pořízení změny. 
Z těchto jednání pak vzejdou dílčí poža-
davky na zadání změny územního plánu.

O  dalším posunu projektu rozvoje 
sportovního areálu Ještěd a  jednání 
s TMR vás budeme průběžně informovat.

Připravujeme mimořádné veřejné 
zasedání zastupitelstva města na téma 
Ještěd. Termín bude zveřejněn na webo-
vých stránkách města www.liberec.cz. 
Osobně doufám, že se nám vše podaří 
co nejdříve dotáhnout ke zdárnému cíli 
a už brzy se dočkáme na Ještědu moder-
ního střediska, které obstojí v konkuren-
ci nejen tuzemských areálů. 

Manažerské řešení Ještědu
Každý, kdo se v Liberci narodil nebo tu žije, má svůj specifický vztah k hoře Ještěd. Neznám nikoho, kdo by 
alespoň jednou za život nevyjel kabinovou lanovkou na vrcholek a nenavštívil architektonicky celosvětově 
ceněnou stavbu hotelu s vysílačem. Všichni k těm 1 012 metrům denně vzhlížíme. To je ta jistota, která tvoří 
naši představu o domově. K Ještědu se vážou naše první zážitky na lyžích nebo třeba první pusa nad nočním 
osvětleným Libercem. To všechno je naše srdeční záležitost, proto rozumím dotazům, možná i obavám, co 
bude dál s Ještědem a jeho lyžařským areálem?

Tibor Batthyány, primátor města Liberce

HOSPODAŘENÍ SPORTOVNÍHO 
AREÁLU JEŠTĚD

Rok Výsledek hospodaření
2011 - 11 016 000 Kč

2012/13 850 000 Kč

2013/14 - 29 538 000 Kč

2014/15 - 12 204 000 Kč

2015/16 - 16 385 508 Kč

2016/17 - 12 648 000 Kč

Celková ztráta se za posledních 
6 let vyšplhala na téměř 81 mil. Kč.

HLEDÁNÍ 
INVESTORA

Červen 2015: Valná hromada SAJ 
ukládá předsedkyni Zuzaně Kocumové 
rozvíjet společnost dle schválené 
strategie (rozšíření letních aktivit, 
zkapacitnění sjezdovky Skalka, 
prodloužení vleku F10 až k silnici).

Listopad 2015: Doporučení na základě 
forenzního auditu SAJ: dlouhodobý 
pronájem skiareálu strategickému 
partnerovi (renomovanému investoro-
vi se zkušenostmi z oboru a potřeb-
nou kapitálovou vybaveností).

Podzim 2015: První oslovení TMR ze 
strany primátora.

Leden – září 2016: Jednání primátora 
s potenciálním partnerem TMR 
o možnostech spolupráce.

Říjen 2016: SAJ bere na vědomí 
probíhající jednání s TMR a ukládá 
řediteli zaslat návrh smluv.

Listopad 2016: Veřejná prezentace 
TMR na radnici pro zastupitele 
i občany.

Únor a březen 2017: Veřejné setkání 
primátora a I. Rattaje z TMR se 
zastupiteli a veřejností.

Únor 2016 – současnost: Pracovní 
skupina ze zástupců města; dále 
funguje pracovní skupina zástupců 
všech politických klubů zastupitelstva.

30. březen 2017: Primátor postupuje 
rozhodnutí o vstupu partnera na 
Ještěd zastupitelstvu a to ho pověřuje 
zahájit výběr partnera na provozování 
Ještědu na základě veřejné výzvy 
vycházející z předložených návrhů 
smluv nebo jiné formy konceptu 
spolupráce navržené zájemcem 
s tím, že finální smlouvy budou opět 
podléhat schválení zastupitelstva.

29. června 2017: Zastupitelstvo města 
bere na vědomí nabídku TMR jako 
zájemce o pronájem skiareálu Ještěd 
a ukládá primátorovi, zastupitelům 
Michalu Hronovi a Ondřeji Červinkovi, 
aby jednali se zájemcem a předložili 
návrh smlouvy.

26. října 2017: Zastupitelstvo schválilo 
záměr pronájmu nemovitého majetku 
a uložilo primátorovi přípravu 
smluvních vztahů s novým nájemcem 
lyžařského areálu.

Jakub Čeřovský 

generální sekretář Svazu lyžařů ČR

S investory z TMR máme dobrou zkušenost 
ze Špindlerova Mlýna, který již pátým 
rokem úspěšně provozují a modernizují. 
Naším cílem je podporovat sportovní 
lyžování, a dle dohody se tak bude dít i na 
Ještědu, kde vznikne tréninkové centrum 
skoků na lyžích a v roce 2019 se uskuteční 
závod světového poháru.

David Jiroutek 

trenér reprezentace 
ve skocích na lyžích

Česká republika byla dlouho Mekkou skoku 
na lyžích, nyní však cítím stagnaci, chybí 
silná nastupující generace. Jedna z příčin 
je chybějící kvalitní tréninkové středisko. 
Věřím, že liberecké můstky by mohly 
s podporou nového investora opět ožít 
a my se brzy dočkáme medailí pro české 
barvy.

Lucie Pešánová Hrstková 

bývalá reprezentantka na lyžích

Jako sportovkyně a hlavně maminka 
dvou malých dětí se už dlouho trápím 
nad stavem skiareálu. Jet si zalyžovat na 
Ještěd s celou rodinou by byl nebezpečný 
risk. Úzké sjezdovky vůbec neodpovídají 
stylu lyžování v současné době. Postrádám 
také zázemí pro děti, standardem již jsou 
vyhřívané herny pod sjezdovkou jako 
součást lyžařských školiček. Investice 
si Ještěd zaslouží. Kde jinde je taková 
příležitost jít z tramvaje rovnou do lyžáků?
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NETAJÍM SE tím, že nesouhlasím 
s projektem, který schválila rada města 
a  který plánuje na místě bývalého 
amfiteátru vybudovat parkoviště pro 
zoo. Mám pro to několik důvodů.

1. O  budoucím využití míst, 
která jsou důležitá z hlediska 

celého města, by se nemělo rozho-
dovat za zavřenými dveřmi, ale měla 
by se o tom vést diskuse. Sám se o to 
snažím s projekty obnovy Lesního kou-
paliště, revitalizace přehrady i nového 
autobusového terminálu. Věřím, že je 
výhodné i správné, když se do diskuse 
o  podobě takovýchto míst aktivně 
zapojí laická i odborná veřejnost.

2. Na příkladu Lesního kou-
paliště se ukazuje, že když 

si město dá tu práci a poctivě hledá 
dobré řešení, a to i z ekonomického 
hlediska, mohou být výsledky více než 
příznivé. Obnova zchátralé bazénové 
vany Lesního koupaliště včetně pří-
pravy projektu sice trvala dva roky, ale 
rekonstrukce v těchto dnech již končí. 
Navíc díky promyšlenému řešení za 
více než příznivou cenu – 5,5 milionu 
korun. A hlavně, v létě 2018 bude Lesní 
koupaliště opět sloužit veřejnosti.

3. Jsem zastáncem toho, že co 
jde opravit a dává to smysl, 

mělo by se opravit. Ano, v amfiteátru 

již pravděpodobně nebudou estrády 
pro deset tisíc lidí, to ale nezname-
ná, že by amfiteátr v menší podobě, 
v kombinaci s letním kinem a třeba 
přírodním areálem s cvičebními a her-
ními prvky v horní části plochy, neměl 
ve stotisícovém městě místo. Navíc má 
velmi dobrou dostupnost MHD.

4. Diskuse o parkovišti v amfi-
teátru je také diskusí o tom, 

jaký prostor bude mít v našem městě 
individuální automobilová doprava. 
Můžeme jí téměř vše podřizovat, nebo 
můžeme, podobně jako jiná evropská 
města, usilovat o promyšlenější řešení. 
V  tomto případě parkovací místa 

nemusí nutně zničit bývalý amfiteátr, 
ale mohou vzniknout na vedlejší ploše. 
Je to dobrá příležitost začít se bavit 
i o ceně jízdného v našem městě. A pak 
také o tom, jak nasměrovat návštěvní-
ky města na záchytná parkoviště a do 
parkovacích domů tak, abychom za 30 
milionů nemuseli budovat parkoviště 
právě v prostoru bývalého amfiteátru.

Jako náměstek pro strategický 
rozvoj vidím na tomto příkladu ještě 
jednu důležitou věc. A to zda se najde 
ve vedení města dostatek lidí, kteří 
budou schopni a ochotni dát prostor 
hledání nejlepších řešení pro celé 
město, což chce ale čas, nad prosazo-
váním dílčích řešení a zájmů. 

Obnovit, nebo neobnovit lesní amfiteátr?
V minulém Zpravodaji bylo obhajováno vybudování parkoviště, já to ale vidím jinak. Lesní amfiteátr 
v Lidových sadech je jedno z míst v Liberci, které je zchátralé hlavně kvůli nedostatečné údržbě v minulých 
letech. Je to zároveň i modelová situace, která ukáže, jakým směrem se město bude v dalších letech ubírat.

Jan Korytář, náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

VEŘEJNÝ ZÁJEM může být uznán jako 
ten zájem, který podle určitých pravidel 
vyslovuje občanská společnost obce 
prostřednictvím zákonem určeného, 
právně relevantního aktu své politické 
reprezentace.

Existuje i pluralita zájmů, neb ty se 
týkají mnoha oblastí, které mohou 
být také navzájem kolizní. V  případě 
sportovního areálu Ještěd např. péče 
o zdraví, péče o přírodu, péče o krajinu 
i péče o technickou infrastrukturu. Mezi 
těmito veřejnými zájmy, tedy mezi posto-
jem zastupitelstva a správci veřejných 
zájmů (Lesy ČR), jsou právě v důsledku 
jejich plurality přirozené nesrovnalosti. 
V demokratické společnosti řešitelné 
pouze jednáním příslušných objektů.

Musíme se tedy rozhodnout, zda 
o rozvoji města, a v tomto případě 
i  libereckého regionu, za který je 
město Liberec výrazně zodpověd-
né, bude rozhodovat zastupitelstvo, 
nebo správce lesů.

PROCES
Není záměrem města vynechat 

v  procesu rozvoje vlastníka či jeho 
zájmy. Střet nastává obvykle mezi 
zájmem rozvojovým a požadavky na 
ochranu práv vlastnických.

Územní plánování je především dia-
logem, rozpravou mezi všemi subjekty. 
Musí ale k němu dojít neboli musí být 
zahájen proces územního plánování. 
Zde myšleno zahájit proces změny 
územního plánu neboli vzniku územně 
plánovací dokumentace. Ta má vytvořit 
předpoklady k dosažení souladu přírod-
ně krajinných a kulturně civilizačních 
hodnot v území.

STRATEGICKÉ PLÁNY LIBERCE
Již strategický plán z roku 2002 měl 

jasný cíl: postupně realizovat projekt 
kvalitního sportovního areálu ve spolu-
práci SAJ, a.s., a KÚ Libereckého kraje. 
Strategický plán z roku 2014 popisuje 
jako problém k řešení stav infrastruk-
tury pro sport, rekonstrukce a moder-
nizace (areálů, objektů). Jako problém 
cestovního ruchu popisuje také nedo-
statečnou spolupráci s  Libereckým 
krajem, nedostatečné komplexní služby 
a doprovodné infrastruktury a omeze-
nou spolupráci veřejného a  soukro-
mého sektoru. Jako hrozby mimo jiné 
zmiňuje střet s  ochranou životního 
prostředí při rozvoji cestovního ruchu, 
klimatické podmínky, rostoucí konku-
renci v okolních regionech.

Je zřejmé, že revitalizace a moder-

nizace areálu Ještěd je dlouhodobě 
plánované politické rozhodnutí, jehož 
přirozeným a nezbytným rozhodnutím 
je rozhodnutí o změně územního plánu.

CÍLE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Základní povinností města v rozvoji 

areálu Ještěd je zajistit podmínky pro 
jeho rozvoj. Základním nástrojem je 
územní plán.

Připomeňme si ze stavebního zákona 
jeho úkoly v konkrétním případě rozvo-
je libereckého lyžařského areálu:

» Zjišťovat a posuzovat stav území, 
jeho přírodní, kulturní a civilizační hod-
noty.

» Stanovit koncepci rozvoje území 
s  ohledem na hodnoty a  podmínky 
v území.

» Prověřovat a posuzovat potřebu 
změn v území.

» Stanovovat podmínky pro prove-
dení změn v území.

A  tom se dnes jedná. Nejedná se 
o rozměr nádrže na vodu. Nejedná se 
o profil sjezdovky. Ani o klimatických 
změnách. Jedná se o  základní a  ryzí 
princip a úkol změny územního plánu – 
stanovit podmínky pro provedení 
změn v území, které jsou již dávno 
zastupitelstvem odsouhlasené.

Je povinností zastupitelstva úkol 
a  rozhodnutí dokončit kompletně. 
Není možné předpokládat, že jakýkoli 
investor vypracuje náročnou projekto-
vou dokumentaci, aniž by měl jistotu, 
že bude vůbec projednatelná. Nejdříve 
tedy musí dojít k prověření záměru pro-
střednictvím procesu změny územního 
plánu.

V  tomto procesu bude mít město, 
vlastník, dotčené orgány i občané dosta-
tek prostoru se vyjadřovat a záměr opo-
novat. Lze předpokládat, že se tak také 
stane. A teprve po úspěšném dokončení 
tohoto procesu může město oponovat 
a  připomínkovat konkrétní projekt 
z pohledu veřejného zájmu, ke kterému 
se přihlásili, v dalších náročných pro-
cesech územního řízení a stavebního 
povolení.

A ZÁVĚR?
Pokud to shrneme, o  revitalizaci 

areálu Ještěd zástupci občanů komu-
nikují roky, ne měsíce, jak někteří tvrdí. 
Je politicky nezodpovědné odvolávat 
procesy, které mají svoje ochranné 
mechanismy a  jsou dlouhodobé. Je 
politicky profesionální hledat při pro-
cesu shodu, hledat cestu, jak k závazku 
dospět. 

Veřejný zájem versus politická zodpovědnost
Územní plánování je provázeno prosazováním zájmů. Tak se propisuje složitost současného světa a prosazování 
zájmů nelze bez základní vzájemné dohody. Při uspořádání a využívání území, tedy procesu, který území utváří, 
dochází ke střetům. Střetům mezi zájmy soukromými, střetů zájmů soukromých se zájmy veřejnými i ke střetu 
zájmů veřejných navzájem.

Tibor Batthyány, primátor města Liberce
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LIBERECK Á NÁMĚSTK YNĚ 
Karolína Hrbková si odnesla cenu, 
plastiku Dobré srdce, za projekt 
Rozkvetlý Liberec a  Komunitní 
plánování ploch zeleně.

