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UplynUtím prvního dne voleb 
přestal mít Liberec zastupitelstvo. 
Nové bylo oficiálně známo až v neděli 
12. 10. ráno, kdy byly definitivně sečte-
ny a potvrzeny výsledky. Nové vedení 
města ale teprve voleno bude na 
ustavujícím zasedání zastupitelstva 
(termín nebyl v době uzávěrky znám). 
Do té doby má Liberec primátorku, 
náměstky i funkční radu města, tak 
jako před volbami.

Primátorka i nadále plní své povin-
nosti bez jakéhokoli omezení, tedy 

v  plném rozsahu. Své povinnosti 
stejně tak plní i statutární náměstek 
a ostatní členové vedení města. 

Plně funkční a se stejnými pravo-
mocemi jako před volbami je rovněž 
rada města. Samozřejmě do doby, než 
bude zastupiteli zvolena rada nová.

Nové pravomoci rada města nepře-
bírá a nemůže tak například rozho-
dovat o prodeji nemovitého majetku 
nebo schvalovat či měnit obecně 
závazné vyhlášky. Do ustavujícího 
zasedání zastupitelů nemůže primá-

torka a náměstci rezignovat, protože 
plnění uvedených povinností jim 
nařizuje zákon. Nové zastupitelstvo 
současné vedení města nemůže ani 
odvolat či měnit jednotlivé členy rady.

Ministerstvo vnitra v této souvis-
losti městům a obcím doporučuje, 
aby jejich rady a vedení „své aktivity 
soustředily pouze na činnosti nezbyt-
né a  na rozhodnutí, jež nesnesou 
odkladu tak, aby závažnější rozhod-
nutí již činily nově zvolené obecní 
orgány”. pokračování na str. 2

volby 
liberec má nové 
zastupitelstvo. nejvíce míst 
obsadí Změna pro liberec, 
která získala 25,46 % hlasů.

ZměnU s  12 ZastUpiteli 
následuje ANO 2011 (18,05 %, 
9 zs.), Starostové pro Liberec-
ký kraj (16,59 %, 8 zs.), ČSSD 
(9,82 %, 4 zs.), KSČM (5,59 %, 
2 zs.), TOP 09 (5,46 % 2 zs.) a ODS 
(5,04 %) také se dvěma zastupite-
li. Přehled nového zastupitelstva 
nejdete na  stranách 8 a 9

— ZDARMAVychází v nákladu 45 500 kusů  

central park
Zajímavým nápadem 
v souvislosti s novým využitím 
budovy bývalé galerie 
je vytvoření centrálního 
městského parku.

Kultuře, zábavě, vzdělávání, ale 
i  mezigeneračnímu setkávání lidí 
by mohl v  budoucnu sloužit Lie-
biegův palác. Město Liberec spolu 
s architekty hledá jeho nové využití. 
 více na straně 5

vrátí se Josephine baker?
na krátkou dobu zazářila socha Josephine Baker před libereckou radnicí. neopatrný muž ji 
po dvou dnech poničil a socha je nyní opět u autorky díla Josefíny Jonášové. po opravě by se 
měla před radnici vrátit, stejně jako se na jaře vrátí oblíbené kočky, které prochází renovací. 

kdo teď  řídí město liberec
tradičně po volbách, dokud není novými zastupiteli zvolena rada města, náměstci 
a primátor, se řada občanů ptá, kdo vlastně město řídí. mandát původního zastupitelstva 
končí dnem voleb, ale nová rada města ještě zvolena není. Dle složitosti koaličních 
vyjednávání nových zastupitelů může tento stav trvat několik týdnů.  
Pavel Chmelík

Socha Josephine Baker vznikla v roce 2010. Socha v životní velikosti, vytvořená z gramodesek, tmelu a polystyrenu, stojí na podstavci 
v podobě desky Supraphonu. Instalaci před radnicí zajistila za podpory města společnost Spacium, o.p.s. Josephine Baker byla 
francouzsko-americká herečka, zpěvačka a tanečnice latino-hispánského původu. Byla nejen umělkyní výrazně exotického zjevu 
i chování, ale také odvážnou bojovnicí za svobodu a rovnoprávnost. Foto Jan Vrabec
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editorial Skončila oprava hráze 
rybníka tajch ve vesci
ačkoliv povodí labe spolu s městem liberec plánovalo, 
že oprava narušené prosakující hráze veseckého rybníka 
bude trvat až do čtvrtka, vodohospodářům se ji podařilo 
dokončit už v úterý 14. října ráno.
Zuzana Minstrová

