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liberecký 
jarmark

Přinášíme podrobný 
program letošního jarmarku 
a Krajských slavností.

NávštěvNíci všech věkových 
kategorií si letos užijí ještě více 
zábavy než v minulých ročnících 
Libereckého jarmarku. Stejně jako 
v loňském roce jej doplní Krajské 
slavnosti s  rozšířeným progra-
mem. Obě akce slibují, že vás 
nenechají 13. června vydechnout.
 více Na straNě 5

mateřinka 15
Po dvou letech se vrací 
festival profesionálních 
loutkových divadel.

v  Liberci se 16.  června opět 
setkají divadelní tvůrci nejlepších 
loutkových divadel, aby dokázali 
výjimečný vliv své práce na pozi-
tivní vývoj dětí.  více Na str. 6

historiK, vědec, učitel, autor 
desítek publikací, doc. PhDr. Rudolf 
Anděl, CSc., se výrazně zapsal do for-
mování libereckého školství a vzdě-
lanosti. Na půdě historické radnice 
mu k jeho 91. narozeninám blahopřál 
primátor Tibor Batthyány s náměstky 
Tomášem Kyselou a Ivanem Langrem.

Setkání se neslo v duchu Andělo-
va obdivuhodného vypravěčského 
umění, prokládaného jak momenty 
z historikova života, tak i jeho drob-

nými postřehy a úvahami. „Z historie 
bychom si měli brát hlavně poučení, že 
nemáme opakovat stále stejné chyby. 

Což se bohužel neděje. Když si podru-
hé sáhnete na rozžhavenou plotnu 
a podruhé se spálíte, pak to něco říká 

o vás samotných,“ podotkl oslavenec. 
Historie je podle Anděla dějinami lidí. 
Je lidská. Proto jej vždy zajímalo, jak 
lidé žili, jejich příběhy. Studenty učil 
nikoliv se šprtat data, ale přemýšlet 
nad souvislostmi, nad tím, co vedlo 
k tomu, že se daná událost stala. „Je 
dobře, že víme, kdy k  jaké události 
došlo. Měli bychom se ale současně 
ptát, proč. To je důležité a to nám dnes 
chybí,“ řekl Rudolf Anděl.

 PoKračováNí Na str. 2 

rudolf anděl: Historie nás učí, že 
nemáme opakovat stejné chyby
rudolf anděl, od loňska čestný občan města, patří k nejvýznamnějším osobnostem Liberce 
druhé poloviny dvacátého století. Na konci dubna oslavil 91. narozeniny.
Zuzana Minstrová

Oslavy 70 let života v míru
Několikadenní program připravilo k 70. výročí ukončení dosud nejstrašnějšího válečného 
konfliktu v dějinách lidstva spolu s dalšími organizátory statutární město Liberec. Nechyběla 
v něm například výstava historických vojenských vozidel nebo seskok libereckých 
parašutistů na náměstí dr. edvarda beneše.

 „Když si podruhé sáhnete 
na rozžhavenou plotnu 

a podruhé se spálíte, pak to 
něco říká o vás samotných“

ZPRAVODAJ
LIBERECKY`

Noviny pro občany města Liberce  Vychází v nákladu 45 500 kusů  ZDARMA—

v úpravě

v úpravě

Pietní akce odstartovala ve čtvrtek 7. května odpoledne skladbami vítězných armád v podání skupiny Bohemia Universal Dixieland. Současně 
si návštěvníci prohlédli několik vystavených historických vojenských vozidel i s vojáky v uniformách a v podvečer se na náměstí před radnicí 
snesli před očima užaslých diváků tři parašutisté z Paraklubu Liberec. „Pojďme sedmdesáté výročí od ukončení druhé světové války pojmout 
spíš jako sedmdesát let života v míru,“ vyzval návštěvníky čtvrtečního programu primátor města Tibor Batthyány.                     Foto Jan Vrabec

 V. 2015
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editorial
Milí Liberečané,
nové vedení města má za sebou půl roku práce. 

To je doba, kdy se můžeme ohlédnout, bilancovat 
a složit vám účty. 

I po několika měsících mně přináší každý den 
spoustu nových zkušeností a někdy také překvapení. Mnohdy nemilých, 
například že na radnici nefungují některé, pro mne samozřejmé, věci, na 
které jsem byl zvyklý ze soukromého sektoru. Zde je ale namístě poděko-
vat těm úředníkům a zaměstnancům města, kteří nám v nelehkých začát-
cích velmi pomohli a stále pomáhají. Bez jejich podpory, pomoci a často 
i velké dávky shovívavosti by se nikdo z nás ve vedení města neobešel. 

Mimo každodenní práce v úřadě se také pomalu seznamuji s dalším 
nelehkým úkolem, řízením jednání zastupitelstva města. Leč se to možná 
nezdá, někdy to je opravdu náročná úloha a nápor na nervy. Ty, kteří zastu-
pitelstva navštěvují, nebo sledují doma na internetu, bych rád požádal 
o toleranci. Věřte, snažím se ze svých chyb poučit a tuto roli zvládat co nej-
lépe. Kromě jiného v současnosti pracujeme na zlepšení systému přípravy 
podkladů do rady města i do zastupitelstva a následného zpracování 
materiálů, aby se zkvalitnil průběh jednání a zkrátila se doba zveřejnění. 

Slíbil jsem informace o naší dosavadní práci. V první řadě bych vyzdvihl 
týmovou atmosféru a spolupráci v rámci koalice. Po volbách při koaličních 
jednáních měly obě strany různé pochybnosti, ale po půl roce fungování 
mohu prozradit, že koalice funguje mnohem lépe, než jsme čekali. Komu-
nikujeme, spolupracujeme, a i když nemáme na všechno stejný názor, 
velmi si vážím toho, že se navzájem respektujeme a dokážeme o problému 
konstruktivně diskutovat. Nejvíce si ale považuji vzájemné důvěry.

A na čem pracujeme? Je to více věcí, ne všechny jsou na první pohled 
vidět. Novinkou je třeba facebooková stránka města, kde vám přinášíme 
nejčerstvější informace a kde nám můžete psát své názory. Proměnou 
prošel i tento Zpravodaj. Jelikož jsme dokázali zlevnit výrobu, může být 
o čtyři strany obsáhlejší. 

Jak jsem již zmiňoval, postupně zavádíme systémy, které zlepšují efek-
tivitu organizace práce magistrátu. Dokončili jsme implementaci systému 
řídicí kontroly, připravujeme document management, který mimo jiné 
zpřehlední archivaci smluv a dokumentů města. Provedli jsme důklad-
nou analýzu nákladů na tisk dokumentů v rámci magistrátu a chystáme 
opatření, která ušetří nemalé peníze.

Podařilo se úspěšně dojednat snížení úroků z dluhopisů a pracujeme 
na dalších úsporách. Prioritou, na kterou jsme se také zaměřili, je zlepšení 
systému a podmínek pro získávání dotací, tak abychom dosáhli maxima 
možného čerpání. 

V městských společnostech jsme v prvních měsících analyzovali situaci 
a fungování společností. Měníme jejich organizační strukturu a nastavuje-
me podmínky pro maximální zefektivnění jejich činnosti a pro jejich další 
rozvoj. Zjistili jsme, že v městských společnostech je při dobrém řízení 
velký potenciál. Jen jej využít! 

O připravovaném novém parkovacím systému jsme již psali a také na 
něm intenzivně pracujeme. Pracovní skupina ENERGO se důsledně věnuje 
hledání možných úspor ve školách a dalších objektech v majetku města.

A v neposlední řadě pracujeme na lepším využití sportovních areálů 
města, abychom již brzy mohli všichni trávit aktivně volný čas v nádher-
ném prostředí, které naše areály mohou nabídnout.

Není zde dost místa, abych mohl vše podrobně popsat. Spousta pro-
jektů je rozpracovaných, nebo je připravujeme. Čeká nás spousta práce 
a budeme potřebovat hodně sil. Držte nám tedy palce. 

Přeji vám krásné květnové dny a vše dobré. 
váš tibor batthyány

 doKoNčeNí ze straNy 1
Za nejhezčí zážitek svého života 

považuje Rudolf Anděl listopad 1989, 
který přinesl obrat ve všem, nejen 
v politickém systému. Vyznal se i ze své 
lásky k Liberci. Ten, jak řekl, považuje 
za nejhezčí město ve střední Evropě. 
Rozpovídal se i o tom, jak si váží chvil, 
strávených s rodinou.

„S manželkou jsme spolu už 65 let. 
No, nedivím se, vždyť si vzala Anděla. 
Je štěstí prožít tolik let s jednou ženou. 
Až ve stáří poznáte, jak se potřebuje-
te, jak jste na sobě závislí,“ zdůraznil. 
„Ale jestli vám můžu radit, důchod 
je nebezpečný. Nechoďte do důcho-
du, nebo vám okamžitě přidělí práci 
doma,“ dodal s humorem.

Rudolf Anděl učil 50 let. Jeho první 
učitelskou štací se stala v roce 1949 

základní škola ve Vratislavicích nad 
Nisou, odkud odešel učit na gymná- 
zium v Turnově a v roce 1953 nastoupil 
na libereckou strojní, později stavební 
průmyslovku. „Dnes to mají pedago-
gové těžší. Tehdy, když vstoupil do 
třídy učitel, tak přišel někdo. Dnes si 
říkám, když vidím poměry ve školství 
v  televizi, že bych už učit nechtěl,“ 
doplnil.  

reKreačNí a sPortovNí areál ve 
Vesci vyhledávají při hezkém počasí 
cyklisté, in-line bruslaři, ale také 
rodiny s malými dětmi. Nová sezónní 
autobusová linka MHD, která bude 
jezdit do Vesce až do 30. září, nabíd-
ne rekreantům pohodlnější doprav-
ní spojení, a tím i větší dostupnost 
veseckého areálu.

„Linkou číslo 39 vycházíme vstříc 
lidem, kteří by rádi relaxovali nebo si 
občas zasportovali ve Vesci, ale odra-
zuje je třeba to, že sem nezajíždí měst-
ská hromadná doprava. Od zavedení 
nového spoje si tak slibujeme hlavně 
větší využití a  oživení sportovního 
areálu,“ řekl náměstek primátora pro 
technickou správu majetku města 
Tomáš Kysela. „Malý autobus bude 
vyjíždět z  terminálu MHD každou 
hodinu, zatím pouze o  víkendech. 
S  dopravním podnikem jsme jeho 
provoz naplánovali tak, aby na něj 
navazovaly na terminálu Fügnerova 
další spoje a lidé tu nemuseli dlouho 
čekat,“ dodal s tím, že pokud bude 
autobus lidmi hojně využívaný, může 
dojít i k rozšíření linky na všední dny.

Spoje budou odjíždět podle svého 
platného jízdního řádu z terminálu 
MHD ve Fügnerově ulici, ze stanovi-
ště označeného č. 5 (odjezdové stání 
linky č. 21).

„Areál ve Vesci byl vybudovaný 
před lety pro mistrovství světa v lyžo-
vání. Potenciál celého areálu je obrov-
ský a je velká škoda, že jej v plné míře 
nevyužíváme. Naším cílem je udělat 
z areálu jedno z hlavních míst pro 
sport, relaxaci a trávení volného času. 
Zavedení nové linky MHD by mělo 
tomuto cíli pomoci,“ řekl primátor 
Tibor Batthyány. „Budeme sledovat, 
kolik lidí nový spoj do Vesce využí-
vá. Když to bude potřeba, dopravní 
podnik vymění malokapacitní bus za 
větší,“ doplnil.

Odjezdy z  terminálu městské 
dopravy jsou každou hodinu od cca 
9.00 do cca 16.30 hodin. Jedná se 
o hlavní přestupní časy, ve kterých 
dochází k rozjezdu většiny  provo-
zovaných linek městské dopravy. 
Zvolený čas tak cestujícím umožňuje 
během dvou minut přestoupit v klidu 
z jakékoliv linky MHD.  

« rudolf anděl…

nová linka do Veseckého areálu
Učinit vesecký sportovní areál pro všechny zájemce 
dostupnější. to je smyslem zavedení nového autobusu číslo 
39, který od pátku 8. května vozí rekreanty o víkendech 
z terminálu Mhd Fügnerova do vesce.
Zuzana Minstrová

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

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

Pro každého má primátor přichystáno zhruba čtvrt hodiny.
aktuální termíny jsou 26. května a 9. června mezi 14. a 16. hodinou.

otevřené dveře primátorA

akTuálNí zPrávy z měsTa

LiBereC.CZ
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SEZNAMKA VODIČKA
Rádi byste poznali rovnocenného partnera?
Nebaví Vás zdlouhavé a neúspěšné seznamování?
Objednejte si termín Vaší návštěvy tel. 485 102 165.
Registrace a 1. kontakt zdarma.

Pro výstavU bude v areálu zoo od 
10. června do 30. října 2015 zbudo-
vána velká montovaná hala. Soubor 
dokonalých modelů je nejen českým 
unikátem, ale podobná kolekce  se 
zřejmě zatím neobjevila nikde ve 
světě.

Expozici bude možné navštívit 
současně s návštěvou zoo za výhod-
né kombinované vstupné.

Ředitel ZOO Liberec David Nejedlo 
k této netradiční aktivitě podotýká: 
„Výstava Giganti v  ZOO Liberec 
bude jistě velkým zážitkem pro děti 
i dospělé. Vidět prehistorická zvířa-

ta v  detailně 
provedené reálné 
podobě a impozantní životní 
velikosti, navíc v těsném spo-
jení se zoologickou zahradou, 
může návštěvníkům skvěle 
znázornit evoluční vývoj zvířat 
během tisíců let.“

Modely vznikly spojením umu 
výtvarníků a erudovaných příro-
dovědců. Kromě opravdových 
gigantů, jakými byli mamut, 
jednorožec  elasmotérium 

nebo pták  moa, zaujmou  jistě 
i šavlozubý tygr nebo jeskynní  lev 
požírající kořist. 

Údiv jistě vyvolá i  obrovský 
lenochod zvaný megatérium, který 
dosahoval délky až šesti metrů. 
Podobných rozměrů dosahoval až 
dvoutunový glyptodon, příbuzný 
dnešního malého a hbitého pásov-
ce. Nečekanou podívanou poskytne 
i pohled na největšího prehistoric-
kého hlodavce, severoamerického 
velebobra, či gigantický předchůdce 

dnešního daňka.  
Kromě zvířat se na 

výstavě můžete tváří 
v tvář potkat i s pravě-
kými lovci.

Návštěvou výstavy 
pak může každý při-

spět na dva smyslupl-
né cíle: dle podtitulu 

akce Mamuti pomá-
hají slonům zoo část 

výtěžku poskytne 
neziskové organizaci Save 

Elephants, která bojuje v Africe 
za záchranu vybíjených 

slonů. Profit z  výstavy 
by navíc mohl umožnit 
liberecké zoo realizovat 

alespoň částeč-
nou modernizaci 
nev yhovujícího 

pavilonu cho-
botnatců. 

ZOO liberec obsadí giganti
zoo Liberec nabídne v hlavní sezóně unikátní možnost 
výpravy do hluboké historie naší planety. Na ploše 600 m2 
představí český unikát – kolekci dvou desítek modelů 
impozantních zvířat doby ledové.
Jan Kubánek, ZOO Liberec

Inzerce

Inzerce

Tel.: 485 100 583  prodej-liberec@granat.cz

Po-Pá 9-17h
So 9-12h

Originální šperky s českými granáty 
Od tradičníhO výrObce

vykUpUJeme ZlatO a stŘíbrO
za výhodné ceny

- zlomkové, dentální (zubní) zlato

- zlaté šperky, mince

- stříbrné šperky, mince

- technické stříbro

- více jak 60-letá tradice výroby

- certifikát pravosti

- módní kolekce 

- kvalitní zpracování

www.granat.cz

10. června

PODNIKOVÁ PRODEJNA Granát, d.u.v.
Liberec, Pražská 502/3

v úpravě
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v jídeLNě Na základní škole Kaplic-
kého tak po vzoru celého programu 
servírují jídlo, které je bez chemic-
kých dochucovadel, instantních pří-
pravků a barviv. K přípravě jídel tak 
využívají převážně potraviny lokální 
a sezónní.