Tisíce květin, které letos zapla-
vily Liberec, nešly přehlédnout 
a vyvolávaly radost napříč gene-
racemi. „Liberec je město obklo-
pené zelení, bohužel ve městě 
dlouho chyběly a stále chybí různé 
druhy kvetoucích rostlin. Proto 
jsem s nově vzniklým odborem 
ekologie a  veřejného prostoru 
připravila koncepci různých typů 
květinových záhonů  – letniček, 
trvalek i cibulovin. Prvním výraz-
ným prvkem se tak staly zcela 
nové záhony cibulovin, které na 
jaře rozzářily město. Jedná se o cca 
500 metrů nových výsadeb v centru 
města (krokusy, narcisy a tulipány), ke 
kterým letos na podzim přibyl další 
jeden kilometr. Kromě cibulovin 
jsme ve městě nově vybudovali např. 
záhon stínomilných trvalek, horten-
zií, několik záhonů růží a levandulí,” 
popisuje Karolína Hrbková.

„Ocenění si velice vážím, ale samo-
zřejmě bych jej nezískala, nebýt týmu 
lidí, kteří se mnou spolupracují. Jedná 
se hlavně o  zaměstnance odboru 
ekologie a veřejného prostoru, kteří 
se s vervou pustili do nových aktivit, 

jakými jsou např. veřejná projedná-
vání záměrů, i když to mnohdy není 
úplně snadné,“ doplnila Hrbková.

Rozkvetlé záhony jsou ale jen částí 
uceleného projektu s názvem Systém 
sídelní zeleně. „Nejde o to, že bych si 
řekla: 'Tak a teď tady vysadím kytky.' 
Jedná se o komplexní pojetí veřejné 
zeleně ve městě, systém zde dosud 
chyběl. Je založený na myšlence, že 
by každý člověk měl mít ve svém okolí 
plochy zeleně na různé typy rekrea-
ce,” dodává náměstkyně.

Tomu se věnuje i  přeshraniční 
projekt BIDELIN, díky kterému nyní 

mapujeme zeleň a dřeviny, které 
se ve městě nacházejí. Pasport 
zeleně je bohužel velmi zastaralý 
a neobsahuje žádné informace 
o počtu, druhu či stavu dřevin. 
Bez těchto znalostí lze jen těžko 
nastavit jakýkoliv systém zeleně 
ve městě, ale zároveň to i velmi 
ztěžuje správu zeleně zaměst-
nancům magistrátu. Projekt tak 
přináší mnoho pozitiv pro město 
a jeho občany i úředníky.

Smyslem soutěže Komunální 
politik roku je zviditelnit inspi-
rativní a  občansky přínosné 
projekty uskutečněné v obcích 
a  městech a  ocenit osobnosti 
z  komunální politiky, které se 
významně zasadily o jejich rea-
lizaci. V  letošním ročníku sou-

těže bylo vypsáno sedm kategorií, 
z jejichž vítězů hodnotitelská komise 
vybrala celkového vítěze, který obdr-
žel titul Komunální politik roku 2017. 
Vítěz každé kategorie získal pamět-
ní list a artefakt z českého křišťálu 
v podobě srdce v otevřených dlaních 
a od partnera dané kategorie také 
symbolický šek na dvacet tisíc korun 
pro své město či obec.

Soutěž vyhlašuje časopis Moder-
ní obec s vydavatelstvím Profi Press 
a koná se pod záštitou Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR. 

Náměstkyně uspěla s Rozkvetlým Libercem
Náměstkyně primátora pro veřejnou zeleň Karolína Hrbková převzala 31. října 2017 na 
půdě Poslanecké sněmovny ocenění za nejlepší projekt kategorie Veřejná zeleň v soutěži 
Komunální politik roku 2017. Komunálním politikem roku se pak stala starostka Velké 
Polomi Ludmila Bubeníková.
Redakce

Vzácnou alej na Masarykově třídě obnovujeme postupně
Když se zeptáte Liberečanů, zda souhlasí s vykácením stávající aleje na Masarykově třídě, většina vám odpoví, že v žádném 
případě. A to ani při vědomí, že některé stromy mají zhoršený zdravotní stav a mohou být potenciálně nebezpečné. Při 
nedávné vichřici, která se prohnala i Libercem, popadaly ve městě desítky stromů, v aleji však ani jeden. Opakující se 
návrhy na plošné vykácení celé aleje je tak nutné brát s rezervou.
Redakce

VEŘEJNÝ PROSTOR

„NAŠÍM CÍLEM je udržet alej co nejdé-
le, má pro město svou nezpochybnitel-
nou hodnotu. Je to jako se zuby, když 
se dva zkazí, tak si rovněž nenecháte 
všechny ostatní vytrhat,” říká náměstek 
primátora Jan Korytář.

Proto se v posledních letech při-
stupuje ke kácení jen v  nejnutněj-
ších případech. Nyní se jedná o dal-
ších 15 stromů. „Některé lípy mají 
dutiny a hnilobu v kmeni a  jsou tak 
potenciálně nebezpečné, jak ukáza-
lo poslední prověřování v  aleji, na 
které jsme si pozvali pana docenta 
Bulíře z Výzkumného ústavu v Prů-

honicích, zabývajícího se revitalizací 
historických alejí. Bavíme se skutečně 
o každém stromu, není to lehké roz-
hodování,” říká náměstkyně Karolína 
Hrbková.

V současné době je tak cílem udržet 
alej co nejdéle ve stavu, kdy bude na 
pohled stále alej připomínat. Jakmile 
půjde spíše o  jednotlivé stromy, pak 
může nastoupit komplexní řešení. To 
bude spočívat nejen ve vykácení zby-
lých a výsadbě nových stromů, ale také 
v zajištění vhodných podmínek pro růst 
aleje v dalších letech, zejména co se týče 
půdních podmínek. Problémem, který 

je nutné vyřešit, jsou například různé 
dřevokazné houby.

„Současná alej bohužel utrpěla 
zásahy do kořenového systému při 
rekonstrukcích tamní tramvajové trati, 
vozovky a chodníků a ani zimní solení 
jí moc nepřidalo. Zároveň si ale nemy-
slím, že by bylo dobré celou alej vyká-
cet najednou. Jednak dlouho potrvá, 
než ty nové dřeviny začnou vypadat 
jako alej. A pak tu hraje roli spousta 
ekologických aspektů. Výrazně by se 
při plošném vykácení změnilo mikro-
klima v celé oblasti, stromy odpařují 
velké množství vody, zvlhčují vzduch, 

ve vedrech poskytují příjemný stín, 
způsobují místní pohodu. Vzrostlá alej 
rovněž hodně ovlivňuje proudění vzdu-
chu, zabraňuje, aby na Masarykově třídě 
při vichřicích výrazně foukalo,” doplnila 
Karolína Hrbková.

Město nyní připravuje projekt 
postupné obnovy aleje ve třech pohle-
dových etapách. Nejvíce poškozené 
a mezernaté jsou části aleje na jejích 
obou koncích, naopak nejlépe je na 
tom úsek od Severočeského muzea 
ke Škroupově ulici, kde je alej stabilní 
a mohla by být při dobré péči zachová-
na ještě dalších 15–20 let. 

Ani napodruhé zastupitelstvo ne-
schválilo výkup hráze Veseckého 
rybníka za 2,25 mil. Kč. Samotná 
hráz je v majetku s. p. Povodí Labe, 
pozemky pod ní, stejně jako samot-
ný rybník a  pozemky okolo, jsou 
města. Pro bylo pouze 18 hlasů, ke 
schválení usnesení chyběly dva.

„Je to podle mě zbytečná obstruk-
ce. Sjednocení majetkových poměrů 
je nutným krokem pro získání dotace 
na opravu hráze. Navíc by bylo vhod-
né rybník i  odbahnit. Ve chvíli, kdy 
jsou majetkoprávní poměry neurov-
nané, jsme v  patové situaci. Věřím, 
že nikdo z  těch, co výkup blokují, 
nechtějí, aby město Vesecký rybník 
prodalo. Pokud se mi výkup hráze ne-
podaří prosadit ani na listopadovém 
zastupitelstvu, nezbyde nic jiného, 
než dát tuto věc jako jednu z otázek 
plánovaného místního referenda," 
říká náměstek primátora Jan Korytář.

Náměstek Korytář navrhuje vykou-
pit hráz, získat dotaci od SFŽP na její 
opravu a také na potřebné odbahně-
ní rybníka, aby bylo možné přistoupit 
k  celkové revitalizaci celého území, 
včetně zlepšení podmínek pro koupá-
ní a  vybudování lepšího přístupu do 
vody, případně nové pláže.

„Již nemá cenu čekat, zda se po-
daří hráz vykoupit ještě v  tomto vo-
lebním období. Zahájili jsme proto 
přípravu podkladů pro zadání studie 
řešení celého území, která, věřím, 
přesvědčí dostatek zastupitelů, že je 
v zájmu města tento majetek vykou-
pit. Drobné opravy cest, povalových 
chodníčků nebo vstupů do vody ale 
provizorně uděláme již na příští sezo-
nu,“ doplňuje Korytář. 

ZASTUPITELÉ NESCHVÁLILI 
VÝKUP HRÁZE TAJCHU
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PROJEKT JE závislý především na zís-
kání evropské dotace a o jeho podpo-
ře rozhodne příslušný výbor v květnu 
příštího roku.

„Projektovou žádost o poskytnutí 
dotace jsme jako lead partner projektu 
podali na jaře loňského roku. Bohu-
žel z dosud neobjasněného důvodu 
nebyla řádně předložená žádost kva-
litativně hodnocena a byla zařazena 
mezi náhradní projekty. Přesto věřím, 
že i  tak budeme nakonec úspěšní 
a Liberečané se konečně dočkají nejen 
moderního kulturního zařízení v centru 
města,“ uvedl náměstek primátora pro 

ekonomiku, strategický rozvoj a dotace 
Jan Korytář a dodal: „Pokud by dotace 
nevyšla, budu na příští rok prosazovat 
do rozpočtu i zahájení opravy Varšavy 
z peněz města. Stav, ve kterém jediné 
městské kino je, je ostudný a opravy 

nelze už dále odkládat.“
Na projektu, jehož cílem je obno-

vit kamenné kino s filmovým klubem 
a  vybudovat multikulturní centrum, 
spolupracuje město Liberec s  žitav-
ským Krönenkinem a kinem Kulturfab-
rik Meda v Mittelherwigsdorfu. Celkové 
náklady na rekonstrukci těchto tří kin 
dosahují po úpravě finančního plánu 
2,9 mil. eur, přičemž necelé 2 mil. 
eur připadne na  projektové aktivity 
statutárního města Liberec, většina 
na samotnou opravu celého objektu, 
zejména hlavního sálu.

Kino Varšava ve Frýdlantské ulici, 

postavené ve stylu art deco, přestalo 
promítat v roce 2008 a o jeho obnově 
se dlouho mluvilo jako o utopii, protože 
odhadované náklady na rekonstrukci 
šly do desítek milionů korun. V roce 
2012 ale z iniciativy několika patriotů 
vzniklo občanské sdružení Zachraňme 
kino Varšava, které si prostory kina 
od města pronajalo a dalo si za cíl pře-
budovat je v  multikulturní centrum. 
Výsledkem úvodní etapy revitalizace, 
kterou město podpořilo částkou 2,2 mil. 
Kč, bylo v únoru 2015 slavnostní ote-
vření první obnovené části v podobě 
kavárny Kino Káva. 

DISKUTOVAT PŘIŠLI zástupci města, 
odborné veřejnosti i  podnikatelské 
sféry o  aktivitách, které by mohly 
a měly podpořit cyklodopravu v Liber-
ci. A právě různé pohledy přinesly pod-
nětné nápady a otevřely nová témata.

Například praktické tipy a zkušenos-
ti ze zahraničí od zástupce soukromé-
ho prodejce kol k možnostem úschovy, 
parkování a celkového zabezpečování 
kol ve městech. Dále se otevřelo téma 
možné realizace bike sharingu v Liber-
ci v návaznosti na aktuálně vyhlášenou 
dotační výzvu.

Město Liberec velmi vážně přemýšlí 
o využití této dotační příležitosti, aby 
umožnilo obyvatelům i návštěvníkům 
města tuto novou, ale celorepubliko-
vě úspěšnou aktivitu uvést do praxe. 
Také byla projednána kvalita i kvan-
tita cyklistických tras dle zkušeností 
osob z odborné veřejnosti a zástupců 
zájmových skupin.

Současně byly projednány i před-
nosti elektrokol a jejich využití v sou-
časnosti, a to i v návaznosti na možnou 
podporu ze strany města Liberec. 
Všechny náměty musí být samozřejmě 
porovnány s finančními investičními 
možnostmi města a strategickým plá-
nováním a budou zcela jistě využity 

a  zohledněny ve strategických roz-
hodnutích města Liberec v budoucích 
měsících a letech tak, aby se cyklodo-
prava ve městě Liberci rozvíjela dle 
praktických zkušeností, a odrážela tak 
opravdové potřeby obyvatel města 
Liberec. 

„AKTUÁLNĚ ŽÁDÁME o  dotaci 
v rámci IPRÚ na nový úsek cyklostez-
ky u  čistírny odpadních vod. Jedná 
se o úsek dlouhý necelé 2 kilometry 
za 18 milionů korun. Cyklostezka se 
stane součástí čím dál populárnější 
trasy Nisa – Odra. Stavební povolení 
již bylo vydané. Pokud se nevyskyt-
nou nečekané komplikace, pak by se 
trasa měla začít stavět na jaře 2018. 
Termín dokončení je plánován na 
konec prázdnin 2018,” řekl náměstek 
primátora Jan Korytář.

Plánovaná cyklostezka Hrazená – 

Barvířská je další součástí cyklotrasy 
Odra  – Nisa. Termín realizace zpra-
cování projektové dokumentace 
a vydání územního rozhodnutí je sta-
noven do 31. 12. 2017. Za předpokladu 
dodržení termínu by ještě do konce 
letošního roku mohla být zpracována 
dokumentace ke stavebnímu povolení 
a v  lednu 2018 podána žádost o sta-
vební povolení. Vydání stavebního 
povolení by v takovém případě připa-
dalo na březen 2018. Třetím projektem 
cyklotrasy Odra – Nisa je úsek Košic-
ká – Poštovní náměstí. 

DÍKY DOTACI bude moci také získá-
vat zkušenosti z rozvoje cyklistiky ve 
vyspělejších zemích.