« kdo teď řídí město

Historické tisky jsou v digitální 
podobě na internetu
Úspěšný pilotní projekt dokončila liberecká is, a.s., 
pro krajskou vědeckou knihovnu v liberci. Jednalo se 
převedení cenných historických dokumentů do digitální 
podoby a jejich přípravu k publikování na internetu.
Zuzana Minstrová

voDohospoDáři ZapUstili do 
stávající hráze deset metrů širokou 
stěnu ze speciálních plechových plátů 
typu Larsen. Tak uvnitř původní hráze 
vznikla ještě jedna nepropustná hráz.

„Hráz je utěsněna, voda tudy už 
neprotéká. Protože opatření přines-
lo kýžený výsledek, odvolali jsme 
dnes ke 12. hodině vyhlášený druhý 
stupeň povodňové aktivity. Jak jsme 
se přesvědčili, žádné nebezpečí zde již 
nehrozí,“ řekla primátorka města Mar-
tina Rosenbergová. „Současně jsme 
také obnovili na hrázi automobilový 
provoz, motoristé už tudy mohou 
projíždět,“ dodala.

Hráz veseckého rybníka, nazýva-
ného Tajch, začala prosakovat letos 
22. srpna. Dokonce hrozilo, že dojde 
k  jejímu protržení. Nynější oprava 
zabezpečí hráz do doby, než dojde 
k celkové rekonstrukci hráze i rybníka.

První krok k  tomu, aby mohlo 
Povodí Labe zažádat o  dotaci na 
rekonstrukci, učinili zastupitelé 
města na svém posledním zasedání 
v právě končícím volebním období 
(v  září), když schválili záměr bez-
úplatného převodu souboru pozem-
ků v této lokalitě, včetně pozemku 
pod rybníkem, z města Liberec na 
Povodí Labe. 

Dokončení Ze strany 1

kdy můžeme očekávat ustavující 
zasedání zastupitelů?

Následující den po oficiálním 
vyhlášení výsledků voleb začne běžet 
desetidenní lhůta pro jejich případné 
zpochybnění, v této době může tedy 
kdokoli podat ke krajskému soudu 
svou stížnost na průběh voleb, jinak 
řečeno návrh na neplatnost voleb.

Výsledky byly oficiálně zveřejněny 
v úterý 14. října. Od středy 15. října tak 
začala ubíhat desetidenní lhůta, v níž 
bude možné zpochybnit platnost 

výsledků voleb. Posledním termínem 
pro podání stížnosti tak bude pátek 
24. října.

Podle zákona o obcích je dosluhu-
jící primátor povinen svolat ustavující 
zastupitelstvo do 15 dnů po uplynutí 
termínu pro podání stížnosti – ovšem 
jen v případě, že nikdo nezpochybnil 
průběh voleb.

Jestliže jsou podány návrhy na 
neplatnost voleb, musí hlava obce 
vyčkat, až nabyde právní moci roz-
hodnutí soudu. Poté je povinna do 
15  dnů svolat ustavující zasedání 
zastupitelstva. 

Digitálně Je nyní možné prohlížet 
třeba vlastivědný časopis Od Ještěda 
k  Troskám, který vycházel v  letech 
1922–1938 a krátce v roce 1947, dále 
první liberecké noviny Reichenberger 
Wochen-Bericht aus der Nähe und 
Ferne z let 1848–1849 a starý tisk z roku 
1763 „Chronic vormals Böhmischer 
Cron-Lehen, nunmehro ins Allodium 
gezohener zweyer Städten Friedland 
und Reichenberg“, ve kterém liberec-
ký rodák Johann Carl Rohn popisuje 
dějiny frýdlantského a  libereckého 
panství. Tyto tři tituly si nově mohou 
lidé prohlédnout na internetové adrese 
knihovny http://kramerius.kvkli.cz.