„Myslím, že celý projekt dává 
smysl. Proto jsme se do něj zapojili. 
Kdy jindy zapůsobit na stravovací 
návyky než v dětství?“ říká ředitel ZŠ 
Kaplického Pavel Zeronik. „Samozřej-
mě, že s projektem nejdříve sezná-
míme rodiče. Vysvětlíme jim, proč se 
do Jídelny snů chceme zapojit, co to 
přinese dětem, i  jak bude vypadat 
jídelníček,“ dodává Zeronik.

Na jídelním lístku ZŠ Kaplického tak 
nově najdete třeba bulgur se žampiony 
a zeleninou. „Reakce máme zatím jen 
příznivé. Je pravda, že občas se někdo 
zeptá a nechá si vysvětlit, co vlastně 
dostane na talíř. Ale na chuť a kvalitu 
si zatím nikdo nestěžoval,“ usmívá se 
vedoucí školní jídelny Lenka Janusová.

Nezisková organizace Slow Food 
programu zajišťuje nezávislý audit 
chodu školní jídelny, odborná školení 
a inspirativní recepty. Vedle kvality 
surovin a z nich uvařených pokrmů 
je důležitá i  kultura stolování. Ne 
nadarmo je název neziskové organi-
zace protipólem globální subkultuře 
fast food. v  dUbNU UsPořádaLa ZŠ Ještědská a  volejbalový oddíl Sk Ještědská první 

Mezinárodní volejbalový kemp v  Liberci. Hosty byla partnerská družstva Sk Ještědská 
Liberec, VC Olympia Dresden a  VC Arbanasi Zadar. Součástí byla prohlídka liberecké 
radnice, návštěva IQ Landie, sportovní turnaj v ringu, jednodenní volejbalový seminář 
a volejbalový turnaj. Do budoucna předpokládáme, že se mladé liberecké volejbalistky 
podívají do chorvatského Zadaru nebo německých Drážďan. Lukáš Houda, ZŠ Ještědská

středNí PrůMysLová šKoLa textilní Liberec zabodovala v  dubnu na módní 
soutěži ELEGANCE - AVANTGARDA 2015 v Lysé nad Labem, kde studenti školy se svou 
kolekcí snowfashion vybojovali třetí místo.
   „Kolekce vznikla spontánně na počest kraje, ze kterého pochází. Oslavuje region, pro 
který jsou zimní sporty typické. Modely sjezdařky, snowboarďáka a běžkařky vznikly ve 
spolupráci s firmou Eleven Sportswear, která na ně natiskla koláže černobílé fotografie 
daného sportu a míst, kde se provozuje. Metalické 3D nápisy napovídají, o jaký region 
půjde. Autoři ze 2. a 3. ročníku chtěli pojmout sportovní oblékání méně tradičně, ale 
více kreativně,“ říká ředitel školy Petr Luksch.
   Na snímku Aleše Funkeho vidíte Kristýnu Lupínkovou, Hanku Kozákovou a Františka 
Lutovského. Poslední dva jmenovaní jsou zároveň autory kolekce spolu s  Lucií 
Makanovou. Úspěšnou kolekci, ale i  další novinky z  dílen průmyslové školy textilní 
uvidíte 27. května na Dnu otevřených dveří Libereckého kraje.

mezinárodní volejbalový kemp

v  KvětNU a  červNU probíhá 
v  prostorách školní knihovny ZŠ 
U Soudu výstava kreseb dětí z tere-
zínského ghetta, které škole zapůjčilo 
Židovské muzeum v Praze.

Výstava je členěna do osmi tema-
tických celků popisujících historii 
židovských obyvatel Protektorátu 
Čechy a Morava s důrazem na život 

v Terezíně očima dětí. Další panely 
zaplní ilustrace a  literární úvahy 
našich žáků vytvořené v rámci celo-
školního projektu na dané téma.

Nejzajímavější práce budou 
v rámci jarmarku na závěr výstavy 
odměněny knihami s podpisy autorů.

Na jarmark i výstavu jsou zváni všich-
ni, nejen rodiče a přátelé školy. 

Ve znamení oslav 
konce války
Letošní jarmark zš U soudu připadající na čtvrtek 28. května 
bude ve znamení oslav 70. výročí ukončení 2. světové války.
Zuzana Benešová, ZŠ U Soudu

28. května

téMateM obLastNího kola Zla-
tého štětce byla cesta do vesmíru. Ze 
soutěžících se stali výzkumníci a kos-
monauti, kteří navrhovali vesmírná pla-
vidla, objevovali vzdálené světy a nové 
planety i jejich neobvyklé obyvatele.

Hned po odevzdání výkresů se do 
práce dala porota složená z předních 
libereckých výtvarníků. Grafik Václav 
Plechatý pak věnoval na diplomy svůj 
obrázek, který všem výhercům vlast-
noručně podepsal.

Atmosféra soutěže je opravdu uni-
kátní: Děti z různých škol kreslí spo-
lečně, mohou porovnat své výkresy 
s ostatními a pohybují se v blízkosti 
renomovaných výtvarníků, kteří jsou 
pro ně velkou inspirací. Soutěžící jsou 
rozděleni do kategorií podle jednotli-
vých ročníků a kreslí suchými pastely. 
Na práci mají 60 minut.

Na ZŠ v  Ruprechticích tradičně 
organizují školní kolo, o něž je mezi 
dětmi obrovský zájem. Téma školní-
ho kola bylo letos náročné. Děti totiž  
musely prokázat, že kromě malířské-
ho umu mají i bohatou fantazii. Jejich 
úkolem bylo nakreslit a vymyslet nový 
svět. Živočichové i rostliny se totiž roz-
ložili na části a z nich vznikaly zcela 
nové bytosti: chlupaté velryby krou-
žící v oblacích na nás mávaly pavími 
ocasy, jabloně měly místo větví sloní 
choboty. 

Zlatý štětec v ruprechticích
Na 330 dětí ze základních a mateřských škol, víceletých 
gymnázií a zájmových organizací z Liberce a okolí se 
29. dubna zúčastnilo v zš náměstí Míru v ruprechticích 
oblastního kola 24. ročníku výtvarné soutěže zlatý štětec.
Barbora Melicharová, ZŠ náměstí Míru

jídelna snů na ZŠ kaplického
základní škola Kaplického se připojila k programu jídelna 
snů. Projekt po celém světě prosazuje mezinárodní nezisková 
organizace slow Food. cílem je ukázat, že ve školních 
jídelnách může být jídlo gastronomickou pochoutkou.
ZŠ Kaplického

textilní průmyslovka bodovala
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„v taKto veLKéM krytém prosto-
ru budeme hrát poprvé. O to větší 
výzva to pro nás je. Jsme si ale jisti, 
že se s arenou skamarádíme - a že 
na to nebudeme sami,“ říká k volbě 
místa kapelník Luboš Beránek.

Fanoušky láká na opravdu spe-
ciální zážitek: „Na tomto koncertě 
zazní pestrý průřez naší tvorbou za 
20 let od vydání první desky. A to 
nejenom v podání nás, současných 
sedmi „TĚL“, pár písní si s námi zahrají 
i bývalí členové skupiny. Výjimečnost 

události podtrhne účast oblíbeného 
libereckého orchestru Big‚O‚Band, 
který představí několik našich skla-
deb v překvapivých orchestrálních 
aranžích.“

Koncert se uskuteční v  pátek 
22. května 2015 od 19.30 hod. Více 
na www.tela -liberec.cz. 

16. června

22. KvĚTna

www.vratislavice101010.cz

Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010, Nad Školou 1675, Liberec 30. 
Vstupenky v prodeji v síti www.evstupenka.cz. Změny programu vyhrazeny.

15   Koncert: GAZDINA ROBA
26   Workshop: NEBOJME SE FOTOGRAFIE

28   Koncert: HRADIŠŤAN

19   Koncert: LUBOMÍR BRABEC

15   Divadlo: TŘI MUŠKETÝŘI

29   Divadlo: CAVEMAN
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letak_kveten_cerven_tisk.pdf   1   4. 5. 2015   16:42:12

legendární liberecká skupina 
tĚla poprvé v areně
dvacáté výročí od vydání prvního alba oslaví kultovní 
liberecká skupina těLa koncertem v home credit areně. již 
22. května vystoupí společně se zajímavými hosty a nabídne 
průřez více než dvacetiletou historií kapely.
Redakce

liberec přivítá mezinárodní 
divadelní festival mateřinka
divadelníci z Kanady, belgie či slovinska zavítají 
v polovině června do Liberce na unikátní divadelní festival 
profesionálních loutkových divadel, na bienále Mateřinka 
15. třiadvacátá přehlídka toho nejlepšího, co může divadlo 
nabídnout dětem, bude trvat čtyři dny. hostitelem je tradičně 
Naivní divadlo Liberec.
Pavel Chmelík

v  Liberci se v  úterý 
16. června opět setkají diva-
delní tvůrci a  ředitelé diva-
del a festivalů, aby dokázali 
výjimečný vliv své tvůrčí 
práce na pozitivní vývoj dětí. 
Vždyť řada představení bude 
určena pro ty nejmenší, pro předško-
láky. A jak uvedl již několikrát ředitel 
Naivního divadla Stanislav Doubrava: 
„Psychologové prokázali, že na vývoj 
každého dítěte má velice pozitivní 
vliv, setká -li se i v tak útlém věku s pří-
jemným estetickým zážitkem.“ A to je 
možné právě jen v Liberci při tomto 
unikátním festivalu.

Historie prestižního festivalu, který 
nemá ve střední Evropě obdoby, sahá 
do roku 1972, kdy byla pod názvem 
Mateřinka uspořádána v  Liberci 
první česká národní přehlídka tohoto 
zaměření. Místem konání bývala 

města (střídavě) Libe-
rec a České Budějovi-
ce. Od roku 1991 se 
pořádá jen v Liberci, 
a to vždy jednou za 
dva roky. Festival je 
unikátní tím, že se 

zaměřuje na nejmenší diváky, děti 
předškolního věku. Před dvěma lety 
byly poprvé v historii některé insce-
nace věnovány dokonce ročním 
divákům.

Mateřinka 15 nabídne zhruba třicít-
ku představení v sále Naivního divadla 
v Moskevské ulici, ale také v liberec-
ké ZUŠ, v galerii Lázně, v Lidových 
sadech nebo Turnově či Jablonci nad 
Nisou. Podrobný program najdete na 
internetových stránkách Naivního 
divadla www.naivnidivadlo.cz nebo 
na libereckém turistickém portále 
www.visitliberec.eu. 

tipy a pozvánky na akce v liberci

kam za zábavou?
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V PROFESIONÁLNÍM
STUDIU A VYSTOUPENÍ 

NA FESTIVALU
BENÁTSKÁ

II. ročník přehlídky začínajících  
hudebníků s handicapem i bez.  

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

DOPROVODNÝ PROGRAM:
• WORKSHOPY (Výroba přáníček  
 či záložek z ručního papíru, malo- 
 vání na obličej, výroba šperků či  
 ozdob do vlasů)

• ORIFLAME (Líčení Jana Labíková 
a Helena Pokorná)

• MAKY OPLTOVÁ  
 (Taneční skupina)

• ŠTĚPÁN ŠMÍD (Kouzelník)

• ZDENĚK BUŠ (Vítěz 1. ročníku)

• BadAss – TWERK LIBEREC
  

 (Deny Klesová)

• POLECHICAS POLE DANCE
  

 (Lucie Literová)

Zebra Klub Liberec (U Nisy 713/8)

Porota:
• Eki Sluková (zpěvačka)

• Marek Ottl (kapelník Big O Bandu)
• Ondřej Turták (producent 
     ze skupiny ATMO music)

23. 5. 2015    15 – 20 h

Tulifest

Celou akci bude moderovat zpěvák ze 
skupiny ATMO music Jakub Děkan.

Partneři

Partneři

28. KvĚTna

Duhová bouře přinese karneval
Na konci května bude liberecký festival duhová bouře slavit 
25. narozeniny. Pořádající organizaci hudební mládež čr 
se podařilo oživit kulturní dění v ulicích města, dát nové 
příležitosti místním souborům a především zprostředkovat 
nevšední kulturní zážitky.
Václav Smrkovský

jUbiLejNí 25. ročNíK nabídne Libe-
rečanům ve čtvrtek 28. května Duhový 
karneval v duchu strhující brazilské 
samby s bubeníky Tam Tam Batuca-
da, který projde centrem města a vyvr-
cholí před radnicí hudební a taneční 
produkcí několika uměleckých skupin:  
Vem Camará Capoeira, studio Aisha, 
formace Divokej Ir, soubor Jizera 
nebo Cheerleaders Takt.

Na návštěvníky festivalu čeká také 
páteční (29. 5.) pohodový večer se 
zpěvačkou Hanou Robinson nebo 
sobotní (30. 5.) Duhový zámek, kdy 

Hudební mládež ČR představí pod 
širým nebem v areálu Libereckého 
zámku mladé umělce z  liberecké 
hudební a  taneční scény. Nebude 
chybět ani koncert klasické hudby 
v  Oblastní galerii Lázně s  českými 
i zahraničními interprety.

V  neděli 31.  května se po deseti 
letech vrací do prostor liberecké zoo-
logické zahrady projekt Hudba v ZOO, 
který na několik hodin promění zahra-
du zvířat v safari plné hudby, divadla 
a  tance pro všechny malé i  velké 
návštěvníky ZOO. 

Kulturní a spoleèenské centrum LIDOVÉ SADY
pokladna otevøena dennì 8.00 - 18.00 h, tel 482 710 649

14. 5. ANDREA KALIVODOVÁ koncert v 19.00h

19. 5. PØIJELA POU� Travesti show - zaèátek v 19.30h

24. 5. TANEÈNÍ ODPOLEDNE s Voslaøem

28. 5. MIKULÁŠOVY PATÁLIE
                    divadlo Kašpar - v 19.30h

30. 5. EKOFESTIVAL 2015  zaèátek v 10.00h

 4. 6. JIØÍ PAZOUR klavírní koncert v 19.00h

18. 5. PADESÁTKA divadlo v 19.30h

20. 5. OSTROV POKLADÙ
    Divadelní spolek ÚNOS - zaèátek v 19.30h

27. 5. KONCERT PRO NADÌJI v 18.00h

29. 5. AKCENT koncert v 19.30h 

31. 6. JABLOÒOVÁ FEST 

 5. 6. TRIO PROKOP& JARRET koncert v 19.30h

Zámek žije
Přijďte nahlédnout do zákoutí Libereckého zámku a bývalé 
galerie.  zapojte se do diskuze o budoucím možném využití 
těchto budov i přilehlého parku.  Kdy?  29.–31. května 2015!

již od PátKU 29. 5. odpoledne a po 
celý poslední květnový víkend ožije 
Liberecký zámek i  budova bývalé 
oblastní galerie.

Kromě prohlídky některých částí 
Libereckého zámku bude možné 
v prostorách Liebiegova paláce zhléd-
nout například výstavu díla výtvar-
níka Káji Saudka, sbírku libereckých 
historických pohlednic, ukázky replik 
historického skla, nebo si prohlédnout 
obrazy libereckého grafika a malíře 
Štefana Škapíka. Výstavy a prezentace 
bude provázet celá série hudebních 

a tanečních vystoupení, a to nejen 
v prostorách zámku a galerie, ale také 
v zámecké zahradě.