„Trvalo to tři roky, ale konečně 
je na radnici někdo, kdo se rozvoji 
cyklodopravy bude moci věnovat 
systematicky a dlouhodobě. Rozvoj 
města je v některých oblastech blo-
kován ani tak ne tím, že by nebyly 
peníze, ale spíše tím, že na potřeb-
ných projektech nemá kdo dělat. 
Naše nová kolegyně se proto ihned 

zapojila do přípravy nových žádostí 
o dotace, které Liberečanům přine-
sou již v příštím roce viditelné zlep-
šení podmínek pro používání kola 
v každodenním provozu.

Věřím, že se také podaří zintenzivnit 
spolupráci se spolkem Cyklisté Libe-
recka, který má mnoho důležitých 
podnětů pro zlepšení podmínek pro 
cyklisty ve městě,” uvedl náměstek 
primátora pro ekonomiku, strategický 
rozvoj a dotace Jan Korytář. 

Přeshraniční projekt na obnovu Varšavy má naději
Přeshraniční projekt „Kino na třetí“, jehož výstupem bude na české straně přestavba zchátralého kina Varšava a na 
německé straně rekonstrukce kamenných kin v Žitavě a Mittelherwigsdorfu, se oproti původnímu plánu opozdí a bude mít 
nižší rozpočet.
Redakce

CYKLISTŮM SE BLÝSKÁ NA LEPŠÍ ČASY
Elektrokola a a sdílení bicyklů
Na konci září uspořádal tým projektu Zefektivnění 
strategického plánování a rozvoj MA21 statutárního města 
Liberec na radnici setkání u kulatého stolu na téma Plán 
rozvoje cyklodopravy v Liberci na rok 2018.
Barbara Steinzová, manažer IPRÚ

Nový úsek stezky na konci léta
V současné době město pracuje na vzniku tří nových 
cyklostezek. Po letech se jedná o konkrétní kroky 
s hmatatelnými výsledky.

Nová koordinátorka cyklodopravy
Městu se podařilo v rámci pětiletého mezinárodního 
projektu DEMO EC získat peníze na projektového manažera, 
který bude mít na starosti i rozvoj cyklodopravy v Liberci.
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RODINNÁ HROBKA Franze Liebiega 
se nachází na bývalém městském hřbi-
tově, který byl upraven na park s lapi-
dáriem náhrobků a  dnes se nachází 
v části nazvané Zahrada vzpomínek 
vedle Budyšínské ulice.

Není znám autor návrhu hrobky ani 
datace vzniku této honosné historizující 
funerální stavby. Ke stavbě krypty ale 
došlo nejpozději roku 1870.

Stavba sama se skládá z nadzem-
ní části – kaple ve tvaru půlkruhové 
apsidy  – a  vlastní hrobky, která je 
situována pod rozměrnou podestou 
s žulovou dlažbou. Hrobku původně 
po stranách doplňovali dva andělé 
a uvnitř na konzolách byly umístěny 
busty zemřelých.

V  letošním roce došlo k  obnově 
exteriéru objektu, příští rok se před-
pokládá restaurování štítové nástav-
by – tzv. tympanonu. Ten je v současné 
době zajištěn proti klimatickým vlivům 

a bude obnoven spolu s interié-
rem hrobky v roce 2018. Město 
na opravu čerpá dotaci z Minis-
terstva kultury ČR.

Odbor ekologie a veřejného 
prostoru na plochách veřejné 
zeleně renovuje i další stavby, 
jako jsou různé zdi, schody, 
cestní sítě. Další dokončenou 
prací je obnova cesty v parku 
v Rochlicích u ul. Pionýrů. Pro-
tože je cesta v této části dosti 
svažitá, bylo z důvodu neustá-
lého splachu vrchních vrstev 
při přívalových deštích zvoleno 
zpevnění svažité cesty dlažbou, 
která nyní vede od Ježkovy ulice 
až ke kostelu sv. Jana Křtitele ve 
spodní části parku.

Opravou si také prošly schody 
u parku Na Rybníčku, vedoucí z ulice 
U jezu na přilehlé parkoviště, jejichž 
jednotlivé kamenné stupně byly pře-

rovnány a upevněny.
Dále byly ukončeny práce i v pro-

storách kolem oblíbeného Veseckého 
rybníka, kde byl znovu obnoven roz-

padlý dřevěný mostek a povalový 
chodník. K vodní ploše přibyl nový 
mobiliář a současně bylo uprave-
no stání pro kontejnery, včetně 
instalace malého zábradlí, které 
nyní zamezuje neoprávněnému 
parkování v zelené ploše.

Na žádost mnoha obyvatel jsou 
v současné době nově budovány 
schody u supermarketu Lidl v ul. 
Na Bídě, které nahradí vyšlapanou 
pěšinu v zeleném pásu, kudy si lidé 
stejně zkracovali cestu ke vchodu 
do obchodu, a proto nemělo cenu 
zeleň v tomto úseku obnovovat.

Pokud klimatické podmínky 
zůstanou i nadále příznivé, dojde 
ještě k  opravě mlatových cest 
v parku v Okružní ulici, kde se pře-

devším na hlavní přímé cestě vedoucí 
do Jungmannovy ulice hromadila voda 
po deštích, a cesta tak nebyla až do 
vyschnutí louží schůdná. 

KROMĚ JINÝCH oprav došlo ke 
kompletní obnově laviček na Masa-
rykově třídě, dále v parku nad Tržním 
náměstím, kde byly renovovány neje-
nom lavice v  Zahradě vzpomínek, 
ale i  lavičky po celé ploše jednoho 
z největších parků v Liberci. Dále byly 
natřeny všechny lavičky v parku Clam-
-Gallasů a naproti hotelu Zlatý lev byly 
dodány nové. Atypické litinové v parku 
na Jablonecké ulici se dočkaly taktéž 
nových dřevěných sedáků a opěrek. 
Další desítky nových kusů byly do 
města nainstalovány. Zde se přede-
vším v sídlištní zástavbě či na dětských 
hřištích osvědčily bezúdržbové lavice 
z recyklátu.

Bohužel se setkáváme stále častěji 
s  poškozováním mobiliáře bezpro-
středně po renovaci. Bývá dokonce 
pravidlem, že opravená lavice nevy-
drží ani jeden den. Do čtyřiadvaceti 
hodin bývá znehodnocena povětšinou 
nějakým nápisem fixou nebo sprejem.

Tak dopadly například výše zmíněné 
lavičky v parku nad Tržním náměstím, 
v parku na Jablonecké či v  loňském 
roce obnovené lavičky podél přehra-
dy. V současné době proto pracovníci 
odboru ekologie a veřejného prosto-

ru vyzkoušeli několik přípravků na 
odstraňování sprejových čmáranic. 
Bohužel ne ze všech povrchů lze různé 
barvy, fixy a spreje dostat.

Na základě pokusů byly vybrány 
antigrafitty ubrousky napuštěné 
chemikáliemi, které se osvědčily na 
určitém typu odpadkových košů, 
některých lavičkách a herních prvcích. 
Bohužel tam, kde pouštěla i  lazura, 
není vhodné tyto ubrousky dále použí-
vat a musí se opět přistoupit k renovaci 
prken klasickým zbroušením a opě-
tovným natřením dřeva ochranným 
nátěrem.

Vandalismu jako takovému se asi 
neubráníme, je to zřejmě běh na dlou-
hou trať, ale možná když budeme už 
od malička dětem vštěpovat, že by 
bylo fajn mít kolem sebe pořádek 
a čisto, že je špatné cokoliv ničit, tak 
nám zde vyroste generace, která si 
bude více hledět svého okolí. 

SPOLUPRÁCI S MĚSTEM si věznice 
pochvaluje, považuje ji za přínosnou 
a na druhé straně město šetří nemalé 
finance, které by jinak muselo za zmí-
něné práce vynaložit.

„V  letošním roce se tak několik 
desítek odsouzených zapojilo do dva-
nácti akcí napříč celým městem. Šlo 
zejména o likvidace černých skládek, 
náletových dřevin nebo odstraňová-
ní nevhodných betonových prvků. 
Odsouzení se podíleli i na demontáži 
starých laviček nebo pískovišť,“ uvedla 
náměstkyně pro životní prostředí, 
veřejnou zeleň a cestovní ruch Karo-
lína Hrbková.

Lavičky pomáhali vězni odstranit 
například na sídlišti Gagarinova, kde 
je brzy nahradí nové. Postarali se také 
o starý plot v parku Budyšínská. „Veš-
keré práce vězni provádějí ručně, při-
čemž jejich rukama prošlo na 100 tun 
větví, suti a odpadků,“ vyčíslil Michal 
Vinař z odboru ekologie a veřejného 
prostoru libereckého magistrátu.

Ačkoliv technické zajištění těchto 
akcí, jako je přistavení kontejnerů 
a podobně, stály město Liberec přibliž-

ně 120 tisíc, ušetřit se naopak podařilo 
přes 550 tisíc korun. „Tyto peníze tak 
může město použít na údržbu veřejné-
ho prostoru jiným způsobem,“ doplni-
la náměstkyně.

Takto nastavená spolupráce je 
přínosná nejen pro město, ale i pro 
samotnou věznici, která je tímto 
vnímána jako partner, a nikoliv jako 
objekt žijící si vlastním životem. Práce 
odsouzených ve veřejném prostoru, 
která je dobrovolná a není nikterak 
honorována, je mezi veřejností obecně 
také pozitivně vnímána. 

Oprava Liebiegovy hrobky a drobných staveb ve městě
Odbor ekologie a veřejného prostou řeší mj. restaurování nebo obnovu některých významných či památkově chráněných 
objektů včetně například soch a sousoší. Letos tak byla zahájena první etapa opravy Liebiegovy hrobky.
Lucie Sládková, odbor ekologie a veřejného prostoru

Na kterou lavičku se posadíte raději?
V letošním roce bylo obnoveno několik desítek kusů 
městského mobiliáře, ať už lavičky, či odpadkové koše. 
Bohužel vandalové na vše nové cíleně útočí.
Lucie Sládková, odbor ekologie a veřejného prostoru

Vězni ušetřili městu půl milionu
Likvidují černé skládky, pomáhají obnovovat dětská hřiště, 
odstraňují náletové dřeviny a nepořádek z parků. Vězni 
Vazební věznice Liberec se druhým rokem výrazně podílejí 
na údržbě veřejného prostoru a městské zeleně v Liberci.
Jan Král
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Informace k volbám prezidenta republiky
Volba prezidenta republiky se rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu ČR uskuteční ve dnech 12. a 13. 1. 2018. V první 
den volby, v pátek 12. 1. 2018, proběhne hlasování od 14.00 do 22.00 hodin, v druhý den volby, v sobotu 13. 1. 2018, se 
bude hlasovat od 8.00 do 14.00 hodin. Případné druhé kolo volby se uskuteční 26. 1. a 27. 1. 2018 ve shodných časech.

VOLBA PREZIDENTA
Informace pro občany  www.liberec.cz

 VOLBY

HLASOVÁNÍ NA  ÚZEMÍ města 
proběhne na obvyklých místech v 87 
volebních okrscích včetně Vratislavic 
nad Nisou shodně jako při volbách do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
v říjnu 2017. Údaj o přesném umístění 
volební místnosti obdrží voliči společ-
ně s doručenými hlasovacími lístky 
(na doručovací obálce).

Hlasovací lístky musí být doruče-
ny voličům nejpozději 9. 1. 2018 na 
adresu místa trvalého pobytu (dle 
aktuálního údaje vedeného v infor-
mačním systému evidence obyvatel). 
Na webových stránkách statutárního 
města Liberec bude opět zveřejněn 
seznam volebních místností, včetně 
adres a telefonního spojení do jed-
notlivých volebních místností.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Při volbě prezidenta je možné (od 

vyhlášení termínu voleb – 28. 8. 2017) 
požádat příslušný obecní úřad 
o vydání voličského průkazu. Voliči, 
který nebude moci volit ve volebním 
okrsku, v  jehož stálém seznamu je 
zapsán, vydá příslušný obecní úřad 
na jeho žádost voličský průkaz.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu 
do výpisu ze zvláštního seznamu ve 
dnech volby prezidenta v jakémkoli 
volebním okrsku na území ČR nebo 
do výpisu ze zvláštního seznamu 
vedeného zastupitelským úřadem 
v  jakémkoli zvláštním volebním 

okrsku v zahraničí. Žádost lze podat 
v listinné podobě opatřené úředně 
ověřeným podpisem voliče (ověře-
ní je na úřadech pro tento účel bez 
správního poplatku) nebo v elektro-
nické podobě prostřednictvím datové 
schránky (zřízené fyzickou osobou – 
voličem) doručené nejpozději 7 dnů 
přede dnem volby prezidenta (do 
5. 1. 2018 do 16.00 hodin) na příslušný 
obecní úřad.

Osobně lze požádat o vydání volič-
ského průkazu do okamžiku uzavření 
stálého seznamu (do 10. 1. 2018 do 
16.00 hodin). Při osobním podání se 
sepíše úřední záznam. Obecní úřad 
nebo zastupitelský úřad voličský 
průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem 
volby prezidenta (tj. 28.  12.  2017) 
předá osobně voliči nebo osobě, 
která se prokáže plnou mocí s úředně 
ověřeným podpisem voliče žádajícího 
o vydání voličského průkazu, nebo je 
voliči zašle na jím uvedenou adresu 
do vlastních rukou výhradně adresá-
ta. Při volbě prezidenta lze žádat sou-
časně o vydání voličského průkazu 
pro první i druhé kolo volby.

PRÁVO OVĚŘENÍ ZAPSÁNÍ VE 
STÁLÉM SEZNAMU VOLIČŮ

Voliči mají právo ověřit si, zda jsou 
zapsáni ve stálém seznamu voličů, 
případně požadovat doplnění nebo 
provedení oprav. Ověřit si skutečnost, 
že je volič zapsán ve stálém seznamu 

vedeném Magistrátem města Liberec, 
doporučujeme především voličům, 
kteří se v  minulosti nechali zapsat 
do zvláštního seznamu vedeného 
některým ze zastupitelských úřadů 
v zahraničí.

V  případě, že je volič zapsán ve 
zvláštním seznamu v zahraničí, kde 
se již nezdržuje, ale chce volit v místě 
trvalého pobytu v ČR, musí předlo-
žit potvrzení o vyškrtnutí z tohoto 
seznamu vedeného zastupitelským 
úřadem. Ověření provádí kancelář 
č. 210 – odboru správního a živnos-
tenského, 2. patro budovy Nového 
magistrátu, zde je možné již nyní také 
hlásit požadavky k návštěvě s přenos-
nou hlasovací schránkou – telefon 
485 244 948.

ČLENSTVÍ V OKRSKOVÉ 
VOLEBNÍ KOMISI

Případní zájemci o  práci v  okr-
skových volebních komisích (dále 
jen OVK) se mohou již nyní hlásit na 
recepci Nového magistrátu, formulář 
závazné přihlášky je možné nalézt 
také na webu SML – odkaz VOLBY 
2018.