Pohodlné prohlížení je možné díky 
digitalizaci. Velmi náročnou se stala 
tvorba metadat pro fulltextové pro-
hledávání naskenovaných dokumen-
tů. Dva uvedené německé tituly jsou 
tištěny novogotickým písmem, tzv. 
„švabachem“. Jeho převod do texto-
vé podoby je náročný z důvodu velké 
variantnosti, kdy tiskař často u jedno-
ho písmene používá více jeho typů.

Projekt běžel od ledna 2014. 
Dohromady bylo do digitální podoby 
převedeno zhruba 3 100 stran textu. 

Na použitém řešení se pod vedením 
Liberecké IS podílela také renomo-
vaná společnost NUPSESO, která má 
dlouhodobé zkušenosti v  oblasti 
digitalizace např. také pro Národní 
knihovnu. Za KVK měl hlavní slovo 
v  oblasti specifikace požadavků 
a  výběru předloh Václav Kříček, 
vedoucí bibliografického oddělení.

„Jsem rád, že jsme si na tomto pro-
jektu ověřili naši schopnost a know–
how tyto náročné digitalizace reali-
zovat. Město i knihovna má mnoho 
dalších cenných dokumentů. Budeme 
vyhledávat dotační tituly k financová-
ní jejich digitalizace. Je to pro nás klí-
čové,“ uvedl náměstek pro ekonomiku 
města Jiří Šolc, který je i předsedou 
představenstva Liberecké IS, a.s.

„Digitalizace časopisů, novin a vzác-
ných tisků přinese našim uživatelům 
možnost zvětšení písma, je možné 
zkoumat i  detaily ilustrací, běžně 
téměř neviditelné. Díky digitálním 
kopiím budou původní dokumenty 
lépe chráněny před hrozící zkázou, 
jsou totiž ohroženy degradací kyselé-
ho papíru,“ uvedla ředitelka knihovny 
Blanka Konvalinková. 

milí liberečané,
 máme za sebou komunální volby. Ráda bych 

poděkovala všem, kdo projevili zájem o své město 
a  přišli k  volebním urnám. Ať již patřil váš hlas 
komukoli, dali jste tím najevo, že vám na Liberci 
a jeho budoucnosti záleží a chcete se podílet na jeho dalším rozvoji.

Chápu, že mnohé lidi poslední týdny znechutily natolik, že k volbám 
nakonec nešli. Negativní kampaň vládla všude a, soudě podle reakcí 
řady z vás, byla právě jedním z důvodů, proč jste v pátek i sobotu zůstali 
doma. S pocitem, že není koho volit. Že to stejně nemá cenu. Věřte, že 
má. Jít k volbám a vyjádřit svobodně svou vůli je něco, co nám bylo 
desítky let upřeno a co je dosud upřeno milionům lidí na celém světě. 
Važme si tohoto privilegia.

Tato slova píšu v době, kdy není zřejmé, jaká bude politická budouc-
nost našeho města. Kdo bude v jeho čele, kdo bude v koalici, kdo bude 
primátorem, kdo naopak skončí v opozici. Jsem si ale jistá, že Liberec má 
před sebou dobré časy – vzpamatovává se z nepříznivé finanční situace, 
plně využívá dotačních možností, magistrát je otevřenější a transpa-
rentnější než kdykoli dříve. Mnohé se za poslední roky změnilo, a to ve 
prospěch obyvatel Liberce.

Přeji nám všem, aby se v dalších čtyřech letech podařilo změnit i atmo-
sféru. Nejen mezi politiky, ale i mezi lidmi. Aby se nevytvářely nové 
příkopy nenávisti a zloby, ale aby k sobě místní našli opět cestu bez 
ohledu na to, koho podporují, koho volí nebo jaké mají názory. Někdy 
je snadné rozejít se ve zlém. Ale dobří politici jsou schopni spojit své síly 
ve prospěch města a osobní nevraživost odložit či zapomenout v zájmu 
jeho obyvatel. 

vaše martina rosenbergová

na státní svátek BUDe otevřena 
historická raDnice

výročí vzniku samostatného česko-
slovenského státu se v  liberci ponese 
v  duchu tradiční prohlídky historické 
radnice.