Pátek, 29. května od 16.00
HUDEBNÍ OPEN-AIR ODPOLEDNE
sobota, 30. května od 10.00
DUHOVÝ DEN PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Neděle 31. května  od 10.00 
JAZZOVÝ ZÁMEK
V  sobotu i  neděli možnost pro-

hlídky běžně nepřístupných prostor 
Libereckého zámku a bývalé galerie. 
Podrobné informace o  programu 
najdete na www.liberec.cz 

29. KvĚTna

Dogfrisbee
turnoff dogfrisbee spolek pořádá v sobotu a neděli  
6.–7. června 2015  první ročník freestylových závodů 
tUrNooF FreestyLe WeeKeNd. 
Po ceLý víkend můžete sledovat 
v  areálu koupaliště ve Svijanském 
Újezdu skvělé výkony české a evrop-
ské špičky v Dogfrisbee disciplínách 
v čele s naší nejúspěšnější hráčkou 
Alenou Smolíkovou, kterou znáte 
z televizní soutěže. 

Dogfrisbee je sportovní disciplí-
na psovoda a jeho psa, který chytá 

vyhozený disk (frisbee).  V několika 
disciplínách patří hráči z ČR ke špičce. 

Soutěže začínají po oba dva dny vždy 
v 9.00 hod. a končí kolem 17.00 hod. 
V sobotu odpoledne jsou připraveny 
soutěže pro veřejnost a večer zahraje 
hudební trio DNS - MUSIC na open 
party. Vstupné je zcela zdarma. 

Více na: turnoff-df.cz/domains/turnoff-df.cz

6. června

22. KvĚTna

k premiéře i koncert
Poslední baletní premiérou letošní sezony 
v divadle F. X. šaldy bude sci-fi taneční divadlo 
solarix. 

večer, Který NavazUje 
na dílnu mladých choreogra-
fů ze souboru (Café Reichen-
berg, Dům Bernardy Alby), 
se tentokrát ponese v žánru 
sci-fi. 

Taneční au torská montáž 
Šárky Brodaczové nás přenese 
do světa SOLARIXu, do světa 
rozsáhlého počítačového sys-
tému, na který jsou připojeni 
lidé, žijící svůj virtuální život. 
Sys tém SOLARIX má však své 
chyby, a tak dochází k nevy-
světlitelným průnikům rea-

lity, chybám v čase, únikům 
z tohoto systému…

V roli Sola, který pronikne 
do tajů Solarixu, se předsta-
ví Jaroslav Kolář. Jeho spo-
lečníky na „iniciační cestě“ 
budou Rie Morita v roli Trine 
a  Vladimir Kamenev coby 
Mistr. Tanec otevře nečekané 
obzory – obzory SOLARIXu. 

Premiéra se koná v pátek 
22.  května od 19 hodin. Po 
představení bude připraven 
koncert kapely TotoWono 
v klubu Malého divadla. 
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*Jméno, věk, PSČ bydliště:

E ‑mail:

Pohlaví:    muž   žena

*Oficiální název, adresa, popřípadě GPS souřadnice místa:

Jak byste pojmenovali toto místo vy?

Kdo se zde zabaví?

  dítě do 3 let   dítě 10–15 let

  dítě 4–9 let   věkově smíšená rodina

*Proč by toto místo nemělo v mapě chybět?

Kam byste zařadili vámi doporučené místo:

  dětské hřiště / sportoviště   stravování

  turistický cíl    jiné

* Povinná odpověď

Vytvořte s námi mapu Liberce a Jablonce pro rodiče s dětmi
Městské informační centrum Liberce a Jab‑

lonecké kulturní a  informační centrum spolu 
s Technickou univerzitou v Liberci připravují 
novou mapu pro rodiny s dětmi, které navštíví 
Liberec a  Jablonec. Podělte se prosím s námi 
o  své zkušenosti a poraďte nám, co by se 
v mapě mělo objevit.

Představte si, že za vámi přijedou známí 
s dětmi, kteří v Liberci ani Jablonci nikdy nebyli. 
kam se mohou jít s dětmi podívat? Kam je 
pošlete trávit volný čas? A co když bude pršet? 
Doporučit můžete cokoli, od vyhlášených dět‑
ských hřišť přes trasy výletů až po zábavní 
centra a atrakce, kde lze trávit celý den.

Pokud napíšete také váš e ‑mail, můžeme vám 
zaručit, že budete jedni z prvních vlastníků této 
mapy. Pokud potřebujete inspiraci, podívejte se 
na naši první mapu Liberce a  Jablonce, kterou 
jsme sestavili z doporučení mladých obyvatel 
našich měst pro jejich vrstevníky odjinud. Najde‑
te ji na adrese http://direction.tul.cz.

Vyplněný dotazník odevzdejte do 
30. června 2015 v Městském informačním centru, 
nám. Dr. E. Beneše 468/23, 460 01 Liberec.

Dotazník lze vyplnit online na této adrese:

http://1url.cz/vv7p

Inzerce
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Nově NavržeNý postup je časově 
srovnatelný se stávajícím harmo-
nogramem, ale přinese výhodu, 
že budou zapracovány koncepční 
změny jako: zahušťování od centra 
města k okrajům, omezení zbytných 
rozvojových ploch na okrajích města 
a  ve volné krajině nebo posílení 
ploch zeleně v tzv. zelených pásech, 
zasahujících do města z volné krajiny.

Současně probíhá i jednání s Mini-
sterstvem pro místní rozvoj České 
republiky, aby nemuselo město Libe-
rec vracet dotaci, kterou získalo na 
pořízení konceptu ÚP. V nově navr-
ženém postupu není druhá dotace 
na Návrh ÚP ohrožena.

Podle Karolíny Hrbkové, náměst-
kyně pro územní plánování, veřejnou 
zeleň a životní prostředí a určené zastu-
pitelky pro ÚP, tento postup umožní 
zapracovat do územního plánu kon-
cepční změny, o které Změna pro Libe-
rec předcházející 4 roky z opozičních 
lavic usilovala. Jedná se o koncepční, 
veřejně prospěšné kroky, které vychá-

zejí z celosvětových trendů v územním 
plánování – zahušťování zástavby tam, 
kde je to možné a vhodné, omezit živel-
ný rozvoj po okrajích měst, vymezení 
systému veřejně přístupné a přírodě 
blízké zeleně.

„Při úpravě harmonogramu jsem 
se navíc snažila vyjít vstříc přání 
opozice a  občanů, aby se proces 
zbytečně neprotahoval. Na druhou 
stranu ale trvám na tom, že je potře-
ba některé koncepční věci změnit,“ 
zdůraznila Karolína Hrbková.

Náměstek pro ekonomiku, stra-
tegický rozvoj a dotace Jan Korytář 
k  tomu dodává: „Stále je platný 
původní územní plán,  podle něhož je 
v Liberci dostatek rozvojových ploch, 
kde se dá stavět. Takže co se týče roz-
voje Liberce, vidím jako prioritu mít 
spíše kvalitní územní plán než ho mít 
rychle za každou cenu.“

Podle nového harmonogramu by 
měl být nový územní plán předložen 
ke schválení libereckým zastupite-
lům koncem roku 2016. 

Město si ve svém bytovém fondu 
i nadále ponechá jednotky v režimu 
tzv.  startovacích bytů pro mladé 
rodiny do 35 let s dětmi, ale zkrátí 
maximální dobu nájmu, a to z dosa-
vadních 10 na 5 let. Prvních 6 dese-
tiletých nájemních smluv pozbude 
platnost letos v prosinci, dalších 46 
pak během roku 2016.

Nejméně 6 měsíců před ukonče-
ním smlouvy město stávající nájem-
níky vyzve, aby byt předali k dalšímu 
užívání a našli si vlastní bydlení.

Dotované startovací byty se 
nachází v bytových domech v Krajní 
ulici ve Vratislavicích nad Nisou 
a aktuálně je obývá 168 nájemní-
ků. Jde o bytové jednotky určené 
převážně mladým rodinám nebo 
svobodným žadatelům, kteří mají 

ztížený počáteční přístup k běžné-
mu bydlení. Z podstaty věci ale star-
tovací byty nejsou pro nájemníky 
trvalým řešením, a proto se od nich 
očekává vlastní iniciativa v hledání 
standardního bydlení.

Žadatel o přidělení startovacího 
bytu včetně všech členů domácnosti 
musí splňovat řadu podmínek. Musí 
být trestně bezúhonní a nesmí mít 
žádné dluhy vůči městu. Stejně tak 
nesmí mít uzavřený nájem k žádné-
mu bytu ani vlastnické či spoluvlast-
nické právo k bytu či domu. Žadatel 
pak musí být v pracovním poměru, 
do kterého spadá i  evidence na 
úřadu práce po dobu vyplácení pod-
pory v nezaměstnanosti, studium, 
mateřská či rodičovská dovolená, 
důchod apod. 

nový územní plán by měl být 
hotov na konci roku 2016
Liberečtí zastupitelé schválili na dubnovém zasedání 
nový postup přípravy územního plánu Liberce. ten počítá 
s revizí připravovaného územního plánu s ohledem na 
zapracování koncepčních změn nebo větší zapojení 
veřejnosti v těch oblastech, kde jsou dlouhodobě námitky.
Zuzana Minstrová

Startovací byty budou 
s nájmem na pět let
Město postupně uvolní startovací byty a o polovinu zkrátí 
maximální dobu nájmu.
Jan Vrabec

rada a zastupitelstvo města květen 2015
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� Rada�města�21.�dubna�2015

Dar pro Farmářské trhy
Pořádání tradičních Farmář‑

ských trhů, které si od roku 2011 
získaly mezi Liberečany velkou 
oblibu, podpoří statutární město 
Liberec peněžitým darem ve výši 
1 500  000 Kč. radní schválili jed‑
norázovou darovací smlouvu mezi 
SML a spol. Forum Liberec, s. r. o.

Podle náměstka primátora pro 
ekonomiku, strategický rozvoj a do‑
tace Jana Korytáře tento peněžitý 
dar narovná dlouhodobě neřeše‑
ný problém, vyplývající z  příslibu 
předchozího vedení města podílet 
se na pořádání Farmářských trhů. 
Farmářské trhy se konají již pátým 
rokem u Obchodního centra Forum.

Web města je archivován 
Národní knihovnou

Webové stránky města Liberec 
budou bezplatně archivované Ná‑
rodní knihovnou, která je chce jako 
jeden z  reprezentativních vzorků 
dlouhodobě uchovávat pro budou‑
cí historické a výzkumné účely.

Spolupráce s Národní knihovnou 
přinese městu řadu výhod. „Obsah 
webu www.liberec.cz bude něko‑
likrát ročně bezplatně archivován 
v rámci projektu Webarchiv. Webo‑
vé stránky města se také stanou 
součástí výběrového archivu čes‑
kých webových zdrojů významných 
státních a  soukromých institucí, 
kde budou mít potenciální historic‑
kou, kulturní či výzkumnou hodno‑
tu. a krom toho se záznam o webu 
města stane součástí katalogu Ná‑
rodní knihovny a  bude zařazen do 
České národní bibliografie,“ infor‑
moval primátor Tibor Batthyány.

Město přispěje na provoz 
koupaliště Vápenka

Dotaci ve výši 200 tisíc korun 
poskytne statutární město Liberec 
provozovateli koupaliště Vápenka. 
Příspěvek poslouží na úhradu pro‑
vozních nákladů koupaliště v  le‑
tošní sezoně, nový nátěr bazénu 
a drobné opravy.

„Dotací pro koupaliště Vápenka 
pokračujeme v  dlouhodobé pod‑
poře sezónní veřejné služby (letní 
koupání a rekreace) pro obyvatele 
města. Liberec má v  současnosti 
jediné umělé koupaliště na 95 tisíc 
obyvatel, druhé je pak umístěno 
v  obvodu Vratislavice,“ vysvětlil 
náměstek pro školství, kulturu, 
sociální věci a  cestovní ruch Ivan 
Langr.

Majitele koupaliště musí dodr‑
žet například otevírací dobu den‑
ně od 6. června do 15. září v době 
od 10.00 do 19.00 hodin.  
 www.liberec.cz/rada

� Rada�města�5.�května�2015

Lepší klima v Naivním
Větší komfort divákům poskyt‑

ne Naivní divadlo. ze svého inves‑
tičního fondu pořídí ochlazovací 
systém, který vylepší klima zejmé‑
na v  letních měsících ve studiu ve 
2.  patře divadla. Čerpání 250 tisíc 
korun na pořízení a instalaci systé‑
mu schválili městští radní.

Montáž ochlazovací jednotky 
probíhá v  květnu a  bude hotova 
ještě před zahájením mezinárod‑
ního festivalu loutkových divadel 
Mateřinka.

Liberecký kraj podpoří 
dopravní výchovu

Sumou až 120 tisíc korun přispě‑
je Liberecký kraj na dopravní vý‑
chovu dětí na Dětském dopravním 
hřišti Liberec. Její uzavření schválili 
liberečtí radní. Peníze budou využi‑
ty na kurzy dopravní výchovy pro 
školáky, určené dětem od 10 let, 
tedy od věku, kdy se mohou podle 
zákona stát jako cyklisté účastníky 
silničního provozu bez doprovodu 
dospělé osoby.

Dopravní výchova je na základ‑
ních školách povinnou součástí 
vzdělávacího programu. Na libe‑
reckém dopravním hřišti ji zajišťuje 
po dohodě s ministerstvem dopra‑
vy a organizací BESIP Městská po‑
licie Liberec.

Město Liberec převzalo doprav‑
ní hřiště od Libereckého kraje bez‑
úplatně v roce 2014. Hřiště spravu‑
je městská policie, která zde pořádá 
také kurzy pro dospělé a  užívá je 
jako školicí středisko. Vloni absol‑
vovalo dopravní výchovu na hřišti 
bezmála 2 400 školáků.

Regionální produkty
až osm druhů certifikovaných 

regionálních suvenýrů je nyní 
možné zakoupit v  Městském in‑
formačním centru Liberec, které 
je od loňského jara certifikovaným 
uživatelem ochranné známky „re‑
gionální produkt Jizerské hory“. 
a tato výsada zůstane městskému 
infocentru i nadále. Liberečtí radní 
totiž schválili uzavření nové smlou‑
vy s Místní akční skupinou (MaS) 
Mikroregion Frýdlantsko o  využí‑
vání ochranné známky. 
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aby NedošLo k tomuto černému 
scénáři a mohla být i nadále zajištěna 
veřejná přístupnost hřiště, rozhodli 
se radní města vyhovět žádosti dosa-
vadního majitele stadionu a schválili 
záměr výkupu této nemovitosti do 
majetku města. Za sportovní areál by 
město mělo zaplatit celou dlužnou 
částku. 

Vedení města se už přitom před-
běžně dohodlo s věřitelem, Finanč-
ním úřadem v  Liberci, na ročních 
splátkách, rozložených do období od 
července roku 2015 do října roku 2018. 
V případě čtyř ročních splátek by výše 
splátky činila cca 2 008 792 Kč. Pro-
vozovatelem areálu by i v budoucnu 
měla zůstat TJ Sokol Doubí. 

„Je to jeden z kostlivců, který na 
nás vypadl z minulosti. Tělovýchovná 
jednota sice získala výměnou za své 
předchozí pozemky nový areál, ale 
nikdo tehdy nepamatoval na zapla-
cení daně z příjmu. Nechceme risko-
vat, že by stadion v exekuční dražbě 
koupil někdo na spekulaci, proto 

navrhujeme toto řešení. Příznivé je 
i to, že můžeme zaplatit ve splátkách 
a ne najednou. K tomu je navíc důle-
žité, že za 8 milionů bychom nový 
stadion nikde nevybudovali,“ vysvět-
lil ekonomický náměstek primátora 
Jan Korytář. Hřiště využívá také ZŠ 
Česká a mnoho dalších libereckých 
sportovních oddílů. Podle znalecké-
ho posudku dosahuje tržní hodnota 
nemovitostí 28 300 000 Kč. 

TJ Sokol Doubí získala fotbalový 
stadion ve Vesci v roce 2007 na zákla-
dě směnné smlouvy se statutárním 
městem Liberec. Nemovitosti měly 
být předmětem daně z příjmu práv-
nických osob za zdaňovací období 
roku 2007. Daň byla doměřena 
dodatečným platebním výměrem, 
ale dosud zůstala neuhrazena a není 
v silách sportovního oddílu ji zaplatit. 