Oznámení o  svolání 1. zasedání 
okrskové volební komise (pozvánka) 
se zveřejňuje na úřední desce obec-
ního úřadu. Oznámení se pokládá za 
doručené dnem vyvěšení na úřední 
desce. Vzhledem k této změně dopo-
ručujeme všem zájemcům o  práci 

v  okrskové volební komisi uvést 
e-mailovou adresu – pro bezodklad-
nou informaci o zařazení do konkrétní 
komise – ihned po sestavení komisí, 
a především pro informaci o termí-
nu konání 1. zasedání. Termíny pro 
1. zasedání komisí byly v souladu se 
zákonnými lhůtami stanoveny takto:
19. 12. 2017 13.00 hod. OVK č. 1–20
19. 12. 2017 15.00 hod. OVK č. 21–40
20. 12. 2017 13.00 hod. OVK č. 41–60
20. 12. 2017 15.00 hod. OVK č. 61–80.

První zasedání OVK je pro členy 
povinné. V případě, že se člen OVK 
bez omluvy prvního zasedání nezú-
častnil, nebude mu umožněno doda-
tečné složení slibu.

Obecní úřad celkovou výši odměny 
poměrně krátí, a to podle evidence 
o účasti na jednáních OVK v obou 
kolech volby prezidenta.

Informace k  volbě prezidenta 
poskytují: Mgr. Jitka Štíchová, vedoucí 
odboru správního a živnostenského, 
na tel. 485 243 711.

Veronika Hiršalová, specialista 
odboru správního a živnostenského, 
na tel. 485 244 948.

Kompletní informace k volbě pre-
zidenta včetně formulářů naleznete 
na www.liberec.cz – odkaz Radnice – 
VOLBY 2018 nebo na www.mvcr.cz – 
odkaz Informační servis – Volby. 

Reklama, která 
v Liberci funguje

50 000
výtisků každý měsíc
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POKUD SE vydáte napříč městem, 
ihned poznáte, kde se někdo stěhoval, 
kdo má doma novou kuchyňskou linku 
nebo kdo rekonstruoval bytové jádro. 
Množství nábytku a stavebního odpadu 
doplňuje velký počet pneumatik, auto-
dílů nebo velkých elektrospotřebičů.

Samostatnou kapitolou jsou pak 
hromady ořezaných větví ze zahrádek. 
Občané, kteří jsou schopni přes noc 
vyklidit celý svůj byt a složit jej u kon-
tejnerů s myšlenkou, že on to přeci jen 
někdo odveze, porušují hned několik 
právních předpisů a  riskují finanční 
postih až do výše 500 000 Kč.

Odpovědným pracovníkům však 
dochází trpělivost a na místě je realiza-
ce různých opatření od represí a zvýše-
ných kontrol po preventivní opatření. 
Instalují se nové kamery a fotopasti pro 

usnadnění dopadení hříšníků, probí-
hají kontroly fyzických i právnických 
osob a navyšuje se počet nádob nebo 
frekvence jejich výsypu. Zároveň se 
vypracovávají podklady pro vybudo-
vání dalšího sběrného dvora.

Apelujeme na všechny obyvatele, 
aby objemný odpad odevzdávali ve 
sběrném dvoře FCC Liberec v Ampé-
rově ulici nebo sběrném místě Kovo-
šrotu v  ulici Dr. Milady Horákové. 
Zároveň je možné každý půlrok využít 
velkokapacitní kontejnery, které jsou 
v ulicích dle harmonogramu rozmis-
ťovány. Obyvatele pak žádáme, aby 
vůči svému okolí nebyli lhostejní 
a případné hříšníky neprodleně hlá-
sili městské policii. Každý tak může 
pomoci ke zlepšení stavu životního 
prostředí ve svém okolí. 

JAKO OBALOVÝ materiál patří sklo 
z hlediska vztahu k životnímu prostře-
dí a recyklaci k těm nejšetrnějším. Sklo 
lze recyklovat prakticky donekoneč-
na. Tříděním a recyklací skla šetříme 
nejen energii, ale i přírodu.

Vytříděným sklem se dá nahradit až 
65 % sklářských písků, přičemž hlavní 
výhodou výroby nového skla ze sta-
rého je ohromná úspora energie – ta 
může činit až 90 % oproti výrobě ze 
sklářských písků. 72 % obyvatel ČR 
třídí odpad (sklo z nich třídí 83 %).

Skleněné obaly je možné třídit i se 
zbytky obsahu, recyklaci to nevadí. 
Stačí obsah dojíst, vyškrábnout, 
nemusí se vymývat. Do kontejneru na 
sklo patří čiré i barevné sklo jako lahve 
od alkoholických i  nealko nápojů, 
tabulové sklo z  oken nebo dveří. 
Naopak do něj nevhazujte keramiku 
a porcelán, zrcadla, autosklo, dráto-
vané sklo, varné nebo zlacené sklo.

Barevné neboli směsné sklo se v ČR 
třídí do kontejnerů zelené barvy, na 

sklo čiré jsou pak určeny bílé kon-
tejnery. Důvod tohoto rozdělení je 
prostý – z barevného skla se totiž čiré 
již nevyrobí. Vytříděné sklo z kontej-
nerů se sveze na třídicí linku, kde se 
odstraní případné nežádoucí příměsi. 
Poté se nadrtí a pomocí dopravníků 
a  vibračních sít se dále dotřiďuje. 
Nakonec se dočistí na požadovanou 
vysokou kvalitu pomocí optoelekt-
rických čidel. Nečistoty jako kamínky 
nebo kousky porcelánu či keramiky 
by se totiž mohly dramaticky projevit 
na zhoršených vlastnostech nových 
skleněných výrobků.

Nejčastěji se z recyklovaného skla 
vyrábí opět lahve na minerálky a pivo. 
Ve specializovaných továrnách se 
z odpadního skla vyrábí také tepelné 
izolace  – skelná vata a  tzv. pěnové 
sklo, což je materiál, který je vhodný 
jako izolační zásyp okolo domů. Nadr-
cené sklo se může použít i bez nutnos-
ti tavení jako přísada do speciálních 
druhů betonů a brusných hmot. 

V  LETOŠNÍM ROCE se uskutečnily 
dvě etapy hromadného rozvozu 
hnědých nádob na tento typ odpadu 
k  rodinným a  menším bytovým 
domům. Celkově se mezi obyvate-
li Liberce vyskytuje na 3 300 kusů 
nádob.

Tato služba prozatím nebude 
dostupná na sídlištích, přičemž lidé 
mohou i nadále využívat sběrný dvůr 
FCC Liberec v Ampérově ulici nebo 
sběrné místo Kovošrotu v  ulici Dr. 
Milady Horákové, kde lze bezplatně 
odevzdat odpad až do půl tuny na 
osobu a  rok zdarma. Zároveň jsou 

k dispozici velkoobjemové kontejne-
ry na zeleň, které jsou do ulic města 
přistavovány vždy jednou za půl roku.

Zároveň upozorňujeme, že občané, 
kteří hnědou nádobou disponují, mají 
povinnost ji vystavovat v den svozu 
k veřejné komunikaci a řádně se o ni 
starat. Je to nadstandardní služba pro 
občany, která není hrazena z poplatku 
za odpady. V případě ztráty nádoby 
nebude svozová společnost dodá-
vat nádobu novou, protože nemá 
tyto nádoby skladem. Získat novou 
nádobu bude možné pouze v rámci 
další etapy hromadného rozvozu. 

Děláte nepořádek? Může 
vás to stát půl milionu!
Statutární město Liberec i svozová společnost FCC Liberec 
řeší denně černé skládky vznikající na stanovištích 
kontejnerů, které si lidé pletou se sběrnými místy. Odkládají 
tam všemožný odpad zejména u nádob na třídění.
Odbor ekologie a veřejného prostoru

Svoz bioodpadu do konce listopadu
Týdenní svoz biologicky rozložitelného odpadu bude 
probíhat do 30. 11. 2017. Žádáme obyvatele, aby si nádobu 
přes zimní období uskladnili. Nový cyklus svozů bude v roce 
2018 zahájen opět od dubna.
Odbor ekologie a veřejného prostoru

Skleněné obaly do koše nepatří
Víte, že sklo se dá recyklovat takřka donekonečna a že do 
tříděného odpadu je možné dát i skleněný obal nevymytý 
a s kovovým víčkem? Při dalším zpracování to nevadí a víčko 
se oddělí pomocí magnetu.
Kristýna Sklenářová

ĎĚŘŘĎĎĎ ĎĎĎĎĎĎĎ ĎĎĎĎĚ ĚĎĎĚĎ Ě ĚĎĎĎŘĎĎĎŘ

ĚĚĚVĚĚĚĚ KVAĚITAĚ
ĚĚĚĚIĚĚĚ VÝBĚĚĚ
ĚĚĚĚĚĚĚĚ ĚĚĚĚĚ

Inzerce
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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.

Kam Liberci ujely tramvaje
Doprava na sídliště Rochlice vypadá už roky stejně – při ranní a odpolední špičce se zdejších patnáct tisíc obyvatel snaží 
narvat do autobusů, kterých je většinou o trochu méně, než by bylo třeba. Se sídlištěm Broumovská je to úplně stejné.
František Gábor, zastupitel TOP 09

Už roky se ví, že by to vyřešila tramvaj. 
Jedna souprava totiž uveze tolik cestují-
cích jako tři autobusy. Před patnácti lety 
byl vytvořen plán na tramvajovou trať 
vedoucí z Rybníčku ulicí Dr. Milady Horá-
kové do Rochlice a případně dál. Nebyl 
ale nikdy ani zanesen do územního plánu. 
Z roku 2009 pak máme dokumentaci na 
trať, která se do Rochlice dostane přes 
areál bývalé Textilany (tudy už tramvaj 
jezdí) a dál k ZŠ Dobiášova. Obě trati mají 
své plusy a mínusy – a obě samozřejmě 
stojí spoustu peněz.

Současné liberecké zastupitelstvo na 
tramvaje nezapomíná a koná. Bohužel 

zrovna ne v náš prospěch. Existuje totiž 
balíček peněz (o objemu přibližně 1,4 mld 
korun) v takzvaném IPRÚ – Integrovaném 
plánu rozvoje území, čímž se myslí Libe-
recko a Jablonecko. Z něj nyní získali jab-
lonečtí zastupitelé peníze na dobudování 
tramvajové trati až do centra Jablonce nad 
Nisou. Nedá se dělat nic jiného než kon-
statovat, že jablonečtí radní jsou prostě 
šikovnější a ti naši ostrouhali. Přesto sli-
bují, že do Rochlice tramvaj povede. Já se 
obávám, že nikoli, ačkoli by si to tamní 
obyvatelé rozhodně zasloužili.

Jednak nikdo z libereckých zastupitelů 
není zatím schopen odpovědět na otázku, 

kde se na to vezmou peníze. Prý buď ze 
Státního fondu dopravní infrastruktury, 
nebo z národních zdrojů či dotací.

Jenomže to bychom museli mít hotové 
projekty – a to nemáme, protože titíž 
zastupitelé nedávno rozhodli, že upřed-
nostní variantu přes ulici M. Horákové, 
která není vůbec připravena. Když tedy 
nemáme projekt ani představu, kde s ním 
vlastně budeme žádat o peníze, je slušná 
šance, že žádnou dotaci nestihneme.

A i kdybychom peníze (jde o přibližně 
900 milionů korun) na výstavbu tramva-
jové trati nakrásně získali, je reálné, aby 
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce 

nad Nisou dokázal 
stavět na dvou 
místech najednou? 
V Jablonci už se 
totiž přípravy na 
tramvaj do centra 
rozjíždějí.

A my si na otázku, 
kam Liberci ujely tramvaje, můžeme 
odpovědět – do Jablonce. Přicházíme tak 
o smysluplné projekty, kterým jsme se 
chtěli jako TOP 09 věnovat od začátku. 
Pracovat pro lepší život voličů totiž podle 
mě znamená zajistit jim mimo jiné důstoj-
né podmínky v dopravě. 

Jak dál s hrází Veseckého rybníka?
Jsou materiály, které se na jednání zastupitelstva neustále vrací jako pověstní dobří holubi. Odmítnuté a nepodpořené 
odletí, aby vám na příštím jednání zase přistály na stole. Takovým nechtěným holubem mezi materiály, které zastupitelé 
v tomto roce projednávali v květnu, červnu i říjnu, je snaha o výkup hráze Veseckého rybníka. A jelikož čekáme, že tento 
materiál „přiletí“ znovu i v listopadu, rádi bychom se s vámi poradili.
Martina Rosenbergová a Jan Čmuchálek, zastupitelé SML (bez politické příslušnosti)

Možná si ještě pamatujete na srpen 
roku 2014, kdy hráz rybníka začala pro-
sakovat a město velmi aktivně začalo 
jednat s majitelem hráze Povodím Labe, 
s.p., o budoucnosti rybníka. Pozemky 
kolem něj totiž patří městu, zatímco 
hráz je majetkem Povodí Labe. A právě 
z důvodů neuspořádaných vlastnických 
vztahů se řešení opravy hráze táhne již 
dlouhou řadu let.

Z jednání, která následovala, vyply-
nulo, že si bezpečnostní úpravy rybníka 
vyžádají desítky milionů korun. Nejde 
pouze o rekonstrukci prosakující hráze, 
ale také o vybudování požeráku a bezpeč-
nostních výpustí. Dokud však nebude hráz 
a pozemky kolem Tajchu vlastnit jeden 
majitel, nelze žádat o žádnou protipovod-
ňovou dotaci, ze které by tato opatření 
bylo v budoucnu možné uhradit. Povodí 
Labe tedy začalo připravovat celkovou 
rekonstrukci hráze a objektů Veseckého 
rybníka.

Kvalifikovaný propočet nákladů na rea-
lizaci výše uvedené akce byl v roce 2014 
vyčíslen na 14 mil. Kč. Financování akce 

Povodí Labe, s.p., předpokládalo z dotač-
ního programu MZe Podpora prevence 
před povodněmi – III. etapa. A město 
Liberec se tehdy s Povodím dohodlo, že 
na něj své pozemky bezplatně převede.

Po komunálních volbách v roce 2014 
se nové vedení města rozhodlo, že tuto 
dohodu nenaplní a že se bude snažit získat 
hráz naopak výkupem do majetku svého, 
poté se pokusí získat dotaci a následně se 
domluví s Povodím na zajištění technicko-
-bezpečnostního dohledu za roční úplatu. 
Celkové náklady na tuto akci jsou před-
pokládané v následné výši: jednorázové, 
tedy kupní cena 2 250 000 Kč, jednorázová 
oprava 14 000 000 Kč (z toho dotace 85 %, 
pokud ji ovšem město sežene, jinak celou 
částku hradí samo), rekultivace celého 
prostoru Veseckého rybníka 1 500 000 Kč, 
a každoroční, které zahrnují údržbu celého 
prostoru, rekreace 200 000 Kč, pravidelná 
údržba hráze 100 000 Kč a již zmiňovaný 
provoz, dohled 15 000 Kč.