Budova radnice bude zájemcům přístupná 
v úterý 28. října v době od 9.00 do 14.00. 
K individuálním prohlídkám budou lidem 
k dispozici kanceláře, salonky a samozřejmě 
obřadní síň.

28. říJna oD 9.00
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ke krematoriu můžete autobusem
pohodlnější cestu na kopec, kde stojí liberecké krematorium, 
mají od středy 15. října návštěvníci smutečních obřadů 
i hřbitova. poprvé v historii sem začala jezdit linka mhD, 
nízkokapacitní autobus č. 38.
Zuzana Minstrová

Galerie lázně se stala stavbou roku
 projekt „revitalizace městských lázní na galerijní objekt“, 
z něhož vzešla současná galerie lázně, slaví další úspěch. 
Unikátní přestavba jedné z nejcennějších libereckých 
památek získala v září v konkurenci dalších osmi staveb 
ocenění stavba roku libereckého kraje 2014.
Jan Vrabec

možnost připomínkovat pracovní verzi 
integrovaného plánu rozvoje území

liberec – jablonec nad nisou

do 15. listopadu 2014
Připomínky zasílejte na e-mailovou adresu: ipru@magistrat.liberec.cz
Pracovní verzi najdete na webových stránkách města: www.liberec.cz/IPRU

statutární město liberec upozorňuje na

mikroBUs vyJížDí z terminálu MHD 
Fügnerova ulicí Na Perštýně ke krema-
toriu, kde se otáčí a stejnou cestou se 
vrací zpět. Až bude dokončena rekon-
strukce ulice U Krematoria (na konci 
listopadu), povede trasa z terminálu 
MHD Fügnerova ulicemi Lipová, Na 
Perštýně, U  Krematoria a  ulicí Dr. 
Milady Horákové zpět do Fügnerovy.

Vedení města se dohodlo s doprav-
ním podnikem, že mikrobus bude 
jezdit zatím jen ve všedních dnech 
a na Dušičky každou hodinu, zhruba 
od 8.40 do 17.00 hodin.

V ulici U Krematoria stavbaři v rámci 
komplexní rekonstrukce rozšiřují chod-
ník, který doplní o  chybějící úseky. 

Dojde i k úpravě a osvětlení přechodu, 
a předlážděná bude také komunikace. 
Město Liberec plánovalo opravu ulice 
U Krematoria už v roce 2012, na projekt 
však nezískalo od státu dotaci. Proto 
se vedení města spojilo s  vlastníky 
inženýrských sítí a dohodlo se s nimi 
na takzvané sdružené investici, tedy, 
že opraví současně své sítě a ponesou 
část nákladů. 

po Únorovém ocenění nového 
depozitáře Oblastní galerie v Liberci 
Klubem Za starou Prahu, květnové 
prestižní ceně Grand Prix architektů 
2014 za „Revitalizaci městských lázní 
na galerijní objekt“ a zářijové nomi-
naci mezi 15 finalistů celostátní sou-
těže Stavba roku 2014 je krajská cena 
dalším potvrzením výjimečnosti této 
náročné rekonstrukce i  správnosti 
myšlenky vytvořit ve zrekonstruova-
ných prostorách galerii.

„Je mi velkou ctí, že jsem mohl za 
město Liberec převzít tak významné 
ocenění pro revitalizaci bývalých 
městských lázní. Při této příležitosti 

považuji za důležité vzpomenout 
všechny, kteří se v minulých letech 
podíleli na této zdařilé rekonstrukci. 
Těší mne, že tato v posledních letech 
politicky doslova pronásledovaná 
stavba je nyní dokončena a kromě 
základního využití coby galerie umož-
ňuje hostit i významné akce, jako je 
Stavba roku Libereckého kraje 2014, 
kde získala hlavní ocenění,“ komento-
val náměstek primátorky pro územní 
plánování, rozvoj města a dotace Jiří 
Rutkovský, který se zúčastnil slavnost-
ního vyhlášení soutěže.