Exekuce by podle vedení TJ Sokol 
Doubí způsobila faktický zánik tělo-
výchovné jednoty, která patří mezi 
nejstarší na Liberecku (založena v roce 
1922).  

hNed v NěKoLiKa školách se kvůli 
vlhkému prostředí vyskytují plísně. 

Například na ZŠ Sokolovská se 
nedaří stav zlepšit ani přes větrání, 
vytápění a sanační opatření. Plísně se 
drží v tělocvičně, která je hned nad 
kuchyní. „Důvodem je absence účin-
ného odvětrání v prostoru kuchyně. 
Je třeba investovat do nové ventilace 
a odsavačů par a vlhkost vyvést nad 
střechu. Takové úpravy si vyžádají 
investici ve výši 650 tisíc korun,“ uvedl 
náměstek primátora pro technickou 
správu majetku města Tomáš Kysela.

Plísně trápí i ZŠ 5. května, kde již 
hygiena upozorňuje na nevyhovu-

jící stav šaten v  suterénu budovy 
1.  stupně. Prostory využívají také 
rodiče pro vyzvedávání dětí z druži-
ny. Na půl milionu korun zde přijde 
kompletní rekonstrukce podlah, 
omítek a obkladů, umožnění větrání 
a zavedení chybějícího přívodu teplé 
vody na sociální zařízení. 

Dále bude z fondu opravena napří-
klad střecha na ZŠ U Školy, kanalizace na 
ZŠ Na Výběžku, sociální zázemí u tělo-
cvičny na ZŠ Švermova nebo pořízena 
vzduchotechnika ke strojovně bazénu 
na ZŠ Dobiášova. Dům dětí a mládeže 
Větrník se dočká přístavby pro usklad-
nění sportovních potřeb.  

r a d N í z r U š i L i 
rozhodnutí minulé 
rady města z  roku 
2014 o  pokračování 
komplexní obnovy 
stromořadí a  zajištění 
státní dotace. Místo toho 
se přiklonili k vypracování 
dalšího posudku zdravotní- ho stavu 
stoletých stromů a k provedení stabi-
lizačních opatření. 

Město se zaměří na zjištění, zda se 
zdravotní stav stromů s  postupem 
času zhoršuje. Pokud tomu tak není, 
budou provedeny stabilizační úpravy 
v korunách stromů, aby byla zajištěna 
jejich lepší odolnost například vůči 
větru, který může způsobit vývraty 
stromů. 

Na třinácti vybraných stromech 
budou opakovány tahové zkouš-
ky. „Není možné ignorovat závěry 

v  minulosti provede-
ných tahových zkoušek 
a  závěry z  odborných 
posudků, ve kterých 
stojí, že v  aleji došlo 
k  poškození kořenů 
u  většiny stromů, že 

stromy vykazují napadení dřevo-
kaznými houbami a u většiny je sní-
žená jejich biomechanická stabilita. 
Proto jsme učinili další krok k tomu, 
abychom stromy zabezpečili proti 
samovolnému pádu, aniž bychom 
museli obnovit celou alej,“ uvedla 
náměstkyně primátora pro územní 
plánování, veřejnou zeleň a životní 
prostředí Karolína Hrbková.

Tahové zkoušky by měl zopakovat 
soudní znalec a  arborista Jaroslav 
Kolařík, který hodnotí stav lip už od 
roku 2012, tudíž je s kondicí stromů 
důkladně obeznámen.  

město zachrání 
fotbalový areál
Fotbalovému stadionu ve vesci, který je nyní v majetku tj 
sokol doubí, hrozí vzhledem k dluhu ve výši cca 8 milionu 
korun kvůli nezaplacené dani z příjmu právnických osob 
z roku 2007 exekuce. 
Zuzana Minstrová

Základní školy 
bojují s plísněmi
osm libereckých základních škol a dům dětí a mládeže 
větrník se letos dočkají od města investic do oprav 
v celkové výši 5 865 000 korun. 
Jan Král

lipová alej zatím 
zůstane stát
současné vedení města nebude pokračovat v přípravě 
celkové obnovy lipové aleje na Masarykově ulici. 
Zuzana Minstrová

Inzerce

Nový Hyundai i30 
Splněný sen českých řidičů 

Porovnejte nový Hyundai s jinými vozy na www.porovnejhyundai.cz. Hyundai Infocentrum 800 800 900.  
Kombinovaná spotřeba: Hyundai i30 – kombinovaná spotřeba 3,9-7,3 l/100 km, emise CO2 102-169 g/km.  
Fotografie je pouze ilustrativní. Nabídka platí u participujících autorizovaných prodejců Hyundai. 

Nový Hyundai i30 je vůz, o kterém jste vždy snili. Jeho přitažlivý design bude 
pastvou pro oči, zatímco vylepšené jízdní vlastnosti, zdokonalené motory včetně 
1,6 Turbo GDi a nová 7stupňová dvouspojková převodovka vás přímo nadchnou. 
S adaptivními bixenonovými světlomety a chytrým parkovacím asistentem se 
vyhnete stresovým situacím a budete si moct plně užívat pohodlí ventilovaných 
předních sedadel, která nabídne jako jediný vůz ve své třídě. Spolehnout se 
můžete i na prostorný interiér a velký zavazadlový prostor s objemem až  
1642 litrů i na špičkovou kvalitu podloženou 5letou zárukou bez omezení.

Otestujte novou i30 u nejbližšího partnera Hyundai!

Auto BALVIN spol. s r.o. 
U Červeného mlýna 3, 612 00 Brno 

Hyundai auto Koutek s.r.o Tanvaldská 1141, 463 11 Liberec - Vratislavice

tel.: +420 482 321 453  •  e-mail: hyundai@autokoutek.cz  •  www.autokoutek.hyundai.cz
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recept na dostupné teplo v liberci: 
Snížení ztrát systému za pomocí dotací
jedním z nových členů představenstva teplárny Liberec je liberecký zastupitel Filip Galnor. „Na 
modernizaci teplárenství musíme získat dotace. je to reálné. Úsporné rozvody tepla sníží jeho cenu pro 
obyvatele Liberce,“ říká.
Redakce

Na začátku roku jste se stal 
zástupcem města v  představen-
stvu teplárny Liberec. Kterou věc 
považujete za největší úspěch ve 
prospěch našeho města?

Máme za sebou čtyři měsíce práce 
v představenstvu Teplárny Liberec. Od 
té doby se podařilo významně přiblížit 
představy obou akcionářů o budouc-
nosti centrálního zásobování teplem 
ve městě. Shodli jsme se na tom, že 
je reálné zachovat současný systém 
dodávek pro významnou část Liberce. 
Základním předpokladem je adaptace 
celého systému na dnešní situaci na 
trhu s energiemi. Věříme, že se nám 
podaří dostat na cenu tepla, při které 
nebudou mít zákazníci potřebu se 
odpojovat.

 dlouhodobě se o nutnosti řešení 
celého systému centrálního zásobo-
vání v Liberci mluví. jakým směrem 
se v současné době vyvíjí koncepce 
dodávek tepla?

V  Liberci je jedna ze tří českých 
spaloven odpadu, tak je logické tento 
zdroj efektivně využít. Energetické vyu-
žívání odpadů je zdrojem budoucnosti, 
což ukazují vyspělé země s výrazným 
akcentem na ekologii. Například ve Švý-
carsku funguje třicítka spaloven, které 
vyrábějí elektřinu a teplo uprostřed 
těch největších měst. Město, potažmo 
kraj se potřebují zbavit odpadků, které 
už brzy nebude možné skládkovat, 

a zároveň z nich získat teplo a elektřinu 
pro obyvatele města. Dalším efektem je 
snížení závislosti Liberce na nevyzpyta-
telných cenách fosilních paliv.

okrajové části města tedy nebu-
dou vytápět malé kotelny, jak se 
plánovalo před několika lety při 
předchozím návrhu decentralizace 
celého systému?

Lokální kotelny by pravděpodobně 
řešily jen malou část území, kde se 
využití modernizovaného centrálního 
zdroje nevyplatí realizovat. V současné 
době pracujeme na začlenění tohoto 
konceptu do nového územního plánu, 
kde se doposud počítalo s vybudová-
ním většího počtu lokálních kotelen 
pro nejvzdálenější zásobované oblasti. 
Díky posunu v možnosti výměny paro-
vodů za horkovody je možné využití 
kapacity spalovny na větším území, než 
bylo doposud zamýšleno.

Modernizace celého systému 
bude stát určitě stovky miliónů 
korun. Počítáte s její realizací i bez 
využití dotací z chystaných dotač-
ních programů?

Podle mého názoru nejde uskuteč-
nit tak rozsáhlou změnu systému bez 
využití dotačních prostředků. Nižší 
cenu tepla zajistí především významné 
snížení ztrát dnes předimenzovaného 
parního systému. Pokud by se nepo-
dařilo získat žádné dotace, tak by celý 
ekonomický efekt plynoucí z  úspor 
padnul na splácení investovaných 
prostředků. Vnímáme, že je nezbytné, 
aby došlo k brzkému snížení ceny, která 
je dnes hlavním důvodem pro odpojo-
vání jednotlivých zákazníků.

v dubnu měly být vyhlášeny první 
výzvy z  programového období, 
které by se daly využít pro moder-
nizaci czt. jak to vypadá aktuálně?

V současné době byly již zveřejněny 
upřesňující informace k připravovaným 
dotačním programům, ale samotné 
výzvy mají být vydány až v  druhé 
polovině roku. Už dnes ale na nejvyš-
ší úrovni komunikuji s ministerstvem 
životního prostředí, jak z chystaných 
programů získat co největší podporu. 
Velkou výhodou je bližší komunikace 
v rámci hnutí ANO, díky které máme 
k  ministerstvům jednodušší přístup 
a čehož se snažíme s kolegy maximál-
ně využít ve prospěch našeho města 

stejně tak jako 
i   v  j iných 
p r o j e k t e c h . 
P ř e d b ě ž n é 
i n f o r m a c e , 
které zatím 
získáváme, potvrzují reálnost využití 
dotačních prostředků na námi zamýš-
lený účel revitalizace CZT. Doufáme, že 
budou i v potřebném rozsahu.

centrální zásobování v  Liberci 
příští rok oslaví čtyřicet let. od té 
doby nedošlo k  žádné významné 
adaptaci, která by reagovala na 
změnu poptávky po teple. Není už 
na celkovou rekonstrukci pozdě?

Já si naopak myslím, že dnes je 
na dlouhodobé řešení centrálního 
vytápění vhodná doba. Začalo nové 
programové období, ve kterém jsou 
vyčleněny miliardy dotací na snížení 
ztrát. Vzniká nový územní plán, oba 
akcionáři chtějí současnou situaci 
rychle vyřešit, a sladit tak zájmy všech 
zúčastněných. Majoritní akcionář by 
měl získat garanci a stabilitu odběrů 
tepla. Město bude mít dlouhodobě 
stabilní a ekologický zdroj tepla nejen 
pro své budovy, školy a školky. A pře-
devším více než šestnáct tisíc liberec-
kých domácností bude mít cenově 
přijatelné teplo se všemi výhodami 
centrálního zásobování, které přenáší 
veškeré starosti o tepelný komfort na 
Teplárnu Liberec. 

Filip Galnor

Na NovéM odkazu na Protikorupč-
ním portálu na webových stránkách 
statutárního města Liberec (http://
www.liberec.cz/cz/protikorupcni-
-portal/aktualizace-protikorupcni-
-strategie-2015/) lze krok po kroku 
nalézt všechny nezbytné informace.

V tuto chvíli čtenáři na webu již 
najdou několik důležitých dokumen-
tů:

1. věcné zadání aktualizace stra-
tegie, tedy vymezení oblastí 

správy, jimiž by se text měl zabývat, 
podrobný časový harmonogram 

prací až do konce roku 2015, způsob 
financování i seznam organizací, které 
město oslovilo ke spolupráci,

2.podrobné plnění úkolů 
v obsahu a čase,

3. soupis prostředků, které jsme 
již vydali za konzultační práce 

s protikorupčními organizacemi,

4. vstupní analýza situace v Liber-
ci.

Ještě v květnu na portálu přibude 
soubor s hlavními cíli strategie, což 
je v rámci pořizování jakéhokoli kon-
cepčního textu jeden z nejdůležitěj-
ších kroků. Cíle se budou odvíjet od 
základních problémových okruhů, 
které městu pomohly vytyčit proti-
korupční organizace Oživení, Frank 
Bold a Krajské protikorupční pracoviš-
tě: samospráva (odbory a jejich vazby 
navenek, předpisy, rozhodování), 
státní správa (agendy a jejich vazby 
navenek, zasahování samosprávy 
do státní správy), transparentnost 

politiky (politické vedení města, střet 
zájmů, transparentnost rozhodování), 
municipální obchodní společnosti 
(vlastnická politika, obsazování sta-
tutárních orgánů, zadávání zakázek), 
příspěvkové organizace, dotační 
politika (transparentnost a účelnost 
přidělování), veřejné zakázky a rad-
niční periodika.

Podle časového harmonogramu by 
strategie měla být hotova do konce 
roku 2015, v  jeho průběhu přitom 
město text dvakrát projedná s veřej-
ností.  

aktualizace protikorupční strategie krok po kroku
chcete mít detailní, takřka online přehled o postupujících pracích na aktualizaci protikorupční strategie města?
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch
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Česko ‑německé vztahy? nevyužitý potenciál
z faktu, že byl Liberec dříve jakýmsi „hlavním městem“ sudetských Němců, dodnes neumíme příliš těžit. v Liberci nemáme 
odpovídající expozici o naší německé minulosti, ve městě neprobíhá žádný větší německo -český festival, spolupráce se 
omezuje jen na některé vybrané projekty. jako klíčový turistický cíl pro Němce Liberec zatím také moc nefunguje.
Jan Korytář, náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace 

jedNíM z  dLoUhodobých cílů 
přeshraničních česko -německých pro-
jektů financovaných z fondů EU mělo 
být navázání nových kontaktů a větší 
spolupráce. Určitý přínos pozorovat 
lze. Ale ruku na srdce, potenciál, který 
přeshraniční spolupráce má, jsme ani 
zdaleka nevyužili.

PřeNos zKUšeNostí
Současné vedení města již začalo při-

pravovat nové projekty na příští roky, ať 
už jde o zkvalitnění cyklistického spo-
jení podél Nisy, zapojení sportovního 
areálu na Ještědu do přeshraničního 
cestovního ruchu nebo využití němec-
kých zkušeností s územním plánová-
ním a rozvojem místních energetických 
zdrojů. Pouze snaha radnice však nesta-
čí. Byl bych rád, kdyby radnice začala 
fungovat i jako místo pro zprostředko-
vání nových česko -německých projektů 
různých neziskových organizací. Pokud 
máte sami nějaký vlastní nápad, nebojte 
se s ním za námi přijít.

česKo ‑NěMecKé 
ceNtrUM v Liberci

Jedním z hlavních projektů, který 
by měl posílit česko -německou spolu-
práci, by mohlo být i plánované nové 
setkávací a vzdělávací centrum, kde by 
měl být prostor nejen pro připomenutí 
historie z různých pohledů, ale také pro 
pořádání akcí zaměřených na budouc-
nost. Myslím, že vznik takového místa 
libereckým Němcům dlužíme. Nejde 
ale jen o minulost a vzpomínky, ale také 
o budoucnost a nové vize. Tyto aktivity 
by mohly v budoucnu probíhat v areálu 
bývalé galerie a Libereckého zámku.

LUžičtí srbové
V česko -německých vztazích nejde 

ale jen o  Čechy a  Němce. Pro mě 
osobně jedním z největších překvape-
ní v poslední době je poznání, že jen 
několik desítek kilometrů od Liberce 
žijí lidé, kteří nejsou blízcí Srbům, jak 
jsem si myslel, ale nám Čechům, a to 
jak zvyky, tak jazykem. Bratři Slovani. 