Přestože je materiál předkládán na jed-
nání zastupitelstva opakovaně a je dokon-
ce součástí různých obchodů s hlasová-

ním, ne a ne najít 
podporu většiny, 
tedy 20 zastupitelů. 
Řada z nich si myslí, 
že by město mělo 
prioritně pečovat 
o svůj vlastní maje-
tek, který chátrá, 
a jehož opravy jsou neustále odsouvány 
za rok 2018, kdy budou další komunál-
ní volby. Ať už se jedná o velmi nutnou 
a nezbytnou opravu budovy Uran nebo 
plánované opravy plaveckého bazénu 
a mnohé další. Tak trochu podle hesla 
„Po nás potopa“. Povodí Labe bylo na 
rekonstrukci připravené a dá se předpo-
kládat, že by i na zmíněné dotace dosáhlo 
snadněji než město.

Druhým zádrhelem v projednávání této 
věci je naprostá neschopnost předklada-
tele, tedy náměstka Korytáře, sdělit zastu-
pitelům, jakou představu má o nejbližším 
okolí rybníka, jakou rekreační zónu by tam 
vlastně chtěl vytvořit, tak aby nebylo toto 
oblíbené místo zdejších obyvatel zasa-
ženo a poničeno nevhodnými zásahy 

i nekontrolovatel-
ným počtem mož-
ných budoucích 
rekreantů. Tato 
chybějící vize je 
asi největší pře-
kážkou v tomto 
jednání. Je velká 
škoda, že vedení města neudělá projed-
nání s místními občany, jak by si právě 
oni případnou revitalizaci vlastně před-
stavovali.

Je tu ale také otázka, proč se nevrátit 
k původní dohodě a rekonstrukci a rekul-
tivaci prostoru nechat na Povodí Labe, 
které se logicky a správně o lokalitu stará. 
Není to Povodí, kdo by opravovat a zvele-
bovat nechtělo. Je to město Liberec, které 
jeho snahu zablokovalo, aniž by vlastně 
fakticky vysvětlilo proč.

Bydlíte právě v okolí Tajchu? Napište 
nám, jakou představu či obavy máte právě 
vy a pomozte nám ke správnému rozhod-
nutí. Veškeré vaše podněty zasílejte na 
martinarosenbergova@seznam.cz. My 
vám za ně předem děkujeme. 

Jan Čmuchálek Martina Rosenbergová

František Gábor
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Někdy až pořádný fičák donutí něco dělat…
Jak se říká, všechno zlé je k něčemu dobré. Naše město zasáhl na sklonku října silný vítr a nadělal spousty škod. Jednou 
ze škod byla poničená fasáda naší úřední budovy zvané Uran, budovy, kterou dostalo město od státu pro potřeby 
státní správy a která je v tak ostudném stavu, že to ani není možné. Konečně snad současné vedení města přistoupí 
k rekonstrukci, která je plánovaná již řadu let.
Květa Vinklátová, zastupitelka, Starostové pro Liberecký kraj

Možná se ptáte: „PROČ 
se k té rekonstrukci nepři-
stoupilo dříve?“ a „PROČ 
je kolem domu už deset let 
ostudné rezavé lešení?“ 
Otázka je správná a odpo-
věď je poměrně jedno-
duchá… Jak jinak než ve 
stavu městské kasy.

Rozpočet města je finan-
cován státem dle výběru 
daní (výkonu ekonomiky) 
především přepočítaným 
na počet obyvatel. Když 
v roce 2009 zasáhla svět 
a ČR nevyjímaje ekonomic-
ká krize, příjmy města šly radikálně dolů. 
Situace se začala zlepšovat až kolem roku 
2014 a dnes je díky dobrému stavu ekono-
miky celého státu naše město po příjmové 
stránce bohatší každý rok o 200 mil. Kč než 
např. v roce 2012! Přes tuto konjukturu 
občané až na drobnosti nemohou tyto 
peníze vidět, pouhá třetina této částky 

by stačila na opravu pláště úřednického 
Uranu. Opět je správná otázka PROČ? 
Odpověď je opět poměrně jednoduchá.

Město se za současného vedení ori-
entovalo na projídání sebe sama a na 
investice jim nezbývá. Např. stav úřed-
níků radnice vyrostl o 100 lidí (!!!) oproti 
roku 2014, kdy jsme na radnici končili my, 

bývalé vedení města. 
To je jen na nákladech 
spojených s platy, zajiš-
těním pracovních pod-
mínek atd. 50 mil. Kč 
ročně. Rostou ovšem 
i počty zaměstnanců 
příspěvkových organi-
zací a městských firem, 
každý si rád v době 
růstu uleví a práci roz-
dělí. Celostátně platy 
rostou a město platí 
a platí…

Hořkým důkazem 
této projídací politiky 

je taková banalita, jako jsou náklady 
na tiskárny. Znáte to, bez papírů není 
úředník. Takže jen plánovaná celoroč-
ní částka na tiskárny byla vyčerpána 
už v červenci a vedení města musí 
vyčlenit další 700 tisíc korun, aby dál 
mohli tisknout. Co a proč tisknou, je 
mi záhadou, protože objem tisků byl 

posledních osm 
l e t  p o m ě r n ě 
stejný, nyní je 
dvojnásobný. Ve 
stejném městě, 
se stejnou agen-
dou.

Pro peč livé 
čtenáře odkazuji na odpověd’ zastupují-
cího tajemníka na můj dotaz v říjnovém 
ZM. Takže sečteno a podtrženo: nakonec 
z hospodářského růstu nezbude nic, co by 
mohlo být smysluplně použito na investi-
ce. Bohužel je tento trend negativní do 
budoucna. Každý politik, který přijde po 
této projídací radniční koalici, bude muset 
nepopulárně a s mravenčí pílí vracet 
racionální uvažování a hospodárnost do 
radničních zdí. Bohužel to půjde jen ztuha.

Věřme, že do toho nepřijde další krize, 
protože potom by to muselo jít pořádným 
fičákem… Protože jak jsme byli svědky, 
nakonec jen ten silný vítr donutí současné 
vedení města něco udělat. 

FÓRUM 

V posledních dnech nás zachvátila 
„květinová mánie", v tisku se objevovalo 
jako nejdůležitější zpráva, že město vysází 
za částku cca 400 tis. Kč další květinové 
záhony. Nikdo nepopírá, že květena není 
hezká, je to však zatraceně málo! Tento 
bohulibý čin naprosto zastínil informace 
o jiných, pro občany neméně důležitých 
věcech.

Takticky se mlčí, a to z obou stran 
„koaličního spektra“, o mnohém, co bylo 
součástí jejich volebních programů. Infor-
mace o přípravách nového územního plánu 
s harmonogramem není a asi ani do konce 
volebního období nebude, ačkoli město již 
muselo vrátit dotaci cca 3 miliony Kč za 
nedodržení termínu. Problematika Teplárny 
Liberec se sice na jednání zastupitelstva 
dostane, ale výsledky jednání a dalšího 
postupu jsou zahaleny mlhou tajemna 
a požaduje se bianko souhlas k tomu, co 
nelze veřejně nyní odhalit v rámci taktiky. 
Jediné, co jsme se dozvěděli, je informace, 
že město své zástupce v představenstvu 
ani mít nemusí, a když, tak opět právníky 
a ekonomy!

O přípravě rozpočtu na rok 2018 náměs-
tek Korytář takticky mlčí. Kampak se mu 
zatoulaly proklamace o transparentních 
proklikávacích rozpočtech? Na celé čtyřleté 
volební období se tyto sliby kamsi schova-
ly. Najdou se až v dalších předvolebních 
slibech. A tak zatím místo toho chrlí J. Kory-
tář materiály a svolává schůzky zástupců 
politických klubů, zejména k problematice, 
kterou už řeší nějakou dobu někdo jiný, 
a dluhy města se zvyšují, aniž by bylo někde 

vidět za co.
Předsedkyně 

představenstva 
Sportovního areálu 
Ještěd (SAJ) Z. 
Kocumová se na 
z as t u p i t e l s t v u 
města ptá, zda má 
společnost najmout na nastávající lyžař-
skou sezonu vlekaře a rolbaře…

A tak se tváří rozpadlá koalice, jako by 

se nechumelilo, 
a nepřipouští si, že 
by mohla i zapad-
nout. Volnost slova 
v předvolební 
kampani dává řeč-
níkům příležitost, 
aby blamovali, jak 
chtějí.

Ale zpět ke květinové výzdobě. Aby byl 
Liberec ještě rozkvetlejší, doporučujeme 
následující:

1. Do všech děr na komunikacích, chod-
nících a veřejných plochách pravidelně 
sázet sezonní květiny a zaangažovat spřá-
telené neziskové organizace.

2. Budovu Uranu nechat obrůst popína-
vými rostlinami – břečťanem popínavým 
a loubincem pětilistým (psí víno) v naději, 
že tyto rostliny budovu nejen zkrášlí, ale 
udrží ji i pohromadě.

3. Městskou společnost SAJ přejmeno-
vat na ZAJ – Zahradnické služby Ještěd. 
Zapomenout na zimní sporty a věnovat se 
v ní činnosti, v níž jsou náměstci K. Hrbková 
a J. Korytář odborníky. 

Věra SkřivánkováDana Lysáková

Kvete nejen Liberec, ale kvetou i splašené priority
Čím se chlubí Liberec? Jsou priority aktuálních potřeb Liberečanů shodné s tím, co předkládá „koalice nekoalice“ Změny 
a exANO? Z názorů však vyplývá, že se mýlí, myslí-li si, že o nich soudí Liberečané tak, jak by sama chtěla.
Věra Skřivánková, Dana Lysáková, zastupitelky KSČM

Parkoviště Na Rybníčku v centru Liberce Foto: Dana Lysáková

Květa Vinklátová
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI, DALŠÍ TEXTY ZASTUPITELŮ NAJDETE TAKÉ 

NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.LIBEREC.CZ/BLOGY.

FÓRUM

Ještěd má zůstat městu!
Blíží se rozhodnutí, zda předat ještědský sportovní areál 
soukromé společnosti. Budu hlasovat proti. Hlavní důvod 
je jasný: město by nemělo uzavírat smlouvy na 25 a více let. 
Rozhodujeme tak za nejméně sedm generací zastupitelů 
a jejich voličů, kteří budou moci jen přihlížet, co se na 
Ještědu děje, bez možnosti to nějak ovlivnit.
Josef Šedlbauer, Změna pro Liberec/SZ

Jistě, občas je potřeba udělat dlou-
hodobá rozhodnutí, ale pak za ně také 
neseme odpovědnost. Velká část zastupi-
telů, kteří mají hlasovat o Ještědu, ale za 
rok zřejmě v zastupitelstvu vůbec nebude 
a o jejich odpovědnosti nemůže být řeč.

Hlasování s dlouhodobými následky 
máme přitom v Liberci v dobré paměti. 
Za všechny třeba prodej spalovny, který 
je dodnes základem vysoké ceny tepla 
ve městě, pronájem Ještědu společnosti 
Snowhill, ze kterého zůstala jen čtvrtmi-
liarda dluhů, nebo smlouvy s BusLine, 
které rozkládají dopravní podnik.

Existuje možnost, jak zachovat vztah 
mezi rozhodnutím a odpovědností za 
něj. Na tuto možnost upozorňuji celý 
poslední rok. Je jí místní referendum. 
Zastupitelstvo stále může referendum 
vyhlásit a spojit ho s prezidentskými vol-
bami. Otázka by mohla znít třeba takto:

Souhlasíte s tím, aby statutární 
město Liberec učinilo veškeré možné 
kroky vedoucí k pronájmu nemovitého 
majetku a pachtu společnosti Spor-
tovní areál Ještěd, a.s., ve prospěch 
společnosti Tatry Mountain Resorts CR, 
a.s., na základě smluvní dokumentace, 
zveřejněné v podkladech jednání zastu-
pitelstva statutárního města Liberec, 
konaného dne?.??. 2017? ANO/NE

Že jde o složité smlouvy? Tím spíš 

je bude potřeba 
veřejně obhájit. 
Smlouvami se 
zabývala také 
pracovní skupina 
zastupite ls t va , 
která udělala kus 
práce a někam 
je posunula. I tak zůstává řada výhrad 
k neurčitým závazkům TMR na investice 
a nemožnosti města je ovlivňovat, k rizi-
kům „vybydlení“ areálu, pokud by ho 
město po 25 letech chtělo převzít zpět, 
k nejasnostem, co všechno v takovém 
případě bude muset město doplatit atd. 
Abychom se však nemýlili, nakonec jde 
o jednoduché rozhodnutí: chci, nebo 
nechci dát Ještěd na nejméně čtvrtsto-
letí k volnému užívání TMR?

Co je alternativa? Za dobrou možnost 
považuji nově zpracovaný rozvojový 
plán, který řeší hlavní problémy s bez-
pečností sjezdovek jejich rozšířením, 
zlepšuje služby a doplňuje spektrum pře-
vážně letních aktivit na Ještědu. Tento 
plán reálně vede městskou společnost 
SAJ k vyrovnanému hospodaření, které 
není závislé jen na tom, jestli zrovna 
kolem Vánoc nasněží. A hlavně umož-
ňuje městu reagovat v příštích deseti-
letích na proměny klimatu a na potřeby 
a zájmy lidí. 

Josef Šedlbauer

Zastupitelé hazard regulovat 
nechtějí, zůstává referendum
Do říjnového zastupitelstva jsem předložil návrh vyhlášky, 
která na území města zakazuje hrací automaty jako 
prokazatelně nejhorší formu tvrdého hazardu. Vyhlášku 
podpořili zastupitelé Změny, KSČM a tři z osmi zastupitelů 
SLK. To nestačilo a návrh neprošel.
Josef Šedlbauer, Změna pro Liberec/SZ

V prosinci loňského roku byla na 
návrh Změny o jediný hlas schvále-
na nulová tolerance hazardu. Letos 
v červnu se hazard opět o jediný hlas 
naplno vrátil. Proč někteří zastupitelé 
změnili názor, nebudu spekulovat. Je 
ale jasné, že takový stav je dlouhodobě 
neudržitelný.

Proto jsem podal návrh, který hazard-
ní hry nezakazuje, zbavuje je ale jejich 
nejškodlivější části. Proč jsou to právě 
hrací automaty? Protože většina příjmů 
z hazardu pochází právě z nich. Proto-
že proporčně nejvíc na nich prohrávají 
lidé už tak znevýhodnění, jinak řečeno 
z chudých dělají automaty ještě chudší 

a ženou je do exekucí a trestné činnosti. 
A protože závislost na hazardu vzniká 
v naprosté většině případů právě u hra-
cích automatů.

Jedním z důvodů je, že hrací automa-
ty jsou velmi snadno dostupné. Nejde 
také o společenskou hru, kde skupina 
může do jisté míry korigovat chování 
svých členů. A hlavně se v nich prohrává 
nejsnadněji. Automaty jsou nastavené 
tak, že z každé sázky dostane kasino 
v průměru 15 %. Pro srovnání, u živé 
hry typu rulety jsou to 2–3 %.

Je smutné, že i tak jasná věc jako 
regulace hazardu kvůli různým zájmům 
v zastupitelstvu neprojde. Samozřejmě 
to ale nevzdáme. V Jablonci nad Nisou 
petiční výbor shromáždil dostatek pod-
pisů pro referendum o zákazu hracích 
automatů, hlasování proběhne v lednu. 
I nám se ozývají lidé, kteří jsou ochotni 
na získávání podpisů pro referendum 
spolupracovat. 

PROTI REGULACI?
Sníží se příjmy do městské 
kasy. Peníze, které vytáhneme 
z kapes hlavně chudších obyvatel 
města, ztratíme na doprovodných 
projevech gamblingu. Není 
přitom lepší doba je nahradit 
než v době ekonomického růstu 
a zvyšování daňových příjmů.

Hazard se přesune za hranice 
města, Liberci zůstanou jen 
problémy. Snížení dostupnosti 
část lidí od hazardu samozřejmě 
odvede. A jestli ze svého území 
nějaká okolní obec chce udělat 
hazardní ráj, je to její věc. Pokud 
si myslí, že na tom dlouhodobě 
vydělá, hodně se plete.

CO MŮŽEME?
Obec může vydat vyhlášku, ve 
které stanoví, že hrací automaty 
nebo živá hra v hernách a kasinech 
mohou být provozovány pouze 
na místech a v čase vyhláškou 
určených, anebo je na celém území 
obce zakáže. Jiné hazardní hry, 
především číselné loterie, kurzové 
sázky a internetové hazardní hry 
obec ve své působnosti nemůže 
ovlivnit.

Takzvané Viladomy Dreams – Masarykova: Nové informace
Marie Pavlová, zastupitelka za Změnu pro Liberec

Záměrně píši takzvané, neboť to, co je 
na Masarykově třídě rozestavěno, s vila-
domy nemá nic společného.

Podle stavebního zákona je viladům 
bytový dům s maximálně 3 bytovými jed-
notkami na podlaží, nepřevyšující 4 nad-
zemní podlaží. Jeho členění neumožňuje 
přímé stavební napojení na další stavby 
obdobného charakteru.

Na Masarykově třídě roste s vědomím 
SÚ obyčejné betonové sídliště téměř bez 
plánované zeleně. Teď to podstatné: 
V pátek 3. 11. 2017 mi stavební úřad 

konečně poskytl poslední požadovanou 
informaci k výše uvedené stavbě. Potřebné 
dokumentace jsem dávala dohromady od 
května 2017.

Zcela zodpovědně konstatuji, že cito-
vaná stavba je stavbou nepovolenou 
(černou), i když se vedení odboru stavební 
úřad v Liberci velice snažilo a i nadále snaží 
mlžit a zakrývat skutečnosti.

Abych jen nemluvila, podala jsem 
6. 11. 2017 na odbor stavební úřad 
v Liberci žádost, aby prověřil nepovole-
nou stavbu na pozemku p.č. 2809/31. Je 

to jediný pozemek ve vlastnictví Develop 
Industry, a.s. V katastru nemovitostí je 
uveden způsob ochrany této nemovitosti – 
pozemek leží v památkové zóně.

Jen ještě drobná perlička ze SÚ: 
V květnu roku 2015 podal soused na SÚ 
žádost, aby prověřil stavby z roku 1981 na 
pozemku pana Tůmy. Blíží se konec roku 
2017 a spor pana Tůmy se SÚ ještě není 
u konce. V červenci 2017 byla uskutečněna 
u pana Tůmy kontrola, kdy mu bylo naříze-
no strpět i prohlídku bytu.

Do dnešního dne pan Tůma nedostal 

zápis z té vele-
důležité kontroly, 
kde pan Urban 
s panem Štekrem 
pásmem přeměřo-
vali nemovitosti, 
byť již delší dobu 
měli zcela novou, 
ne levnou stavební dokumentaci.

Tak si říkám, co vidí a nevidí vedení 
odboru SÚ, a kolik měřítek má při řešení 
problémů a které nezákonnosti záměrně 
nevidí, ba vědomě skrývá. 

Marie Pavlová
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PŘIŠLO DO REDAKCE

TEPLÁRNA VYZÝVÁ: JEDNEJTE 
KOREKTNĚ A NEBLOKUJTE 

DOHODU
V říjnovém Libereckém zpravodaji 

vyšel text popisující stav jednání mezi 
oběma akcionáři liberecké teplárny, 
společností ENERGIE Holding ze sku-
piny MVV a  městem. Ladění textu 
bohužel poměrně dobře charakterizu-
je způsob, jakým náměstek Jan Korytář 
za město Liberec jednání vede: řada 
tvrzení je v rozporu s fakty a mnohé 
návrhy prezentované panem náměst-
kem jsou v praxi nerealizovatelné.

Na zavádějící informace a  přímá 
nařčení, které se v  textu objevily, 
musíme reagovat tím, že znovu zopa-
kujeme základní fakta:

S konceptem, jak snížit ceny tepla 
v Liberci, přišla v roce 2015 teplárna 
po konzultaci s majoritním akcioná-
řem. Díky tomu mohla cena tepla od 
ledna 2016 klesnout o 15 %. V násle-
dujícím roce teplárna cenu snížila 
o dalších 5 %. Tato sleva pro koncové 
spotřebitele je možná jen v důsledku 
příslibu OBOU akcionářů, že se vzdají 
adekvátně příjmů z pronájmu svých 
majetků. Skupina MVV je od začátku 
připravena  – v  příkrém protikladu 
k  tomu, co se píše ve Zpravodaji  – 
vklad majetku dle podepsané smlouvy 
s městem z roku 2015 realizovat a nyní 
již druhým rokem čeká, až svůj závazek 
splní i město. To však jen předkládá 
další jednostranné požadavky, které 
nemohou v  praxi fungovat. Proč? 
Mimo jiné proto, že požadavky pana 
Korytáře jdou za rámec toho, co je 
v podnikání běžné, v některých pří-
padech by byly pro teplárnu přímo 
likvidační.

V průběhu jednání jsme předložili 
více než deset návrhů, jimiž jsme rea-
govali na neustále se měnící a stup-
ňující požadavky pana Korytáře. Ze 
strany města nepadl za celou dobu ani 
jeden reálně proveditelný koncepční 
návrh. Přesto se nám podařilo v létě 
2017 dospět ke kompromisní variantě, 
která je velmi výhodná pro zákazníky, 
město i teplárnu a ještě akceptovatel-
ná pro většinového akcionáře. Ta byla 
prezentována jak panu Korytářovi, tak 
zástupcům všech opozičních stran.

Překvapilo nás tedy, když pan 
Korytář na zastupitelstvu prezentoval 
tento kompromis doplněný o vlast-
ní, nepředjednané úpravy. Byli jsme 
nuceni na místě upozornit na poten-

ciální dopady těchto návrhů, jelikož 
by poškodily jak zákazníky, tak i firmu, 
a zároveň prohlásit, že takto pozmě-
něné dohody nemůžeme podepsat, 
i  kdyby je zastupitelstvo schválilo. 
Dochází tak k paradoxní situaci, kdy 
soukromá společnost nabízí cestu 
k dalšímu snížení ceny tepla, město 
tyto snahy blokuje a zároveň na veřej-
nosti komunikuje pravý opak. Výsled-
kem zdržovací taktiky města je, že 
veškeré ztráty plynoucí z poskytnuté 
slevy, nese nyní pouze teplárna. To 
samozřejmě nemůže vydržet dlouho.

Pokud město svou část dohody 
nedodrží, teplárna bude nakonec 
nucena zrušit slevu nabídnutou spo-
třebitelům, jinak by ohrozila své pře-
žití. Vyzýváme vyjednavače za město, 
aby změnili svůj přístup. Negativní 
emoce a osobní útoky mohou možná 
fungovat v předvolební kampani, ale 
k racionální, oboustranně přijatelné 
dohodě ve věci centrálního zásobo-
vání Liberce teplem vést z principu 
nemohou.

ENERGIE Holding, a.s.,
MVV Energie CZ, a.s.

PŘEDSTAVENSTVO TEPLÁRNY 
LIBEREC VŽDY POSTUPOVALO 

V SOULADU SE ZÁKONEM
Představenstvo akciové společnosti 

Teplárna Liberec se musí jednoznačně 
ohradit proti tvrzení prezentované-
mu v Libereckém zpravodaji, že se ve 
vztahu k oběma akcionářům teplárny 
nechová nestranně a upřednostňuje 
zájmy většinového akcionáře. Tato 
tvrzení nejsou pravdivá. Členové vždy 
rozhodují a rozhodovali s ohledem na 
zájmy samotné teplárny, jak jim ukládá 
zákon.

Není rovněž pravda, že by Teplárna 
Liberec, a.s., poskytovala těm členům 
představenstva, kteří v něm zastupo-
vali město, méně informací než ostat-
ním. Veškeré předkládané informace 
pro jednání představenstva byly vždy 
k dispozici všem jeho členům. To, že 
zástupci města někdy ani přes opako-
vanou nabídku o předkládané infor-
mace neprojevili zájem, popř. nevyko-
návali některé činnosti, k nimž byli na 
jejich vlastní žádost představenstvem 
delegováni, nesvědčí o chybném fun-
gování představenstva, ale o odpo-
vědnosti jeho jednotlivých členů.

Teplárna Liberec, a.s.

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.

NA VÁNOCE nemá být nikdo sám 
a mají se plnit i ta nejtajnější přání. Proto 
jsme spustili projekt Ježíškova vnoučata 
na podporu osamělým lidem v domo-
vech seniorů po celém Česku.

„Teď jsme ve fázi, kdy se nám hlásí 
jednotlivé domovy seniorů,“ říká šéf 
vánočního projektu Ježíškova vnoučata 
Martin Ondráček.

Domovy začaly pomalu vkládat přání 
jednotlivých klientů, kterých dnes ráno 
bylo na tisíc. A jak se mohou lidé připo-
jit? Stačí napsat e-mail na vnoučata@

rozhlas.cz, a to do 24. prosince.
A jak zní některá z přání? Například 

paní Marta z Jablonce by si přála šatní 
skříň, pan Miroslav z Prahy by se rád na 
pár hodin stal závozníkem, paní Oldři-
cha by si zase přála dárkový koš. „Jsem 
osamocený, chci cokoliv,“ píše pan Leoš.

Český rozhlas Liberec natočil řadu 
reportáží o seniorech, zajímavých pro-
jektech a přáních osamělých lidí. Sleduj-
te i vy portál jeziskovavnoucata.cz nebo 
liberec.rozhlas.cz.

Na slyšenou na 102,3 FM.

Ježíškova vnoučata
Plňte s Českým rozhlasem Liberec nejtajnější vánoční přání 
osamělým seniorům.
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MEZINÁRODNÍ PĚVECKÁ soutěž 
„In… Canto sul Garda“ v severoitalském 
městě Riva del Garda má několikaletou 
tradici. V říjnu zde soutěžilo 32 sborů 
z 15 zemí světa, jejichž zpěv hodnotila 
porota složená ze světových odborníků 
na sborový zpěv.

Severáček zde soutěžil hned ve třech 
kategoriích (dětské sbory, mládežnické 
sbory, folkór) a ve všech porotu svým 
zpěvem uchvátil natolik, že se umístil 
ve zlatém pásmu. V kategorii dětských 
sborů a mládežnických sborů se navíc 
stal absolutním vítězem! Kromě toho byla 
sbormistryně Severáčku Silvie Pálková 
porotou oceněna jako nejlepší sbormistr.

„Se Severáčkem jsme se vydali na 
soutěž znovu po dvou letech, napo-
sledy jsme soutěžili v  řecké Preveze. 
Velmi mě těší, že se nám opět poda-
řilo vybojovat tak nádherná umístění. 
Děti zpívaly opravdu fantasticky,“ říká 
Silvie Pálková a dodává: „Všichni máme 
z ocenění ohromnou radost a je to pro 
nás snad ten nejlepší dárek k  našim 
šedesátinám.“

Krásné dětské hlasy, vysoká umělec-
ká úroveň a především úsměv a radost 
ze zpěvu – tím vším již téměř šedesát let 
obdarovává své posluchače doma i za 
hranicemi Severáček, liberecký dětský 
sbor ZUŠ.

Od svého založení v roce 1958 man-
želi Jiřinou a  Milanem Uherkovými 
představuje Severáček velkou „sbo-
rovou rodinu“ – ve čtyřech příprav-
ných odděleních a koncertním sboru 

nyní zpívá na dvě stě padesát děvčat 
a chlapců od čtyř do osmnácti let.

Za šest desetiletí trvání prokázal 
Severáček své mimořádné kvality mno-
hými vítězstvími v domácích i zahranič-
ních soutěžích. Nadšené ovace publika 
provázely Severáček v několika zemích, 
naposledy v  říjnu roku 2016 v  Jižní 
Koreji. 

OPERA DIVADLA F. X. 
Šaldy se 6.  října představi-
la ve Stavovském divadle 
v Praze v rámci 13. ročníku 
Festivalu hudebního diva-
dla Opera 2017 s  inscenací 
Massenetovy Thaïs. Feno-
menální divácký úspěch 
nyní korunují dvě hlavní 
ceny festivalu: cena kritiků 
za nejlepší inscenaci a cena diváků za 
mimořádnou interpretaci titulní role 
pro Lívii Obručník Vénosovou.

Festival hudebního divadla Opera 
je přehlídka reprezentativní tvorby 
všech českých a slovenských operních 
domů, koná se jednou za dva roky 
a  liberecký soubor vyhrál prestižní 
Cenu kritiků za nejlepší inscenaci již tři 
předcházející ročníky po sobě (v roce 
2011 za Pucciniho Edgara, v roce 2013 
za Massenetova Dona Quichotta 
a  v  roce 2015 za Foersterovu Evu). 
Tentokrát je zcela výjimečné, že Thaïs 
slavila úspěchy i ve zbývajících dvou 
kategoriích (cena kritiků za mimořád-
nou interpretaci role a cena diváků za 
nejlepší inscenaci). Kromě toho diváci 
ocenili i Csabu Kotlára za jeho ztvár-
nění Athanaëla.