I s nimi jsme mohli v minulých letech 
realizovat společné projekty, podpo-
řit je v jejich úsilí zachovat si národní 
svébytnost v německém moři, ale ve 
skutečnosti jsme neudělali téměř nic.

K  nápadu začít rozvíjet i  česko-
-lužickosrbskou spolupráci mne navedl 
Ing. Krčmařík z Technické univerzity, 
který se tématu Lužických Srbů dlouho-
době věnuje a který se ozval po jednom 
článku ve Zpravodaji. Proč ne.

Liberec je páté největší město 
v  České republice, a  i  když máme 
mnoho svých problémů, stále jsme na 
tom relativně dobře a neměli bychom 
se zříkat své odpovědnosti za rozvoj šir-
šího regionu a těch, kteří nemají takové 
možnosti jako my.

česKý sMysL Pro PořádeK 
a NěMecKý sMysL Pro hUMor

Je to samozřejmě spíše naopak, chci 
jen říct, že se navzájem máme co učit. 

Možná ten pocit máte také – stačí 
přejet hranice a hned je všechno nějak 

čistší a  upra-
venější, a  to 
i  přesto, že se 
Žitava potýká 
s velkým úbyt-
kem obyvatel. 
Stále mi vrtá 
hlavou, proč v Německu jsou schopní 
chodník vymyslet a udělat do nejmen-
šího detailu, zatímco u nás neumíme 
položit ani jednoduchou dlažbu na 
náměstí. Bude to znít hloupě, ale možná 
jsou v  tomto směru Němci zkrátka 
schopnější a nezbude nám nic jiného 
než je k nám více zvát a učit se od nich.

a co vaše ProjeKty a NáPady?
Liberec byl v minulosti tahounem 

rozvoje celé oblasti a  o  tuto roli by 
měl i nadále aktivně usilovat i pomocí 
rozvoje česko -německé spolupráce. 
Pokud máte sami nějaký nápad či 
projekt, jak k tomuto cíli přispět, budu 
rád, když se ozvete na můj e -mail  
korytar.jan@magistrat.liberec.cz. 

ÚčastNíKy diaLoGU čeká 
několik společných dnů dvou 
národů, které si díky hudbě, 
zpěvu, tanci či jinému umění 
porozumí navzdory hranicím 
a jazykové bariéře.

Téma letošního Dialogu je 
„Černo -bílé“. Jak sám název 
napovídá, hlavním bodem pro-
gramu bude v pátek 26. června 
vernisáž černobílých fotogra-
fií libereckého umělce Jiřího 
Jiroutka. Za doprovodu tajem-
ných tónů australského domo-
rodého hudebního nástroje 
didgeridoo v  podání Olliho 
Marschalla zatančí sólistky Diva-
dla F. X. Šaldy Maria Gornalova 
a Margaux Thomas a tanečni-
ce místní baletní školy Ballett 
NO 1. Liberec se dále pochlubí 
smíšeným pěveckým sborem 
Rosex, který na různých místech 
a s různým repertoárem vystou-

pí hned čtyřikrát, jednou na 
společném koncertě s augsbur-
ským sborem Chor Augsburger 
Vokalensemble.

Věřme, že i tentokrát budou 
navázána nová přátelství, která 
v  budoucnu přinesou další 
setkávání a  radost ze společ-
ných projektů.

První DIALOG se konal 
v  Liberci v  roce 2005 a  od té 
doby se pravidelně uskutečňuje 
každé dva roky střídavě v obou 
městech.

Podrobný program letošní 
události najdete na www.libe-
rec.cz. 

PřiPoMíNKy doby vlády německého 
jazyka nalézáme na mnoha zapomenu-
tých libereckých zákoutích, na fasádách 
historických budov a na starých zašlých 
náhrobcích. Mnoho let žily oba národy 
pokojně vedle sebe a konec tohoto soužití 
přinesla až druhá světová válka a následný 
nucený odsun. Na dlouhý čas byly mezi 
oběma národy vykopány hluboké příkopy.

V  posledních letech se však mnohé 
změnilo. Stále více se ukazuje, že prová-
zanost Čechů a Němců v Sudetech je sil-
nější než napáchané válečné křivdy nebo 
pokřivená poválečná propaganda.

Jedním z příkladů je přátelství s potom-
ky odsunutých rodin z Ostašova a Horní 
Suché, dříve obcí Berzdorf a Oberberz-
dorf. Spolek přátel Ostašova se v rámci 
pátrání po historii obce dozvěděl o odcho-
du velké skupiny německých starousedlí-
ků v prosinci 1945. Jednalo se o vzájemně 
dohodnutý odchod asi čtyřiceti rodin do 
nově vznikajícího východního Německa.

Do téměř 600 km vzdálené vesnič-
ky Dechow na pomezí Mecklenburg-
-Vorpommern a  Schlieswig -Holstein se 
v roce 2012 vypravila skupinka Ostašováků 
na první přátelskou misi. Dostalo se jim vře-
lého přijetí. Vzácné bylo setkání s rodilými 
Ostašováky, kteří přispěli do badatelské-
ho programu spolku nazvaného „Toulky 
minulostí“. Získané informace posloužily 
jako základ pro knížečku s  příznačným 
názvem „Návraty“, která mapuje spojitost 
mezi obcemi Dechow a Ostašov a hledá 
přitom odpovědi na některé nezodpově-
zené otázky z předválečné  historie obce.

Od té doby se oba spolky střídavě 
navštěvují. Tento rok v  září přijedou 
opět přátelé z Dechowa do Liberce. Při 
poslední návštěvě darovali Ostašovští 
svým dechowským přátelům symbolic-
kou dopravní značku s nápisem „Ostašov 
575 km“, která nyní ukazuje v centru této 
malebné vesničky v severním Německu 
ten „správný směr“.  

Přátelský DialOG
jedním z dlouholetých partnerských měst Liberce je 
bavorský augsburg. ve dnech 26.–28. června se zde 
uskuteční již šesté kulturní dny s názvem diaLoG.
Miluše Charyparová

ahoj sousede!
tento pozdrav používáme poměrně často, ale když se řekne 
„hallo Nachbar“, tak už není pro mnohé význam zcela zřejmý. 
a přitom to není tak dlouho, kdy se v Liberci a jeho okolí mluvilo 
převážně německy.
Ladislav Haidl

 Jan Korytář
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Hmotná nouze: nejchudší jako rukojmí státu, obcí a byznysu
Komentář náměstka primátora Ivana Langra k dopadům novely zákona o pomoci v hmotné nouzi (doplatek 
na bydlení) na sociálně slabé a s tím spojené problematice ubytoven.

PrvNíM KvětNeM přenesl stát na 
české obce novou povinnost, totiž vydá-
vat fyzickým osobám závazný souhlas 
nebo nesouhlas s poskytnutím doplatku 
na bydlení (novela zákona 111/ 2006 Sb., 
o pomoci v hmotné nouzi). Zákonodárci 
tím umožňují samosprávám regulovat 
dlouhodobé ubytovny na jejich území, 
protože pokud obec souhlas lidem z řad 
sociálně slabých nevydá, úřad práce (ÚP) 
jim doplatek nevyplatí a provozovatel 
ubytovny, který tím zároveň přijde o jinak 
vítané příjmy ze státní kasy, jim logicky 
odepře střechu nad hlavou.

Problém je ale v tom, že vize záko-
nodárců zbavit Česko tímto způsobem 
obchodu s  chudobou, kam mnohé 
komerční ubytovny bezesporu spada-
jí, je velmi krátkozraká. Novela zákona 
totiž neútočí na majitele ubytoven 
přímo, ale prostřednictvím odejmutí 
hmotné nouze těm nejchudším, kteří 
se tak ocitnou prakticky okamžitě na 
ulici, pokud je například obec souběž-
ně nezačlení do svého systému sociál- 
ního bydlení. Otázkou ale je, zda jej 
obce vůbec mají – například stotisícový 
Liberec s fakticky rozprodaným byto-
vým fondem a zbývajícími 1 200 jed-
notkami je schopen nahradit ubytovny 
jen v naprosto ojedinělých a alarmují-
cích případech, pokud ovšem vůbec.

Paradox boje s  ubytovnami skrze 
rukojmí z řad chudých si už loni při pro-
jednávání novely uvědomila veřejná 
ochránkyně práv Anna Šabatová a apelo-
vala na zákonodárce, aby od chystaného 
ustanovení ustoupili. Marně. Jak se tedy 
může po 1. květnu vyvíjet praxe třeba 

v Liberci? Je očekávatelné, že magistrátní 
odbor školství, kultury a sociálních věcí 
nejprve zavalí lidé čekající na potvrzení 
souhlasu s doplatkem. Vzhledem k tomu, 
že náš úřad nebude mít k  dispozici 
informace o sociální situaci dané osoby 
(v rámci správního řízení ÚP žádná data 
ani získat nemůžeme), a nebude tedy 
schopen posoudit její skutečný stav, 
můžeme se uchýlit ke třem řešením:

ForMaListNí PostUP
Všem dotyčným bez výjimky souhlas 

udělíme a  zachováme jim aktuálně 
střechu nad hlavou. Zároveň tím rezig-
nujeme na jakoukoli možnost ubytovací 
byznys regulovat.

radiKáLNí PostUP
Pokusíme se o výrazně aktivní přístup 

a vstoupíme do rázného boje s komerč-

ními ubytovnami. Výsledkem může být 
i  reálný úbytek řady z nich (na území 
města jich v současné době je více než 
deset), ale také mnoho nových lidí bez 
přístřeší, kterým nedokážeme pomoci 
z vlastních ani jiných zdrojů.

MiX oboU zMíNěNých PostUPů
Na základě analýzy sociálně vylou-

čených lokalit, ubytoven a jejich režimu 
(zpracovává se a k dispozici ji budeme 
mít na začátku prázdnin) přistoupíme 
k pozvolné regulaci třeba jedné ubytov-
ny, která bude svým umístěním a cha-
rakterem opravdu nevhodná. Souběž-
ně ubytovaným nabídneme jiné, tedy 
obecní, či ve spolupráci s poskytovateli 
sociálních služeb tzv. azylantské bydlení.

Nastupující realita ale bohužel 
nakonec bude mnohem složitější, 
než se zdá, a patrně výrazně přesáh-

ne výše zmí-
něná řešení. 
P ř e d e v š í m 
se musíme 
připravit na 
to, že mnohé 
menší obce třeba s jednou otevřenou 
ubytovnou nebudou mít skrupule toto 
zařízení postupně zlikvidovat. Jsou si 
totiž vědomy, že noví lidé bez domova 
se budou ve větší míře stahovat do 
anonymity sousedních velkých měst, 
tedy v rámci našeho kraje především 
do Liberce, ale i  tam, kde budou 
s doplatky na ubytovny souhlasit či kde 
je třeba větší šance získat ubytování 
v azylových domech, provozovaných 
poskytovateli sociálních služeb.

Řada ubytoven navíc může zaniknout 
velmi rychle už proto, že nesplní nově 
požadované hygienické standardy na 
ochranu veřejného zdraví, které novela 
zákona také předepisuje (schválení pro-
vozního řádu). To je samo o sobě prin-
cipiálně správné a přirozeně regulační, 
nicméně může to situaci v danou chvíli 
eskalovat. Například v Liberci je podle 
dostupných informací z minulého týdne 
zatím takových hygienicky úspěšných 
zařízení pět.

Jestliže na začátku projednávání 
novely zákona o  pomoci v  hmotné 
nouzi stála možná pragmatická snaha 
regulovat zneužívané veřejné prostředky 
a postupně utlumit neetický, ale ekono-
micky výhodný byznys s chudobou, na 
jejím konci se může zjevit velká vlna bez-
domovectví, s níž si budeme jen těžko 
vědět rady. 

sLUžba je lidem z Liberce a okolí k dispozici v pro-
storách Centra pro zdravotně postižené Libereckého 
kraje, o.p.  s., v ulici Zahradní 415/10 každou třetí 
středu v měsíci od 13.00 do 17.00 hodin.

Otevřením výjezdní poradny sdružení reaguje na 
zvýšený zájem spotřebitelů o tyto služby v Liberec-
kém kraji. Poradna bude pomáhat spotřebitelům 
získávat znalosti o spotřebitelských právech a umožní 
jim konzultovat spotřebitelské problémy.

Informace na tel. čísle: 596 111 252, e-mail: porad-
na@sos-msk.cz, www.sos-msk.cz. Mimo poradní dny 
mohou spotřebitelé volat v době od 9.00 do 17.00 
hodin na telefonní číslo 608 722 582. 

Pro spotřebitele
v polovině dubna otevřelo v Liberci 
sdružení obrany spotřebitelů Moravy 
a slezska novou poradnu, která může 
pomoci při obraně práv zákazníků.

 Ivan Langr

Dr. M. Horákové 49/137
460 06 Liberec 6 - Rochlice
(u Poštovního náměstí)

Tel.:       482 739 125
E-mail:  optika@oftis-opta.cz

Dr. M. Horákové 49/137
460 06 Liberec 6 - Rochlice
(u Poštovního náměstí)

Tel.:  482 311 792
Mob.:  725 409 509
E-mail: objednavky@
            ocniklinikaliberec.czwww.ocni-klinika-liberec.cz

  Problémy s šedým zákalem (katarakta) trápí stále více lidí. Lze je odstranit 
jedině operací, kdy se pomocí ultrazvuku nahradí zakalená čočka vysoce 
kvalitní čočkou umělou. Zákrok je nebolestivý a provádí se ambulantně. 
Oční klinika LIBEREC jej provádí včas, rychle a ze zdravotního pojištění. 

  U nás mají bezplatné operace šedého zákalu pojištěnci všech zdravotních 
pojišťoven v mimořádně krátkých termínech, včetně vyšetření našimi 
očními specialisty i bez doporučení lékaře.

PROBLÉMY S ŠEDÝM ZÁKALEM VYŘEŠÍME RYCHLE

bezplatné parkování v areálu | bezbariérový přístup

Inzerce
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zadáno pro názory opozičních 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.

Jsme�svědky�neuvěřitelného�pokrytec
tví,�kdy�Jan�Korytář�a� jeho�jedenáctka�
svými�činy�popírají�vše,�co�roky�hlásali.�
Několik�příkladů�za�všechny:�

Libercem�už�několik�týdnů�hýbe�kauza�
veřejné�zakázky�na�projekt�„Volnočasové�
plochy�Liberec�I“,�kde�si�vedení�města�
pod�taktovkou�Jana�Korytáře�dělá�trhací�
kalendář� ze� zákona� o� zadávání� veřej
ných�zakázek.�Je�to�trochu�s�podivem�od�
někoho,�kdo�se�pasoval�do�samozvaného�
hlídače�čistoty�veřejných�zakázek�nejen�
v�Liberci.

Další� pohrdání� zákonem� předvádí�
liberecká�koalice�v�souvislosti�s�kauzou�
neplatnosti�mandátu�zastupitele�Čečka.�
Zákonné�postupy�zkrátka�ignorují,�snaží�
se�přenášet�odpovědnost�třeba�na�ředi
tele�krajského�úřadu,�místo� toho,�aby�
co�nejdříve�dali�prostor�pro�rozhodnutí�
nezávislého�soudu.