Thaïs je opera hraná velmi vzácně, 

protože dalece předběhla svou dobu – 
především svým nejednoznačným 
příběhem lidského zápasu mezi vášní 
a  citem, pravdou a  sebeklamem. 
Hudební podoba této opery chytila 
posluchače za srdce již dávno, proto 
její nejvýraznější hudební motiv bez-
pochyby všichni znáte. Divácké i kritické 
ohlasy na liberecké nastudování ovšem 
dokládají, že tato pozapomenutá opera 
právě dnes našla své publikum a souzní 
s pocity dnešního člověka.

Důsledně současné scénické prove-
dení režisérky Lindy Keprtové doslova 
objevilo křehkou krásu neobvyklého 
milostného příběhu mnicha Atha-
näela a  kurtizány Thaïs. Inscenace 
přitom skýtá nevšední potěšení pro 
ucho i pro oko, čímž navazuje na nej-
živější operní tradici v nejlepším slova 
smyslu. 

V  POLOVINĚ LETOŠNÍHO 
října skonal PhDr. František 
Sokol (86), který v  letech 
1990–1998 vykonával jako 
jeden z  mých rezortních 
předchůdců funkci náměst-
ka primátora. Ještě více než 
politikem ale byl milovníkem 
loutkového divadla a tomuto 
kulturnímu fenoménu nejen 
jako ředitel Naivního divadla (1961–
1964 a 1986–1991) propadl doslova 
celou svou duší.

Bez přehánění lze říci, že nebýt 
Františka Sokola, nemělo by dnes 
statutární město Liberec možná ani 
jedno ze svých obdivovaných divadel. 
Byl to právě on, kdo se na začátku 90. 
let v porevolučním kvasu významně 
zasloužil o  to, že Liberec nakonec 
obě instituce od státu do své správy 
převzal a dál financoval. Byť si dnes 

už ani neumíme 
představit, že by 
tomu bylo jinak, 
musel k tomu podle 
pamětníků tehdejší 
náměstek pro kul-
turu vyvinout úsilí 
vpravdě lví.

František Sokol se 
narodil 2. ledna 1931 

v Domažlicích, absolvoval divadelní 
vědu na DAMU a doktorát získal na 
brněnské univerzitě v roce 1967. Od 
roku 1961 byl ředitelem Severočes-
kého loutkového divadla v  Liberci 
(dnešní Naivní divadlo Liberec), v roce 
1964 odešel na post ředitele loutkové-
ho divadla Radost v Brně, kde setrval 
do konce sezony 1968/1969. Po celou 
dobu 60. let se loutkovému divadlu 
věnoval i  jako pedagog na DAMU či 
porotce na loutkových festivalech.

Po roce 1968 neprošel politickými 
prověrkami, nepřitakal vstupu vojsk 
Varšavské smlouvy, takže od začátku 
70. let působil v naivním divadle jako 
dramaturg. V roce 1972 se spolupodí-
lel na založení (dnes mezinárodního) 
divadelního festivalu Mateřinka, který 
se zpočátku konal střídavě v Liberci 
a Českých Budějovicích, od roku 1991 
je pak jeho domovem už jen Liberec.

V roce 1990 se František Sokol stal 
náměstkem primátora pro školství 
a kulturu a setrval na své pozici dvě 
volební období do roku 1998. Svým 
působením pozitivně ovlivňoval vše-
obecné kulturní dění, podílel se na 
formování a rozvoji loutkového diva-
dla a estetiky v bývalém Českosloven-
sku a také na zavedení demokratické 
samosprávy v Liberci po roce 1989.

Ivan Langr, náměstek primátora 
pro školství, sociální věci a kulturu

Severáček zazářil 
na soutěži v Itálii
Liberecký Severáček slaví velký úspěch. Na mezinárodním 
festivalu a soutěži „In… Canto sul Garda“ v Itálii vybojoval 
tři zlaté medaile spolu s cenou pro nejlepšího sbormistra. To 
vše v konkurenci více než třiceti sborů z různých koutů světa. 
Svou bohatou sbírku ocenění tak Severáček rozšiřuje o další 
a potvrzuje, že již šedesát let patří ke světové špičce.
Aneta Dlasková

Liberecká Thaïs vítězí 
na festivalu Opera 2017
Liberecká opera již počtvrté vyhrála prestižní Cenu kritiků 
za nejlepší inscenaci na festivalu Opera v Praze.
Jakub Kabeš

Divadelník duší i tělem
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Hasiči v Krásné Studánce budou mít novou zbrojnici
Hasičskou zbrojnici v Krásné Studánce zrekonstruuje firma TOMIVOS, s.r.o., z Mníšku u Liberce. Za dodavatele stavebních 
prací projektu „4 města zachraňují přes hranice“ jej vybrala rada města. Cena je ve výši 11, 2 mil. Kč bez DPH.
Jana Kodymová

NOVOSTAVBA JE navržena jako jedno-
podlažní objekt s malou dvoupodlažní 
vestavbou. V přední části budou garáže 
pro tři hasičské automobily. V zadní části 

objektu dojde k vybudování zasedací 
místnosti včetně zázemí, šatny a soci-
álního zařízení. V druhém podlaží bude 
umístěna velitelská místnost, technická 

místnost a otevřená galerie nad spole-
čenskou místností. Navržený objekt je 
bezbariérově přístupný v přízemí, kde 
jsou umístěny hlavní části provozu pří-

stupné i pro veřejnost.
Rekonstrukce hasičské zbrojnice 

začala nyní v listopadu, termín dokon-
čení je v létě příštího roku. 

„DOBRÝ DEN, já si jen na chvíli skočím 
nahoru za dědou, jo?“ osloví ženu na 
recepci DPS Burianova seriózně vyhlí-
žející muž s upnutou kravatou a než 
recepční stačí přikývnout, už je na 
cestě do bytu. Za běžných okolností 
nic výjimečného, jenže tentokrát jsou 
všude kolem rozestavené kamery a pod 
pultem se krčí technik s mikrofonem. 
Stejná scéna se opakuje ještě dvakrát.

„Tak jo, tady dole jsme hotoví,“ zavelí 
režisér Jakub Kabeš a štáb se stěhuje do 
jednoho z bytů v prvním patře. Než se 
v natáčecí místnosti nainstalují kamery 
a svícení, potkávám v zázemí maskérku, 
která pudruje staršího pána. Asi jeden 
z aktérů, napadá mě, a skutečně – za pár 
minut přichází na plac a přisedá ke stolu 
s hercem Divadla F. X. Šaldy Martinem 
Stránským. Právě on je tím uhlazeným 
elegánem, který se před chvílí mihnul 
na recepci. A jako učebnicový šmejd 
se chystá prodat seniorovi předražené 
hrnce.

Jedna zkouška, druhá zkouška a jede 
se naostro: „Já vím, co mi chcete říct… 
že žádný hrnce nepotřebujete. To mi 
tvrdí všichni. Ale neříkejte mi, že tady 
nemáte vyhlídnutou nějakou sedm-
desátiletou šťabajznu, co? No vidíte… 
A představte si, že ji k sobě pozvete 
na fajnovou večeři. Na vlastnoručně 
uvařenou večeři právě v těchhle hrn-
cích, jen za nějakých 6 666 korun! To se 
vám pak sem ženský jenom pohrnou,“ 
zkouší to šmejd. Přesvědčivě. Ale mohl 
by být ještě důvěrnější, takže znovu 
a tentokrát už s šibalským důrazem na 
ta správná slova a kamarádským poplá-
cáním po rameni. Teď už není pochyb, 
ten člověk se snaží pomoct a ta nabídka 
je asi opravdu výhodná! „A tak jo. Beru,“ 
kývne po chvíli váhání senior a hra je 
u konce.

V tomto případě jen hra, ale bohu-
žel to takhle funguje i v reálu. O pauze 
zpovídám filmového šmejda Martina 

Stránského a také on mi potvrzuje, že 
podvodní prodejci to mají se staršími 
lidmi lehčí než s kýmkoli jiným. „Bohu-
žel je to tak, že šmejdi dokážou seniory 
doslova ubít argumenty nebo unavit 
soustavným nátlakem. Někteří starší 
lidé výhodnosti jejich nabídky uvěří 
a jiní kývnou třeba jen proto, aby už 
měli od toho přesvědčování pokoj,“ 
říká herec.

Osmdesátiletý Miroslav Palm, který 
mu sekunduje a na konci spotu smutně 
třímá v rukou předražené hrnce, šmej-
dům ve skutečnosti nikdy nenaletěl, ale 

s jejich praktikami se setkal hned několi-
krát. „Nabízeli mi hrnce, zájezdy i tablet, 
ale pokaždé jsem je odmítl. Jednou mě 
kvůli tomu z předváděcí akce vyhodili,“ 
líčí senior a dodává, že má naštěstí uvě-
domělou dceru, která ho před praktika-
mi šmejdů pravidelně varuje.

Na place se objevuje také náměstek 
primátora pro školství, sociální věci 
a kulturu Ivan Langr. Právě on přišel 
s myšlenkou natočit v Liberci protiš-
mejdí videoklipy a oslovil ke spolupráci 
Divadlo F. X. Šaldy a Komunitní středisko 
Kontakt. „Nabídla se tím skvělá příleži-

tost ke spolupráci mezi profesionálními 
divadelníky a libereckými seniory. A je 
vidět, že to funguje,“ říká Ivan Langr.

Na place i v zázemí panuje výbor-
ná atmosféra. Hodně k tomu přispívá 
herečka Divadla F. X. Šaldy Jana Hejret 
Vojtková, která si ve videoklipu střih-
la roli reportérky komentující klíčové 
scény.

Právě Janě Hejret Vojtkové pak 
patří závěr videoklipu. Ve své poslední 
replice říká: „Příště pozor na šmejdy!“ 
a nemluví tím jen k podvedenému se- 
niorovi, ale ke všem dalším, kteří tento 
varovný videoklip uvidí.

Protišmejdí videoklipy budou 
celkem tři a každý ukáže jinou taktiku 
podvodných prodejců. Ke všem napsal 
scénář dramaturg Divadla F. X. Šaldy 
Tomáš Syrovátka. Jeden spot varuje 
před schopností šmejda vnutit se do 
bytu a ukrást schované úspory, druhý 
před nevýhodnou nabídkou SIM karty 
a  třetí před prodejem předražených 
hrnců. Veřejnost uvidí spoty poprvé na 
konci listopadu při slavnostní premié- 
ře v  Kavárně Pošta. Přitomni budou 
i jednotliví aktéři. Základní distribuce 
videoklipů pak bude probíhat prostřed-
nictvím informačních kanálů města 
a Kontaktu. Dalšími možnostmi je spo-
lupráce s médii, uveřejnění na YouTube 
a případně promítání před filmovými 
představeními v kinech. 

Novou zbraní proti šmejdům jsou profesionální videoklipy
„Nechceme vás tady!“ vzkazuje Liberec šmejdům a tasí proti nim další zbraň. Za spolupráce města, Divadla F. X. Šaldy, 
Komunitního střediska Kontakt, libereckých DPS a seniorů vznikají tři originální videoklipy, které budou varovat před 
taktikami podvodných prodejců. Natáčení probíhalo ve dnech 24. a 25. října v libereckých domech s pečovatelskou službou.
Jan Vrabec

Ivan Langr 

náměstek primátora

Nechci to zakřiknout, ale Liberec je zatím 
v boji proti šmejdům velmi úspěšný. 
Česká obchodní inspekce i městská policie 
potvrzují, že předváděcí akce v Liberci už 
prakticky nejsou, šmejdi se našemu městu 
prokazatelně vyhýbají. Samozřejmě to ale 
neznamená, že můžeme polevit, protože 
šmejdi budou vždy o kus před námi. 
Naším cílem je držet s nimi krok a vzkázat 
jim: Nechceme vás tady!

Daniela Bušková 

mluvčí městské policie

Je třeba v boji proti šmejdům setrvat 
a věnovat se jejich dalším taktikám, 
například telefonátům s nabídkami 
a rizikem uzavírání smluv po telefonu. 
Pomozte prarodičům s nastavením 
mobilního telefonu. Můžete povolit 
hovory pouze z uložených čísel. Pokud 
mají chytrý telefon, nainstalujte jim 
některou z šikovných aplikací jako je třeba 
Můžu to zvednout? nebo Nevolejte.cz.

Michael Dufek 
ředitel Komunitního střediska Kontakt

Pořád je tu celá řada lidí, kteří říkají: 
„Mně se to stát nemůže", a toho se 
bojím, protože takoví lidé mohou hrozbu 
šmejdů velice snadno podcenit a stát se 
jejich obětí. I u našich klientů jsme se 
v minulosti setkali s případy uzavřených 
nevýhodných smluv, placení sedmi SIM 
karet najednou a podobně.
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LIDÍ BEZ přístřeší, žijících přímo na 
ulici nebo ve skrytém bezdomovectví 
(nelegální příbytky, chatky, garáže, 
přespávání u známých aj.), se tazatelé 
v terénu dopočítali k sedmdesátce.

Terénní výzkum společně realizo-
vali ve druhé polovině září pracovníci 
odboru školství a  sociálních věcí, 
libereckých poskytovatelů sociálních 
služeb a dobrovolníci z Platformy pro 
sociální bydlení (PSB) a Agentury pro 
sociální začleňování. Primárním cílem 
bylo připravit data pro projekt Housing 
first (Bydlení především), tedy poměr-
ně detailní přehled uchazečů v bytové 
nouzi vhodných k postupnému zaby-
dlení do městských nájemních bytů.

Sčítači nakonec uzavřeli celkem 
204 dotazníků, které momentálně 
procházejí detailním sociologickým 
zpracováním odborníků z PSB, z nějž 
nakonec získáme ucelený přehled 
o klientele, její historii, zdravotním 
stavu jednotlivců, hendikepech, 
příjmech, dosavadní spolupráci se 
sociálními službami atd. Nepokrytá 
patrně zůstává minimálně část lidí, 
kteří vyjíždějí třeba za sezonní prací 

spojenou s ubytováním a vrací se do 
Liberce na zimu, dále matky samo-
živitelky v nájemním bydlení, které 
mohou být ohroženy bytovou nouzí 
a s nimiž je obtížné se spojit i odhad-
nout jejich počet; sběratelé se rovněž 
nedostali vinou majitelů na všechny 
ubytovny. Sociální služby ale sbírají 
dotazníky průběžně dál, někteří lidé 
se také na úřad hlásí sami.