Pomyslným�zlatým�hřebem�pokrytec
tví�radniční�koalice�pak�bylo�projednávání�
82.�změny�územního�plánu�na�posledním�
zastupitelstvu�města.�Stejná�Změna�pro�
Liberec,�která�vždy�prosazovala�několikerá�
veřejná�projednávání,�co�nejširší�komuni
kaci�s�veřejností�a�co�největší�transparent

nost�a�otevřenost�při�projednávání�územ
ního�plánu,�najednou�předložila�podnět�
k�pořízení�změny�územního�plánu�na�stůl.�
Bez�předchozího�projednání�s�veřejností,�
bez�předchozího�projednání�v�příslušném�
výboru� a� bez� možnosti� se� s� návrhem�
pořádně�seznámit�nejen�ze�strany�veřej
nosti,�ale�dokonce�i�ze�strany�zastupitelů.�
A�to�je�něco,�co�si�žádná�z�předchozích�
reprezentací�města�nedovolila.�

Opozici�nebylo�nic�platné,�že�žádala�
o�stažení�bodu�a�o�možnost�se�s�pod
klady�standardně�seznámit.�Válec�těsné�
většiny�v�zastupitelstvu�reprezentovaný�
ANO�a�Změnou�pro�Liberec�spolehlivě�
rozdrtil�námitky�opozice.�Jasně,�od�toho�
tu�koaliční�většina�je,�aby�si�prosadila�to�
svoje,�ale�nebyla�to�právě�Změna,�která�
ten�pomyslný�válec�bez�ohledu�na�argu
menty�opozice�dlouhodobě�kritizovala,�
a�nebyla�to�právě�Změna,�která�na�tom�
vystavěla�svůj�étos�ochránců�veřejného�
zájmu?

No,�postoje�Změny�se�evidentně�mění.�
Co� se� ale� nemění,� jsou� demagogické�
etudy�na�zastupitelstvu�pánů�Korytáře,�
Baxy�a�Šedlbauera�a�„spravedlivé“�soudy�
zastupitelky�Tachovské.�

Podle�Michala�Hrona�(SLK)�jsou�předlo
žená�pravidla�pro�fungování�fondu�vágní�
a�nedá�se�podle�nich�konkrétně�jednat.�
„Jestliže� má� zastupitelstvo� delegovat�
svoji�pravomoc�o�rozhodování�finančních�
prostředků�na�kohokoliv�jiného,�musí�být�
pravidla�známá�a�jasná.�Bez�jasných�pra
videl�je�zbytečné�fond�zakládat�a�chtít�po�
zastupitelích,�aby�fond�založili�s�tím,�že�
se�pravidla�dodělají�někdy�později,“�říká�
Michal�Hron

„Reálným� důsledkem� zřízení� fondu�
bude�oslabení�kompetence�zastupitelstva�
při� rozhodování�o�projektech,� zvýšení�

počtu� rozpoč
tových� a� účet
ních� položek�
povede�k�situaci,�
kdy�např.�odpisy�
z�majetku�škol�se�
budou�moci�použít�na�opravu�chodníku.�
Dnešní�stav�totiž�zachovává�to,�že�peníze�
ze�školství�zůstávají�ve�školství,“�doplňuje�
Jiří�Šolc�(SLK).

Podle�zastupitelů�za�Starosty�je�návrh�
na�zřízení�fondu�pokusem�o�centralizaci�
rozhodování�o�veškerých�neprovozních�
akcích�typu�oprav�nebo�investic.�

Otevřenost? transparentnost? Volání po 
dialogu? jen pokud je Změna v opozici…
Není to tak dlouho, kdy byly předchozí politické 
reprezentace ve vedení města terčem změny pro Liberec 
kvůli aroganci, válcování opozice na zastupitelstvu či 
neochotě komunikovat s opozicí či veřejností. Nyní máme 
za sebou necelý půlrok vládnutí změny s aNo na liberecké 
radnici a bývalí kritici v přímém přenosu předvádí, 
že jejich slova byla jen rétorikou, která přestala platit 
v okamžiku nástupu k moci. 
Ondřej Červinka, ODS

Fond rozvoje liberce neznásobí množství 
peněz, ale množství byrokracie
ekonomický náměstek jan Korytář předložil zastupitelstvu 
k rozhodnutí zřízení fondu rozvoje. do nově zřízeného 
fondu by měly být postupně převedeny veškeré investiční 
prostředky města ve výši mezi 100 až 200 mil. Kč ročně.
Zastupitelský klub Starostové pro Liberecký kraj

Krajské�protikorupční�pracoviště,�o.p.�s.,�
je�propojeno�se�statutárním�náměstkem�
Janem�Korytářem�(zakladatelem�této�orga
nizace)�a�náměstkyní�Karolínou�Hrbkovou�
(ještě� nedávno� členkou� správní� rady).�
Podle�Květy�Vinklátové�(SLK)�jde�o�jedno
značný�střet�zájmů�a�absenci�nezávislosti.

„Domnívám�se,� že�není�možné,�aby�
vládnoucí�vedení�města�prostřednictvím�
svých�organizací�zpracovávalo�materiál,�
který� má� mířit� právě� na� ně� samotné,�

a�eliminovat�jejich�
možnosti�korupč
ního� jednání.� Za�
takových� okol
ností� je� materiál�
či� strategie� vždy�
zpochybnitelná,“�
uvádí�k�počínání�rady�města�Květa�Vin
klátová�(SLK).�„Stávající�střet�zájmů�tak�
předem�znevěrohodní�výsledek,“�dodává�
Vinklátová.�

Protikorupční strategie: Střet 
zájmů znevěrohodní výsledek
rada města Liberce se rozhodla zadat část prací při 
vypracování analýz pro protikorupční strategii organizaci 
KPKP, o.p. s. Přitom tato organizace je přímo personálně 
propojena s některými členy vedení města.
Zastupitelský klub Starostové pro Liberecký kraj

Květa Vinklátová

Řídící�výbor�IPRÚ�bude�poprvé�jednat�
v�květnu�2015,�bude�mít�celkem�13�členů�
s�hlasovacím�právem,�z�toho�7�nominovalo�
město�Liberec�a�5�nominovalo�město�Jab
lonec�nad�Nisou.�Jeden�zástupce�bude�za�
Liberecký�kraj.�Výbor�bude�v�dalších�letech�
rozhodovat�o�výběru�projektů�a�dotacích�
z�fondů�EU�ve�výši�bezmála�2�miliard�Kč.

„Vadí�nám,�že�koalice�Změna�a�ANO�
při� obsazení� míst� neuvažovala� také�
o�zastoupení�okolních�měst�a�obcí�v�Liberci,�
kterých�se�budoucí�program�rovněž�týká�

–�např.�Chrastava,�
Hodkovice,�Mníšek�
a� další.� V� IPRÚ�
není�zastoupen�ani�
obvod�Vratislavice.�
Došlo�tak�k�vytěs
nění�samospráv�okolních�měst�a�obcí�ve�
prospěch�silného�politického�zastoupení�
Změny�a�ANO.�Řídicí�výbor�IPRÚ�se�tak�
nakonec�stal�politickou�záležitostí�Změny�
a�ANO,“�komentuje�vzniklou�situaci�Jan�
Berki,�předseda�klubu�SLK.�

Politická záležitost Změny a anO
řídicí výbor integrovaného programu rozvoje území se 
stal politickou záležitostí změny a aNo.
Zastupitelský klub Starostové pro Liberecký kraj

Jan Berki

Jiří Šolc

Inzerce

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

www.jachta.com • tel.: 604 809 688

Chatová osada Jachta u Máchova jezera

Reklama, kteRá v libeRci funguje
45 500

výtisků každý měsíc
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Každý�rok�si�v�květnu�celý�svět�připomíná�
konec�snad�nejbolestnější�epochy�lidských�
dějin,�II.�světové�války.�Letos�je�tomu�již�
70�let,�co�skončilo�6�let�válečných�hrůz.�
Vzpomínáme�na� těžko�uvěřitelný�počet�
obětí�války�na�všech�stranách,�na�třech�
kontinentech.

S�blížícím�se�70.�výročím�od�konce�druhé�
světové�války�se�ale�v�naší�zemi�začalo�šířit�
mnoho�nepravd,�které�bezohledně�překres
lují�průběh�a�konec�největšího�válečného�
konfliktu�dvacátého�století.�Mezi�našimi�
občany,� politiky� a� novináři� je� i� hodně�
těch,�jejichž�projevem�dějepisných�znalostí�
je�pouhé�papouškování�účelově�publikova
ných�spekulací�a�lží.�Jaká�jsou�tedy�fakta?

Během�II.�světové�války�zahynulo�podle�
odhadů�zhruba�72�milionů�lidí.�Z�toho�civilní�
oběti�představují�asi�47�milionů,�včetně�20�
milionů�lidí,�kteří�zemřeli�v�důsledku�hladu�
a�nemocí,�a�více�než�6�milionů�lidí�umuče
ných�v�koncentračních�táborech.�Vojenské�
ztráty�dosáhly�asi�25�milionů�lidí,�včetně�

5�milionů�válečných�zajatců.�Nejvíce�obětí�
v�této�válce�přinesl�Sovětský�svaz.

Dlouhých�krutých�šest�let�války�stálo�čes
koslovenský�národ�360�000�lidských�obětí.�
Při�osvobozování�Československa�položilo�
své�životy�rovněž�144�000�vojáků�Rudé�
armády,�33�000�vojáků�rumunské�armády,�
180� příslušníku� americké� armády� a� 79�
příslušníků� armády� polské.� Z� Českoslo
venského�armádního�sboru,�založeného�
v�Buzuluku,�padlo�při�osvobozování�naší�
vlasti�přes�3�500�vojáků.

Osvobození�západních�a�jihozápadních�
Čech�v� roce�1945�se�odehrávalo�v� režii�
3.�americké�armády�pod�velením�generála�
G.�S.�Pattona.�Na�základě�dohod�a�přede
vším�s�ohledem�na�početní�stavy,�výzbroj�
a� rozmístění� vojsk,� byla� ale� podstatná�
část�území�Československa�osvobozována�
Rudou�armádou.

Dne�5.� května�1945�vypuklo�povstá
ní�v�Praze.�Česká�národní�rada�vydala�prohlá
šení�o�konci�Protektorátu�a�o�převzetí�vládní�

a�výkonné�moci.�I�zde�probíhaly�demonstra
ce,�které�však�brzy�přešly�do�otevřeného�
odporu�a�střetu�s�nacistickými�vojsky,�která�
se�snažila�povstání�krvavě�potlačit.

V  našem  kraji  došlo  1.  května 
1945 k útoku partyzánů na nákladní 
vlak v Košťálově na Semilsku. 

Ještě�2.�května�se�v�České�Lípě�konala�
masová�tryzna�za�smrt�Adolfa�Hitlera.�Území�
severních�Čech,�včetně�České�Lípy�a�Liber
ce,�bylo�od�roku�1939�součástí�Německa�
a�značnou�část�obyvatelstva�tvořili�Němci.

Liberečtí�Češi�se�pod�vlivem�Pražského�
povstání�vydali�7.�května�jednat�o�předání�
moci�s�německým�vedením�města,�konkrét
ně�vládním�radou�Friedrichem�Vogelerem.�
Velení�místní�posádky�nechtělo�složit�zbraně�
a�hodlalo�bojovat�do�posledního�muže.

Dne� 8.� května� vyjednávali� zástupci�
českého�národního�výboru�s�německým�
starostou�Liberce�Eduardem�Rohnem.�Ten�
svou� funkci�předal�do� rukou�vedoucího�
národního�výboru�Josefa�Čapka.�Předání�

radnice�a�místodržitelství�bylo�oznámeno�
v�městském�rozhlase�a�pomocí�plakátů.

Ve�středu�9.�května�ráno�se�parlamentá
ři�národního�výboru�vydali�vstříc�sovětské�
armádě,�která�postupovala�od�Frýdlantu.�
Liberec� osvobodila� 31.� a� 52.� armáda�
1.�ukrajinského�frontu�s�velícím�generál
plukovníkem�Korotějevem.�Válka�si�vybíra
la�oběti�do�posledních�chvil.�Ještě�9.�května�
měla�31.�armáda�180�raněných�a�padlých.�
Prvním�vojenským�velitelem�Liberce�se�stal�
pplk.�Petr�Fjodorovič�Suchovoj,�kterého�
15.�května�vystřídal�pplk.�Ivan�Michajlovič�
Rumjancev.�Oba�jsou�po�právu�čestnými�
občany�Liberce.

Naše�svoboda�nepřišla�sama�od�sebe.�
Využijme�dostupná�fakta�k�tomu,�abychom�
vzpomněli�všech,�bez�jejichž�obětí�by�už�
dnes�žádný�český�národ�nemusel�existovat.�
Budiž�nám�trvalým�varováním�i�výrok�Alber
ta�Einsteina�„Nevím,�čím�se�bude�bojovat�ve�
třetí�světové�válce,�ale�ve�čtvrté�to�budou�
klacky�a�kameny.�

fórum květen 2015

Město�prý�za�nás�strádalo�a�upadalo,�
skoro�nic�se�nepostavilo�a�neopravilo,�úřed
níci�magistrátu�byli�utrápení�a�bez�chuti�do�
práce.�K�šíření�své�„osvěty“�využívá�koalice�
i�Liberecký�zpravodaj�vydávaný�městem.�
Liberecký� zpravodaj� nemá� doposud� ze�
strachu�z�plurality�názorů,�z�obavy�z�vlivu�
opozice,�ani�jmenovanou,�natož�fungující�
novou�redakční�radu.

Co� by� tomu� asi� řeklo� protikorupční�
občanské�sdružení�Oživení,�které�analyzuje�
radniční�zpravodaje�v�celé�republice?�Které�
zkoumá,�jestli�vedení�samospráv�nezneužívá�
radniční�periodika�k�samochvále�za�veřejné�
peníze,�a�jestli�tak�nedochází�k�narušová
ní�rovné�politické�soutěže?�My,�to�špatné�
bývalé�vedení�města,�můžeme�být�v�klidu.

Ne�Změna�pro�Liberec,�která�si�tak�zaklá
dá�na�image�bojovníků�proti�korupci�a�proti�
zneužívání�veřejných�prostředků�k�soukro
mým� účelům,� ale� bývalá� koalice� v� čele�
s�ČSSD�totiž�získala�za�vyvážený�obsah�
Zpravodaje�třetí�místo�v�celorepublikovém�
žebříčku.�Úspěch�je�o�to�cennější,�že�sdruže
ní�Oživení�hodnotilo�čísla�od�dubna�do�září�
2014,�tedy�ta�před�komunálními�volbami.�
Není�snad�třeba�ani�říkat,�že�jde�o�období,�

kdy�v�předvoleb
ním� boji� stoupá�
riziko�využití�rad
ničního�periodika�
ke�skryté�politické�
kampani.� A� my�
obstáli�na�výbornou!

„Liberecký� zpravodaj� přináší� i� různé�
názory�na�politiku�radnice.�Poskytuje�obča
nům�hodně�informací�o�aktivitách�radnice�
i�jejího�vedení�/…/,�vedení�radnice�je�zobra
zováno�v�rozumné�míře,“�uvádí�se�v�celko
vém�hodnocení�na�webu�hlasnatrouba.cz.

Za�bývalé�vedení�města�děkuji�Ožive
ní�za�zhodnocení�naší�práce.�Přejeme�45�
tisícům�libereckých�domácností,�jimž�chodí�
Zpravodaj�do�schránek,�aby�se�nové�vedení�
města� vyvarovalo� zneužívání� veřejných�
peněz�k�vlastním�politickým�cílům.�Tak,�jak�
jsme�se�tomu�úmyslně�vyhýbali�my.�Přeje
me�občanům,�aby�se�ve�Zpravodaji�dočkali�
více�vyvážených�informací,�více�otevřenosti�
k�odlišným�postojům�–�tak,�jak�se�to�dařilo�
nám.�Aby�byl�Zpravodaj�méně�radnice�a�více�
občanů.�A�aby�si�i�při�dalším�hodnocení�
udržel�námi�nastavenou� laťku,�která� jej�
vynesla�na�třetí�místo�v�republice.�

 j. F. kennedy: jestli lidstvo neskoncuje 
s válkou, skoncuje válka s lidstvem
Za KSČM Dana Lysáková, Věra Skřivánková a Stanislav Mackovík

Udrží si liberecký zpravodaj 
krásné třetí místo v republice?
jen co se noví vládci Liberce chopili moci, nevynechají 
jedinou příležitost k tomu, aby zdůraznili, jak jsme my, 
jejich předchůdci, dělali všechno špatně.
Martina Rosenbergová, ČSSD

Původně�měl�být�územní�plán� (ÚP)�
vydán� v� červu� 2013.� I� kdyby� se� nyní�
pracovalo�co�nejefektivněji�a�nejrychleji,�
dočkali�bychom�se�vydání�ÚP�na�přelomu�
let�2015/16.

Zastupitelstvo� schválením� nového�
harmonogramu� zpracování� ÚP� způso
bilo�odklad�vydání�ÚP�o�dva,�možná�tři�
roky.�„Pro�tak�zásadní�rozhodnutí�nebyly�
zastupitelstvu� předloženy� žádné� kon
krétní�důvody�a�navíc�se�k�tomuto�bodu�
neusnesl� ani� výbor� zastupitelstva� pro�
rozvoj�a�územní�plán,“�říká�Jan�Marek,�
zastupitel�za�SLK.

Předseda�klubu�zastupitelů�SLK�Jan�
Berki� již�na�minulém�jednání�zastupitel
stva�přednesl�kompromisní�návrh,�a�to�
schválit�územní�plán�v�současné�připra
vené�podobě�a�neprodleně�zahájit� jeho�
aktualizaci,� která�by�představám�sou
časné�koalice�vyšla�vstříc.�Tento�návrh�

ale� náměstkyně�
Karolína� Hrbko
vá� nechala� bez�
povšimnutí.

Firmy�a�občané�
města�Liberce�jsou�
nyní�odsouzeni�do�
role� čekatelů� na�
další�dva�až�tři�roky.�Bude�velmi�zajímavé�
sledovat,�jaké�pozemky�a�kterých�vlastníků�
budou�novým�takzvaně�zelenějším�návr
hem�územního�plánu�zhodnoceny�a�které�
budou�naopak�dotčeny�negativně.

Podle� Jaroslava� Zámečníka� (SLK)�
mohou�za�zastavením�prací�na�územním�
plánu�stát�také�zájmy�liberecké�teplárny�
a� spalovny.� „Stávající� návrh� územního�
plánu�hovoří�jasně�o�decentralizaci�centrál
ního�vytápění.�Odložením�územního�plánu�
se�takovéto�plány�odkládají�na�neurčito,“�
doplňuje�Jaroslav�Zámečník.�

Územní plán až za 2 roky. 
komu ku prospěchu?
Firmy i občané již od roku 2007 čekají na nový územní 
plán. Proces jeho vypracování a schválení má již dnes 
značné zpoždění.
Zastupitelský klub Starostové pro Liberecký kraj

Jaroslav Zámečník

Martina Rosenbergová

Dana Lysáková

akTuálNí zPrávy z měsTa

LiBereC.CZ
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vrátiLa jseM se domů a  vyjela 
autem k parkovišti u Tesca na sídliš-
ti Kunratická s vědomím, že konvoj 
musí projet právě tudy. Jaké bylo 
moje a  kamarádovo překvapení, 
když jsme se v autě z rádia dověděli, 
že první část konvoje je již v kasár-
nách. Celý konvoj byl v Jablonci n/N 
odkloněn na silnici směrem na Turnov 
a tady pak na dálnici vedoucí k Liber-
ci. Škoda, že v médiích chyběla o trase 
informace. 

V  okolí kasáren byl problém 
zaparkovat. Před kasárnami se tlačily 
davy lidí, čekající na další část kon-
voje. Zaregistrovala jsem jednoho 
mladého muže s vlajkou s pěticípou 
hvězdou, srpem a kladivem. V zápla-
vě amerických vlajek se však dotyčný 
úplně ztratil. Mladík nevydržel dlouho 
a po chvíli z davu zmizel. V areálu 
kasáren byly připravené obrněné 
vozy k prohlídce. 

S kamarádem jsme obešli všechny 
vojáky i vojandy, všem jsem nabídla 
upečené cukroví. Byla jsem překva-
pená milým chováním, za každý 
pozdrav, milou pozornost, zdvo-
řile děkovali. Všichni byli nesmírně 
vstřícní, ochotní se fotit s každým, 
kdo o snímek požádal. Vojáci museli 
být unavení, hladoví, přesto se věno-
vali každému, kdo o informaci nebo 
o snímek požádal. Všimla jsem si, že 
každý, kdo se s dětmi fotil, si klekl, aby 
byl s dítětem ve stejné výšce. Všude 
vládla naprosto uvolněná nálada, 

smích, poplácávání po ramenou, 
podávání rukou, výkřiky:  „Willkomen“ 
a ahoj. Neumím anglicky, každému 
jsem předala upečené srdíčko a řekla: 
„I  love You.“ Společně jsme se pak 
hodně smáli, protože mně je 67 a jim 
kolem dvaceti. 

Při příjezdu další kolony jsme dra-
gouny vítali, mávali, oni salutovali 
a také nám na pozdrav mávali. Tihle 
hoši mají můj obdiv. Každý den na 
cestě, večer se věnovat příznivcům, 
několik hodin spánku a  další den 
opět být na cestě a stále s úsměvem. 
Čekala jsem na americké dragouny 
celkem 9,5 hodiny promoklá, zmrzlá, 
ale nelituji. Budu vzpomínat do konce 
života.

Chtěla bych poděkovat za rozhod-
nutí tuto akci realizovat a všem, kteří 
se na jejím zdaru podíleli.�

Dočkala jsem se
američtí vojáci měli s těžkou technikou přejet hraniční 
přechod v harrachově 29. března v 11 hodin. Nebylo to pak ani 
v avizovaných 14 hod. stála jsem u krajnice silnice vedoucí od 
rýnovic. drobný déšť se chvílemi měnil v liják a teploty kolem 
4 stupňů nepřidávaly k optimismu.
Vladimíra Hloušková

vážení čtenáři, vaše náměty a názory posílejte na e-mailovou 
adresu: zpravodaj@magistrat.liberec.cz

ParKováNí U Nádraží
Reaguji na článek v  LZ 3/2015 

„Liberec nechá zmapovat obsazenost 
parkovišť“. Mně se třeba nelíbí situace 
okolo vlakového nádraží a v okolí České 
pošty 2. Tam je to přímo k uzoufání. 
Nedostatek stání a  přitom jsou tam 
zbytečně široké chodníky, z kterých by 
mohla být stání. 

Třeba by bylo fajn nechat parkovat 
zdarma 30 min. za účelem vyřízení 
pohledávek na poště, kde mimo jiné 
i klienti posílají či vyzvedávají zásilky 
a někdy i značně veliké a těžké. Nebo 
když čekáte na své blízké na nádraží 
či je vyprovázíte a většinou se to bez 
zavazadel neobejde. 

Mělo by se jít vstříc lidem, aby netr-
nuli hrůzou, že budou pokutováni za 
nesmyslné placené stání, když se jedná 
jen o chvilkové potřeby, a hlavně, aby 
bylo kde stát v této velice frekvento-
vané lokalitě. Věřím, že poradní orgán 
– komise dopravy – na nějaké schůdné 
řešení přijde. Jarka Dlouhá, Liberec

ParKovaNí ztP
Článek  o zmapování obsazenosti 

parkovišť mě jako řidiče bydlícího 
v Liberci zaujal, a rád bych proto při-
pomenul skutečnost o řadě zvláštních 
parkovacích míst, která dnes vlastně 
jen představují památníček na bývalé 
řidiče, nepořádné pronajímatele par-
kovacích míst (bez dvouleté platnosti). 

Mám na mysli uživatele svislých 
dopravních značek (ZTP, ZTP/P). Na 
všech parkovacích místech ve městě je 
většina takových značek již neplatná 
(označení AA a pod.) a označená místa 
buď slouží jen jako památníček, resp. 
uživatel dovoluje parkovat známým, 
resp. příbuzným. Místa takto označená 
jsou (zvl. v zimě) viditelně nevyužívána, 
a tak jiní řidiči jsou nuceni hledat místo 
jinde, a řidiči neznalí „zón“ proto jen 
s překvapením platí pokuty.

Je asi velmi pracné kontrolovat plat-
nost takto označených míst, ale výše 
uvedené případy jsou již tak četné (asi 

z doby, kdy svolení a montáž svislého 
označení bylo velmi jednoduché a bez-
platné). Je ale samozřejmé, že každý, 
kdo takovou značku potřebuje, má na 
ni nárok.  Jan Nevrkla, Liberec

co s LiberecKýM záMKeM?  
iNsPirUjte se v zahraNičí

Pročítám si posledního Zpravodaj 
a mám takový dojem, že na magist-
rátě není dohoda mezi jednotlivými 
složkami a zastupiteli. Na jedné straně 
se velkým nákladem provedla revitali-
zace Lázní – ale ne na funkci lázní, jak 
se původně uvažovalo – a na druhé 
straně nevíme, co bychom v  zámku 
mohli provozovat, aby tato důstojná 
stavba přinášela peníze. 

Myslím si, že by se do objektu zámku 
lépe hodila obrazová galerie (obrazů 
myslím je dost), anebo zámek zpro-
voznit způsobem, jak to činí Poláci na 
severní straně Krkonoš (např. Cieplice  
Zdrój, Palac Wojanow, Lomnica, Mysla-
kowice, Staniszow atd. – vzorů by se 
našlo dost). Upravují bývalé šlechtické 
paláce na hotely a restaurace, popří-
padě na školy uměleckého zaměření. 

Proč s takovouto myšlenkou nepři-
šli naši zastupitelé? Anebo architekti 
z Technické univerzity? Proč? Po krachu 
Skloexportu se jen dohadují, ale s reál-
nou myšlenkou nikdo nepřijde. Škoda. 

 Doc. Jaroslav Staněk, CSc.

PoděKováNí strážNíKůM
Touto cestou bych chtěla poděko-

vat Městské policii Liberec za to, že se 
30. dubna tak profesionálně postarali 
o to, aby celý lampionový průvod došel 
od radnice až do Lidových sadů bezpeč-
ně a bez omezení. Vážím si jejich práce 
o to víc. Děkuji za celou rodinu.�

 Iveta Pavlíková, Liberec

PřiŠlO DO reDakce
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dobrovoLNíKy MohLi Libere-
čané potkat hned na několika mís-
tech ve městě. Do boje proti černým 
skládkám a pohozeným odpadkům 
se vydaly vedle skupinek jednotlivců 
i školy, neziskové organizace a zájmo-
vé spolky úzce spjaté s  přírodou 
a životním prostředím.

Cílem akce pro letošní rok bylo 
nejen zapojit mnohem více dobro-
volníků a uklidit ještě více černých 
skládek, ale i rozšířit povědomí o této 
akci mezi veřejnost a vyvolat celo-
společenskou diskusi k problematice 
černých skládek a nepořádku kolem 
nás. Pomáhat mohou lidé stále. Když 
zjistí, že se v  jejich okolí nachází 
černá skládka, mohou využít aplikaci 
www.zmapujto.cz, kde lze jednodu-
še a rychle nahlásit a označit v mapě 
černou skládku.

Letošní úklid se současně uskuteč-
nil na přibližně 900 místech ve všech 
koutech České republiky a zapojilo se 
asi 25 tisíc dobrovolníků.

V ZOO Liberec proběhl Den Země 
s podtitulem Zdravá Země – zdraví 
lidé. Pro návštěvníky byly připrave-
ny dílničky, infostánky a prezentace 

přírodních léčivých prostředků. Pro 
zájemce se konal den otevřených 
dveří ve sběrném dvoře A.S.A. Libe-
rec, kde bylo možné prohlédnout si 
celý areál sběrného dvora a  třídicí 
linku.

Celý týden od 18. do 26. dubna 
byl zakončen exkurzemi nezis-
kových organizací do přírodních 
lokalit v okolí Liberce a setkáním na 
Ruprechtickém cvičáku, kde ZO ČSOP 
Armillaria připravila pro děti dílny 

z přírodních materiálů a živý koncert 
zpěvačky KAYA.

Kampaň zrealizovalo město Libe-
rec ve spolupráci s  neziskovými 
organizacemi v  souvislosti s  člen-
stvím v Národní síti Zdravých měst 
ČR a z toho vyplývajícího projektu 
Statutární město Liberec – Zdravé 
město.�

dříve to byLo snadné. 
Klasická wolframová žárovka 
se prostě vyhodila do popel-
nice na  komunální odpad 
a z obchodu se přinesla nová.

Od loňského roku se klasic-
ké žárovky přestaly v Evropské 
unii ve větší míře prodávat, 
a tak postupně začínáme používat 
ekologicky šetrnější světelné zdroje. 
Tedy kompaktní a lineární zářivky či 
LED žárovky. Má to ale jeden háček: 
pokud taková úsporka dosvítí, nesmí 
skončit v běžném koši a nepatří ani 
do tříděného skla. Důvodem je jedo-
vatá rtuť, kterou v malém množství 
obsahují. Při špatném zacházení a ve 
vyšších koncentracích může rtuť 
ohrozit lidské zdraví a životní pro-
středí. Nejjednodušší je vzít starou 
zářivku a odevzdat ji v obchodě při 
nákupu té nové.

Další možnost, 
jak správně naložit 
s nefunkční zářivkou, 
je odevzdat ji ve sběr-
ném dvoře (v Liberci 
je to sběrný dvůr fi. 
A.S.A., Ampérová ulice, 
průmyslová zóna jih). 

Obsluha sběrného dvora úsporku 
zdarma převezme a uloží ji do speci-
ální sběrné nádoby, aby se nerozbila. 
Zpětný odběr zářivek pro naše město 
zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, 
který přispívá na náklady provozu 
sběrného místa a hradí veškeré nákla-
dy na přepravu a recyklaci.

Menší nepohodlí spojené se správ-
nou likvidací úsporné zářivky by měla 
vynahradit až o 80 % nižší spotřeba 
elektrické energie a vědomí, že spo-
lečně přispíváme k ochraně životního 
prostředí okolo nás.�

liberečané oslavili Den Země úklidem města
Mezi města slavící den země se v dubnu zařadilo také město Liberec. a dnů země bylo v Liberci hned několik. Kampaň 
zaměřená na ekologii byla zahájena akcí Ukliďme česko – Ukliďme Liberec 18. dubna. do úklidu se zapojilo kolem pěti stovek 
lidí, kterým není lhostejný vzhled Liberce a jeho čistota. 
Redakce

kam s nefunkční zářivkou?
řada z nás musela doma řešit, co s úspornou zářivkou, která 
přestala svítit. vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky 
totiž nepatří do běžné popelnice, kde z nich při rozbití mohou 
unikat nebezpečné látky.
Odbor ekologie a veřejného prostoru

Poděkování za úklidovou akci
do úklidu ve městě se zapojily násle-

dující organizace: vedení města a pracov-
níci magistrátu, městská policie, technické 
služby, Komunitní práce, zŠ Kaplického, 
zŠ Švermova, obchodní akademie, spo-
lečnost občanů Machnína, spolek přátel 
ostašova, nová akropolis, Greenpeace, 
čsop Kateřinky a Vazební věznice liberec.

ty se soustředily v  městských částech 
Machnín, ostašov, doubí, Kateřinky a Krá-
lův háj, v  zámeckém parku, v  okolí pře-
hrady harcov, lesíku u teplárny a ulici pod 
sadem míru nebo na cyklostezce u fotba-
lového stadionu. další skupiny uklízely ve 
sněhurčině, tálínské a slezské ulici a v ze-
leném údolí či u vlakového nádraží.

Území města bylo zbaveno přibližně 
deseti tisíc kilogramů nalétaného nebo 
pohozeného odpadu a  desítek černých 
skládek.