Pokud jde o Housing first (HF), už 
teď je patrné, že necelá stovka dotaz-
níků nesplňuje některé z jeho základ-
ních kritérií, především z  důvodů 
nedostatečných nebo nejistých 
příjmů, alespoň půlroční vazby na 
město Liberec, nebo nedostatečné 
motivace bydlet. Do vstupní vlny HF, 
v níž město do konce roku 2017 může 
přidělit prvních 10 bytů, jsme naopak 
zařadili 124 dotazníků (jednotlivci, 
partneři, rodiny). Projektem HF se 
Liberec inspiroval v Brně, které za něj 
letos v  říjnu získalo cenu Evropské 
federace národních organizací pracu-
jících s lidmi bez domova – FEANTSA, 
když v užším finále porazilo podobné 
projekty z Glasgowa a Helsinek. 

Data z terénu: skoro 500 
lidí v akutní bytové nouzi
První data z terénního sčítání lidí bez přístřeší, v sociálním 
vyloučení a v ohrožení ztrátou bydlení ukazují, že v Liberci 
se momentálně nachází okolo 500 lidí, kteří akutně pociťují 
tzv. bytovou nouzi. Polovina z nich jsou děti a mladiství.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu

 SENIORŮM / SOCIÁLNÍ SLUŽBY

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.

STŘEDA

15. 11.
15.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Santiniho stavby na Vysočině
 s Václavem Štajnerem

PONDĚLÍ

20. 00.
15.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Josef Čapek
Beseda s Alenou Šukovou

STŘEDA

22. 11.
13.00 hod.

bílá klubovna,  
5. patro

Bazárek pro dobrou věc

STŘEDA

22. 11.
15.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Letem světem – Lední medvědi
Naučný přírodopisný seriál

ČTVRTEK

23. 11.
10.00 - 12.00 hod.
Home Credit Arena

Tréninkové dopoledne v Kuželně
Přezutí s sebou!

PÁTEK

24. 11.
10.00 hod.

bílá a zelená 
klubovna, 5. patro

W. A. Mozart – Kouzelná flétna
Povídání o opeře  

v Divadelní kavárně

ÚTERÝ

28. 11.
14.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Hudební odpoledne s harmonikou
Tradiční posezení s živou hudbou 

NEDĚLE

03. 12.
13.30 hod.
Obřadní síň  

liberecké radnice

1. Adventní neděle
Adventní koncert pro seniory

Vstup zdarma!

STŘEDA

06. 12.
15.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Letem světem  
Tučňáci v obklíčení

Naučný přírodopisný seriál

Klub šikovných rukou - každé liché pondělí od 10.30 hod.
Herní odpoledne - každý čtvrtek od 13.00 hod.
Relaxační cvičení - každý pátek od 08.00, 09.00 a 10.00 hod. Ručník s sebou!
Cvičení na židlích - každý pátek od 11.00 hod.
Cvičení pro seniory v rytmu hudby - každý pátek od 13.00 hod.
Zájemci o bezplatné vzdělávací kurzy počítačů a tabletů (pro začátečníky 
i pokročilé) a trénování paměti se mohou přihlásit v CKS.

SVAZ DŮCHODCŮ ČR LIBEREC

6. 12. / 14.00
Informace o činnosti, plán 
akcí na rok 2018, příjem při-
hlášek k členství, zájezdy

Centrum 
Vlasty Buriana

Informace pro veřejnost o aktivitách, programu, výletech, zájezdech –
každou první středu v měsíci 14.00–15.30 v Centru Vlasty Buriana v Široké ulici, 
tel. 720 419 163, p. Klíchová. Dotazy pište na e-mail: liberecsenior@seznam.cz.

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ
Typy podporovaných projektů:

1. Vznik nového sociálního podniku
# založením nového podnikatelského subjektu,
# rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem.

2. Rozšíření podniku
v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociál-
ním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu 
z následujících kroků:
# rozšíření nabízených produktů a služeb,
# rozšíření prostorové kapacity podniku,
# zavedení nových technologií výroby,
# zefektivnění procesů podniku.
Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením.

3. Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ

Info: Odbor strategického rozvoje a dotací – konzultace IPRÚ,
ipru@magistrat.liberec.cz, Mgr. B. Steinzová, 485 243 508.

1URL.CZ/@SOCIALNI_PODNIK

Statutární město Liberec jako nositel Integrovaného plánu rozvoje území
Liberec – Jablonec nad Nisou vyhlašuje průběžnou výzvu k předkládání projektových záměrů

ORIGINÁLNÍ ČESKÉ VÁNOČNÍ OZDOBY
V Městském informačním centru Liberec můžete opět nakupovat skleněné a perličkové ozdoby. Jedná 
se o tradiční vánoční ozdoby našeho regionu, které rozzáří váš stromeček a přispějí k té pravé sváteční 
pohodě.
V nabídce jsou výrobky liberecké firmy Glassor a perličkové ozdoby firmy Rautis z Poniklé. Vedle toho 
jsou v nabídce vánoční dárky ve formě výrobků chráněných dílen, jako jsou hrnky, keramické ozdoby 
a podobně.

Městské informační centrum Liberec je otevřeno od pondělí do pátku 8.00–17.00 hod., v sobotu od 9.00 
do 12.00 hod. Vchod je z boku budovy Nového magistrátu naproti divadlu. 
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Kurz 1: výroba kabelky (psaníč-
ka) z papíru.

Kurz bude probíhat ve třech seze-
ních, vždy ve středu v 16.00–17. 30. 
Když jedno z nich nestihnete, nevadí – 
můžete si práci dokončit doma. 
V  dobré společnosti se ale pracuje 
lépe.

Termíny: 22. 11. , 29. 11 a 6. 12. 2017.
Vede Eliška Hamajdová.

Lekce první: příprava papíru  – 
nastřihání a polepení izolepou (zahr-
nuje i  krátkou přednášku o  historii 
a možnostech techniky).

Lekce druhá: skládání polotovaru – 
hadů.

Lekce třetí: sešívání dna a hadů do 
tvaru kabelky.

Kurz 2: Základy keramiky  – 
vyrobte si hrneček či misku.

Kurz bude probíhat ve třech seze-
ních vždy v  pondělí 16.00–16.  30. 
Pokud některé sezení nestihnete, lze 
dokončení výrobku domluvit s vedou-
cí kurzu na jindy.

Termíny: 20. 11. , 27. 11. , 4. 12. 2017. 
Vede Eliška Hamajdová.

První lekce: seznáme-
ní s keramikou – výroba 
hrnku, misky.

Druhá lekce: začiště-
ní hrnku, návrh malby 
na hrnek.

Třetí lekce: malování engobou, 
glazování.

Kurz 3: Výroba šperků – šperky 
z drátků a korálků, ketlování, malo-
vání na hedvábí (šál, obrázek).

Kurz bude probíhat vždy v úterý 
mezi 14.30 a 18.30, dle přihlášených 
osob. Výrobek lze dokončit i v rámci 
jednoho sezení. Při malbě na hedvábí 
příspěvek na materiál 200 Kč.

Termíny: 21.  11.  , 28.  11.  , 5.  12.  , 
12. 12. , 19. 12. Vede Kamila Březinová.

Kurzy jsou za dobrovolný příspě-
vek, zvolíte-li si sami nákladnější 
materiál (hedvábí, ucha ke kabelkám), 
za cenu materiálu (max. 200 Kč).

Kurzy se konají v budově Sdružení 
TULIPAN vedle hlavní pošty, Sokol-
ská 113/8, 460 01 Liberec  I. Místnost 
konání bude označena dole u vchodu. 
Na kurzy se přihlašujte: telefonicky na 

čísle 775 802 277, 
e-mail kc@sdru-
zenitul ipan.c z 
nebo osobně na 
recepci Sdružení 
TULIPAN. 

Arteterapie
Sdružení TULIPAN, z.s., pořádá arteterapeutické kurzy na 
téma výroby dárků a dekorace. Do kurzů vítáme osoby se 
zdravotním znevýhodněním i širokou veřejnost.

POZVÁNKY / INFORMACE

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. 10. DO 31. 10. 2017

331/17
nálezy DPMLJ: deštník, čepice, 2x mobil, 4x bunda, vak se sport. oblečením, taška 

s prac. oděvem, taška s plaváním, kabelka – Milica Dejanović, šála, 2x peněženka
31. 10. 2017

329/17 peněženka – Vladimír Šmahel 26. 10. 2017

327/17 klíče 24. 10. 2017

325/17 klíče 23. 10. 2017

324/17 mobilní telefon 23. 10. 2017

323/17 klíče 18. 10. 2017

322/17 peněženka – Lukáš Renáč 19. 10. 2017

321/17 hračka – kůň 17. 10. 2017

320/17

nálezy DPMLJ: taška s oblečením, mobilní telefon, vak, vak s úborem – Jakub 

Volejník, taška – nové kalhoty, batoh – sport. oblečení, desky – anatomie, hodinky, 

klíče od domu a vozidla, 3x deštník

13. 10. 2017

318/17 peněženka – Daniel Vacíř 12. 10. 2017

317/17 mobilní telefon 11. 10. 2017

312/17
nálezy DPMLJ: peněženka – Milan Gábor, 2x prázdná peněženka, 2x bunda, 2x 

deštník, tabule, kráječ na chleba
6. 10. 2017

311/17 mobilní telefon 3. 10. 2017

310/17 doklady – Milan Rulák 4. 10. 2017

308/17 klíče 2. 10. 2017

Ozvi se nám na: arena.liberec@coloseum.cz 
nebo na tel.: 731 627 731 /  731 435 303

kuchař / kuchařka / 
číšník / servírka / 
pomocný kuchař / kuchařka

–    mzda vždy a včas
–    směny dle domluvy
–    možnost ubytování
–    možnost týdenních záloh
–    volné vstupenky na hokej

www.coloseum.cz

BUDDY BAR a SPORTOVNÍ 
RESTAURACE STADION v LIBERCI 
přijmou nové kolegy na pozice:

v ambulanci

neinvazivně, bezpečně, bezbolestně, efektivně
specifi cky (vyhledání cévy dopplerem), efektivně 
(kontrola cévy dopplerem po ošetření laserem)

okamžitý návrat k práci

poprvé neinvazivně vše najednou

KDE: 

JAK:  

A PAK:

TEDY: 
o

n
s
(

v

pp

LASEROVÉ OŠETŘENÍ HEMOROIDŮ 
N AV I G O VA N É  U LT R A Z V U K E M
DIODOVÝ LASER  CERALASTM E15, 980/1470

Husova 76, 460 01 Liberec 1

tel.: +420 485 102 265 • w w w . p r i v g a s t r o . c z

190_90.indd   1 26.11.2014   9:54:18

Inzerce

Inzerce
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Dovolujeme si vás pozvat na naši 
tradiční akci „ADVENT s  Větrní-
kem“. Druhou prosincovou sobo-
tu 9.  12. přijďte mezi nás nasát 
vánoční atmosféru od 14.00 do 
16.30 hodin do prvního patra Del-
ty – restaurace u Bláhy. Budete mít 
možnost si za drobný peníz vyrobit 
různé ozdůbky či drobné dárečky 
pro své blízké. Připravena jsou pro 
vás rovněž i vystoupení našich dětí 
ze sportovních kroužků. 

ÚSPĚCH MODELÁŘŮ
Naši mladí modeláři se 13. 

a 14. října účastnili se svými papí-
rovými modely soutěže v Duben-
ci, která byla zároveň i MČR v kate-
gorii malé architektury. Neodjeli 
s prázdnou, Filip Svatoš si odvezl 
titul v  kategorii starších žáků 
a Jan Jeřábek mezi juniory. Před 
poslední soutěží v Neratovicích 
si tak Filip Svatoš upevnil svou 
pozici a má velmi reálnou šanci 
stát se vítězem MČR i v absolut-
ním pořadí. 

ADVENT S VĚTRNÍKEM

 SPORT

Distribuci Libereckého zpravoda-
je do  každé rodiny v  Liberci zajišťuje 
od 1. ledna 2002 Česká pošta, s. p. Pokud 
Zpravodaj neobdržíte do své schránky, 
obracejte se, prosíme, přímo na Českou 
poštu, tel.: 485 246 430. Do vyčerpání 
zásob je Zpravodaj k dispozici v recepci 
hlavní budovy radnice, Nového magistrá-
tu a v městském informačním centru.

ZPRAVODAJ
LIBERECKY`

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA 
LIBERECKÉHO ZPRAVODAJE 

JE 27. LISTOPADU.

1 700 ZÁVODNÍKŮ kategorií dorostu, 
juniorů a U21 ze 107 států světa, to je kon-
kurence, ve které je opravdu náročné se 
prosadit. Čechům se to letos podařilo opět 
o něco více než v minulých letech a medai-
lím jsme byli takřka na dotek blízko. Závod-
níci tak opět potvrdili vzestupnou tendenci 
českého karate a nejvíce k tomu přispěla 
liberecká Vendula Štěpánová, která vybo-
jovala 7. místo v kategorii kumite doroste-
nek do 54 kg.

Druhým zástupcem libereckého oddílu 
byl Matyáš Malý, který reprezentoval 
v kategorii kumite dorostenců do 63kg. 
Ačkoliv se mu podařilo v  prvním kole 

porazit domácího závodníka, na soupeře 
v druhém kole již nestačil. Každopádně 
odvedl výborný výkon.

Svou tvrdou a náročnou přípravu zúro-
čili i další závodníci trénující v Liberci. Petr 
Podrábský (SU Ústí nad Labem/SCM Libe-
rec) navázal na 7. místo na posledním mis-
trovství Evropy ziskem 9. místa na tomto 
šampionátu v kategorii kumite juniorů do 
61 kg. Filip Krišal (SC Sadská/SCM Liberec) 
našel soupeře mezi dorostenci do 57 kg 
v  budoucím mistru světa ze Saudské 
Arábie, a zasáhl tak do dalších bojů o bronz. 
Po náročném zápase obsadil konečnou 
11. pozici. 

Největší výsledek z MS mládeže 
v karate putoval do Liberce
Na konci října se konal na jednom z Kanárských ostrovů světový 
svátek pro olympijské mládežnické karate. Česká národní 
reprezentace vyslala na Mistrovství světa mládeže WKF na Tenerife 
18 závodníků a mezi nimi hned 2 zástupce SK Karate – Shotokan 
Liberec a 5 členů libereckého Sportovního centra mládeže. 

Trénéři SK Karate – Shotokan Liberec
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DISTRIBUCE ZPRAVODAJE

čtvrtek 30. listopadu a 14. prosince od 15 hodin
ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 11 V HISTORICKÉ BUDOVĚ RADNICE

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC

WWW.LIBEREC.CZ/ZASTUPITELSTVO

Ricochet  již od     90 Kč / hod.

Stolní tenis  již od    90 Kč / hod.

Badminton již od    135 Kč / hod.

Tenis indoor  již od    225 Kč / hod.