V Zeleném ÚDOlí V rOcHlici se akce ukliďme česko zúčastnil například zastupitel Jaroslav 
zámečník. Ve skupině pěti dobrovolníků spolu s Michalem Vinařem z libereckého magistrátu (oba 
na fotografii) posbírali během sobotního dopoledne 18. dubna celkem 23starých pneumatik, 21 
pytlů odpadků a další harampádí.
náměstek primátora tomáš Kysela spolu s náměstkyní Karolínou hrbkovou a několika úředníky 
nasadili pracovní rukavice pro změnu v  centru liberce. zaměřili se na park u  někdejšího sídla 
oblastní galerie a v okolí libereckého zámku. na místo se vypravil také strážník městské policie, 
vybavený bezpečnostním boxem na použité injekční stříkačky. těch se tu našlo hned několik. Více 
ale pytle zaplnily plastové a skleněné láhve a různé obaly.  Foto: archiv J. Zámečníka
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jablonecká šipka 2015 
říká se „v zdravém těle, zdravý duch“. Proto taky naši 
senioři nesedí s rukama v klíně, ale zúčastňují se pravidelně 
několika turnajů a soutěží.
Marcela Málková

sPoLKový důM v  Jablonci nad 
Nisou pod správou Centra sociál-
ních služeb uspořádal 15. dubna již 
2. ročník soutěže seniorů v elektro-
nických šipkách „Jablonecká šipka 
2015“. Na turnaj byli pozváni i senio-
ři ze spřátelených měst z Frýdlantu  
a Liberce. Celkem soutěžilo 75 startu-
jících, po 25 z každého města.

Soutěž zahájili zástupci měst – 
starosta Frýdlantu Dan Ramzer, ředi-
telka CSS Naďa Josífková a za KSK 
Liberec Michal Dufek. Turnaj proběhl 
čtyřkolově. 

Výkony seniorů vzbuzovaly velký 
obdiv. Vše šlapalo bez problémů, 
závodníci fandili a  povzbuzovali 
nejen své družstvo, ale i soupeře. 

Z  měst zvítězil Jablonec, který 
získal 7 884 bodů, druhý skončil Libe-
rec se 7 111 body a třetí se umístil 
Frýdlant se 6 638 body.  V jednotliv-
cích suverénně zvítězil Karel Šťovíček 
z Jablonce, který naházel 547 bodů, 
na druhém místě skončil Ladislav 
Pysk rovněž z Jablonce s 436 body 
a třetí se umístil Josef Horký z Frý-
dlantu s 394 body. 

centrum psychosociální pomoci 
centrum amelie Liberec je prvním centrem v Libereckém 
kraji, které nabízí profesionální psychosociální pomoc 
onkologicky nemocným a jejich blízkým.
své Páté centrum v  ČR otevřela 
Amelie v Liberci na začátku dubna. 
Služby poskytuje nemocným i jejich 
blízkým bezplatně v Krajské nemoc-
nici Liberec v  budově  Z, 2. patro. 

Organizace doplňuje svými služ-
bami zdravotnickou péči tak, aby při-
spěla k řešení navazujících problémů 
onkologicky nemocných, které ve 
svém důsledku mohou ovlivňovat 
jejich fyzický stav, a tedy podpořit 
i úspěšnost léčby. 

Výraznou součástí onkologic-
ké diagnózy je i  velká psychická 
a časová zátěž léčby, která se promí-
tá do života nemocného a jeho blíz-
kých. Běžná je potřeba vyrovnání se 
s krizovou situací, vztahové a komu-
nikační obtíže, izolace z  běžného 
života během léčby, obava z mož-
ného návratu onemocnění, snížení 
příjmu nemocného i rodiny. 

Léčba onkologického onemocně-
ní je dlouhodobou záležitostí zpra-
vidla trvající  šest měsíců až rok. Po 
tu dobu nemocný pobírá nemocen-
skou, časté je následné pobírání inva-

lidního důchodu či snížení pracovní 
schopnosti, proto je nezanedbatel-
ným tématem k řešení i omezení či 
ztráta zaměstnání a obecně možnos-
ti návratu do běžného života. V rámci 
odborného sociálního poradenství 
se  lidé nejčastěji radí v  otázkách 
invalidních důchodů, příspěvků na 
péči či podpory v nezaměstnanosti. 

Služby Centra Amelie v  Liberci 
zahrnují informační servis, sociál-
ní a  pracovně právní poradenství 
a v případě potřeby i zprostředková-
ní dalších odborníků dle individuál-
ních potřeb onkologicky nemocných 
a jejich blízkých.

Amelie v  Liberci neposkytuje jen 
poradenství, ale jejího zázemí je možno 
využít i pro posezení v neformálním 
prostředí při dlouhodobém čekání 
nemocných či doprovodu na onkolo-
gickém pracovišti či na sanitní službu. 

Centrum je otevřené zatím dvakrát 
v týdnu, v úterý a čtvrtek od 9.00 do 
12.00 hodin.  Telefonický kontakt na 
Centrum Amelie v Liberci je  608 458 
277. 

květen 2015  informace / sociální služby

Informace�k�agendě�ztrát�a�nálezů�vám�poskytne�Ing.�Zita�Vlková�(tel.:�485�244�948).�
Seznam�naleznete�také�na�www.liberec.cz/cz/prakticke�informace/ztraty�nalezy/. 

Ztráty a nálezy
SeZnam VĚcí naleZenýcH OD 2. DO 30. DUbna 2015

127/15 Kolo 29. 4. 2015

126/15
Nálezy ČD: mobilní telefon, peněženka, brýle, 2x deštník, fotoaparát, el. čtečka 
knih, cestovní taška – František Mačugit, cestovní taška – Milan Kupec, umyvadlo

30. 4. 2015

125/15 Mobilní telefon; hodinky 30. 4. 2015

123/15
Nálezy DPMLJ: taška – kimono, dětský batoh, dárková taška, prsten, zástěra, šála, 
peněženka, mikina, šátek, vesta, vak – oblečení, boty

28. 4. 2015

122/15 Kabelka 28. 4. 2015

121/15 Klíče 24. 4. 2015

120/15 Doklady – Josef Šimek; desky s dokumenty – Jan Parma; doklady – Tibor Zakhar 27. 4. 2015

117/15 Klíče s karabinou a řetězem; kolo; klobouk, 3x mobilní telefon, klíč 22. 4. 2015

113/15 Nálezy DPMLJ: čepice, reproduktor, brýle 21. 4. 2015

112/15 Zákaznická karta; kolo 20. 4. 2015

109/15 Finanční hotovost 16. 4. 2015

108/15 Nálezy DPMLJ: sluneční brýle, 2x rukavice 14. 4. 2015

105/15 Mobilní telefon 13. 4. 2015

104/15 Nálezy DPMLJ: batoh, kabelka, 2x deštník, pouzdro, igelitová taška 10. 4. 2015

103/15 Klíče 9. 4. 2015

102/15 Klíče s hnědou klíčenkou; peněženka – Andrea Bariaková 8. 4. 2015

99/15 Klíče se šňůrkou a plackou „Já rejža“ 7. 4. 2015

98/15 Čepice 2. 4. 2015

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

27. 5. / 15.00 starověk od „a do z“
Čingischán a jeho impérium

Cen. klub sen.
3. patro

29. 5. / 10.00
Petr iljič čajkovskij – Labutí 
jezero. Povídání o baletu v Di-
vadelní kavárně s N. Vaňkovou

Bílá a zelená
klubovna 
v 5. patře

3. 6. / 13.30 Letní turnaj v šipkách pro 
seniory Sál – suterén

5. 6. / 10.00 turnaj ve stolním tenise pro 
seniory O pohár ředitele DPMLJ Arena

9. 6. / 15.00 hudební odpoledne s Milosla-
vem Hadravou a Jiřím Klímou

Cen. klub sen.
3. patro

10. 6. / 15.00 starověk od „a do z“
Král Midas – Mýtus a skutečnost

Cen. klub sen.
3. patro

11. 6. / 17.00
Koncert ke Světovému dni proti 
násilí na seniorech „Melodie 
z operet Polská krev a Netopýr“ 

 Divadlo F. X. 
Šaldy

Klub šikovných rukou probíhá každé liché pondělí od 10.30 hodin v Centrálním klubu 
seniorů (CKS). Herní odpoledne – zápolení v různých stolních hrách probíhá každý 
čtvrtek od 13.00 hodin v CKS. Lehké relaxační cvičení – vhodné pro každého seniora 
připraveného zlepšit si kondici. Probíhá každý pátek od 8.00 hodin, 9.00 hodin, 10.00 
a 11.00 hodin v sále KSK. Ručník s sebou! Pohybem pro radost – cvičení pro seniory 
v rytmu hudby – každý pátek od 13.00 hodin v sále KSK. Trénování paměti – kurzy 
pro seniory začátečníky i pokročilé – každé pondělí od 10.00 nebo od 13.00 hodin. 
Počítačové kurzy pro seniory začátečníky i pokročilé – každé pondělí a úterý od 
16.00 nebo od 18.00 hodin. Vše pro seniory zdarma!

Komunitní středisko Kontakt Liberec, Palachova 504/7,
460 01 Liberec 1. Tel.: 485 244 992.

v úpravě
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nejaktuálnější zprávy z města a radnice

www.facebook.com/cityliberec
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Pražská 152/36, Liberec

Více informací získáte v lékárně či na www.slevolekarny.cz

SLEVA 75 % NA DOPLATEK
na léky pro držitele Slevové karty 
BEZ OHLEDU NA VĚK
vybrané léky pro chronické
pacienty s ještě NIŽŠÍMI doplatky

SLEVA

NA DOPLATEK

  

www.naxos.cz

w

Nádherná administrativní vila
Liberec, Gorkého 15/čp. 658

Dobrovolná dražba                           termín konání: 3. 6. 2015
V reprezentativní čtvrti Lidové sady, v klidné ulici vila po kompletní 
rekonstrukci z r. 2001. Ve zvýšeném přízemí recepce, honosná hala 
s původním vitrážovým oknem, reprezentativní kanceláře (kazetové 

stropy, kachlová kam-
na), zasedací míst-
nost, zimní zahrada. 
V 1. patře 6 kanceláří 
se zázemím, ve 2. pa-
tře 5 kanceláří s archi-
vem a zázemím. V su-
terénu plyn. kotelna, 
vinotéka, sauna, vířiv-
ka, místnost pro hosty. 
Rozsáhlá rohová par-
cela 2.152 m2 s par-
kováním pro 6-8 vozů, 
samostatná garáž.

  

                                             Ing. Petr Vácha, 777 707 307
petrvacha@naxos.cz      

  Nejnižší podání:
  25.000.000,- Kč i

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

vydává Magistrát města Liberec, nám. 
Dr. Edvarda Beneše 1, 460 59 Liberec. 
IČO 262978.
Povoleno: MK ČR E 11813.

šéfredaktor:
Pavel Chmelík (t. 731 681 090,
chmelik.pavel@magistrat.liberec.cz).
tisk: Geoprint Liberec.
Redakce si vyhrazuje právo krátit a upra-
vovat příspěvky po stylistické stránce.
Náklad 45 500 kusů.
vychází: 18. 5. 2015.

ZPRAVODAJ
LIBERECKY`

Uzávěrka příštího čísla 
Libereckého zpravodaje 

je 1. června

aerobic pro děti 
sPort aerobic Liberec pořádá 
již třináctým rokem soutěž pro 
děti s  názvem Prázdninový 
pohár. Letošní ročník se uskuteční 
v novém Sport Centru Pavlovice 
v ulici Borový vrch již ve čtvrtek 
28. 5. od 15.00 hodin.

Jedná se o závod dětí ve věku 
5–16 let ve cvičení aerobiku podle 
kvalifikovaného lektora. V někte-
rých ročnících soutěží současné 
reprezentantky ve vlastních sesta-
vách, kde mohou předvést své 
individuální schopnosti a přednosti. 

Děti jsou rozděleny do čtyř až 
pěti věkových a  výkonnostních 
kategorií. Z  finálového kola je 
prvních 6 nejúspěšnějších oce-
něno diplomy a věcnými cenami. 
Program je doplněn o vystoupe-
ní reprezentantů Sport Aerobic 
Liberec. Tento typ soutěže, který  
je pro děti velmi zábavný, slouží 
mimo jiné také jako náborová 
akce  a výborný trénink pohybo-
vých schopností, jež je třeba u této 
věkové skupiny co nejvíce rozvíjet.

Zveme všechny děti, které 
nejsou členy Sport Aerobic Libe-
rec a které by se chtěly zúčastnit, 
aby se přihlásily na adrese bara-
svatosova@centrum.cz. 

o toM, že Češkovo vystoupení bylo 
zdařilé, svědčí dosažené výkony.  
Zejména ve dřepu se Václavovi poda-
řilo přepsat historické tabulky a na 
svoje konto si zapsal neuvěřitelných 
452,5 kg.

Tím o  2,5 kg překonal Martina 
Košnara a Davida Lupače, kteří mají 
dřepnuto 450 kg. Vzhledem k tomu, 
že Václavovi ještě nebylo 30 let, dá se 
ještě čekat, ze se minimálně pokusí 
svůj výkon zopakovat, ale dost možná 
zkusí jeho hodnotu vylepšit. Ve Vác-
lavovi dřímá obrovský potenciál a je 
chloubou nejen oddílu SK Metalpo-
wer Nový Bor, který reprezentuje.

V Galantě pak Václav ještě zapsal 
250 kg na bench a 332,5 kg v mrtvém 
tahu.

Hodnota jeho totalu se tak opět 
přehoupla přes 1 000 kg, stejně jako 
na březnovém mistrovství Německa, 
a zdatnější počtář jistě dojde k číslu 
1 035 kg.

Dalším nejbližším podnikem, 
kde bude sympatický obr z  Liber-
ce startovat, je mistrovství Evropy 
v Praze, které proběhne ve dnech 
16.–20. června. 

Mistrovství zahájiL primátor 
města Tibor Batthyány. „Sport má 
v Liberci zelenou a u mě je stolní tenis 
prioritou,“ říkal po slavnostním zahá-
jení politik, jenž sám aktivně pinčes 
hraje (třetí ligu za Loko Depo Liberec).

Pak už ale 56 chlapců a 40 dívek 
bojovalo o tituly. Ve dvouhře se rado-
vali největší favorité – Zdena Blašková 
(TJ Libín Prachatice) si poradila 4:1  na 
sety s Anežkou Ilčíkovou (SKST Hodo-
nín) a Jan Valenta (TSM Kladno) pře-
hrál kolegu z kadetské reprezentace 
Matěje Siwiece (SKST Havířov) 4:2.

Neztratili se ani domácí odcho-
vanci. Poprvé v  historii měl SKST 
Liberec hned dva zástupce v osmi-
finále. Martin Pařízek po výhře nad 
Březovským z Litoměřic trápil prvního 
nasazeného Koldase, ale vedení 2:1 
neudržel. I Michal Blinka porazil mezi 

nejlepší dvaatřicítkou výše nasazené-
ho – Olejníka z Mohelnice, s pozdějším 
medailistou Průšou ale dokázal uhrát 
jen jeden set. „Celkově ale všichni 
zúčastnění zaslouží pochvalu,“ těšilo 
trenéra Martina Protivu.

Jako téměř bezchybný se hodnotil 
šampionát i jako celek. „Bylo to sku-
tečně nádherné mistrovství. Děkuji 
všem, kteří se na něm podíleli,“ ocenil 
předseda národní asociace ČAST 
Zbyněk Špaček. 

neuvěřitelných 452,5 kg na zádech!
o uplynulém víkendu se ve slovenské Galantě uskutečnilo společné česko-slovenské 
mistrovství v silovém trojboji pod hlavičkou WUaP. závodu se úspěšně zúčastnil i liberecký 
lifter václav češka, kterého v červnu čeká mistrovství evropy.
Karel Koldovský

Ping‑pongový svátek v liberci
Pět let musel oddíl sKst Liberec čekat na pořadatelskou výzvu v podobě mistrovství 
republiky ve stolním tenisu. o uplynulém víkendu ale organizační pauza skončila, v hale 
dukly se uskutečnil šampionát staršího žactva a okolo severočeské bašty bylo, alespoň co se 
týká ping-pongu, rušno.
Martin Protiva

distribuce zpravodaje

středa 27. května od 15 hodin
zasedací mísTNosT č. 11 v hisTorické Budově radNice

váŽeNí oBčaNé, zveme vás Na

ZASedánÍ ZAStUpiteLStvA mĚStA LiBereC

www.liBerec.cz/zasTuPiTelsTvo