Revitalizace lázní na galerii probíha-
la od září 2011 do července 2013. 

MěSto na Své čtvrti nezapoMíná – příklady provedenýcH oprav a budoucícH plánů
čtvrť provedené opravy plány do budoucna                         Dokončení tabulky z minulého vydání Zpravodaje

Kunratická
sídliště

 * V roce 2013 proběhla oprava schodišť v lokalitě Sněhurčina v hodnotě 1,2 mil. Kč. V roce 2014 
byla zahájena oprava schodišť na sídlišti Kunratická v hodnotě 1,25 mil. Kč.

* V období 2015–2016 by měla proběhnout celoplošná oprava komunikace Sněhurčina. V období 
2016–2017 se plánuje chodník na Kunratické od Ječné s úpravou křižovatky Kunratická x Hrubínova.

Ruprechtice

* V roce 211 byla provedena oprava krytů komunikace Příkrý vrch v celkové hodnotě 663 000 Kč.
* V roce 2013 byla provedena oprava chodníků za obytným blokem „hokejka“ v hodnotě cca 2,3 
mil. Kč, oprava povrchu komunikace Legií v hodnotě 0,6 mil. Kč, oprava komunikace Jedlová 
v hodnotě 2 mil. Kč.

* V roce 2015–2016 by mělo dojít k rekonstrukci části komunikace Nezamyslova.
* Komunikace v lokalitě Kotkova, Jeseniova a Strmá by měly dle předpokladu projít celoplošnou 
opravou v období 2016–2017.
* V následujících letech se připraví úprava Ruprechtického náměstí včetně úpravy ploch veřejné 
zeleně, doplnění chodníků a bezpečných přechodů pro chodce od komunikace U Pramenů.

Františkov
* V roce 2012 a 2013 proběhla oprava části komunikace U Podjezdu vybudováním opěrných zdí 
podél vodoteče v celkové hodnotě 471 000 Kč.

 * V roce 2014 se provádí kompletní rekonstrukce komunikací včetně inženýrských sítí Zlínská 
v hodnotě 3 mil. Kč a Jugoslávská v hodnotě 3,2 mil. Kč.

Doubí
* V roce 2013 a 2014 se provádí oprava krytů komunikace Proletářské po opravě vodovodu 
v celkové hodnotě 10 mil. Kč. V roce 2014 se provádí plošná oprava propustku v Mařanově ul. 
v hodnotě 180 tis. Kč a oprava komunikace Sportovní.

* Výhledově se počítá s opravou komunikací ve vnitrobloku sídliště Mařanova včetně komu-
nikace Mařanova.

Dolní Hanychov 
okolí Horizontu

* V roce 2013 byla provedena oprava části krytů vozovky a chodníků na sídlišti Gagarinova 
v celkové hodnotě 1 249 932 Kč. Rovněž byla v roce 2013 provedena celoplošná oprava části 
komunikace Puškinova, a to včetně zřízení chodníku.
* V roce 2014 bude pokračovat oprava komunikací v další části Gagarinova sídliště v hodnotě 
zhruba 4 500 000 Kč, dále bude provedena oprava lávky pro pěší v ulici Kubelíkova přes železniční 
trať spočívající ve výměně dřevěné části mostovky.

* Pokračování opravy povrchů komunikací a chodníků na sídlišti Gagarinova. Oprava Kubelíkovy 
v úseku od Ještědské po most přes trať, včetně výměny inženýrských sítí v roce 2015.
* V roce 2015 by měla pokračovat celoplošná oprava zbývajícího úseku komunikace Puškinova.
* Oprava další části ul. Kubelíkova a ul. Uralská – měly by být opraveny ulice včetně výměny 
inženýrských sítí v roce 2016. V roce 2016–2017 by mělo dojít k rekonstrukci komunikace 
Volgogradská, a to včetně výměny inženýrských sítí.

Broumovská
sídliště

* V roce 2012 bylo provedeno rozšíření vozovky Plátenické ul. v části Broumovská–Mikulášská 
včetně obnovy chodníku v hodnotě 0,8 mil. Kč. V roce 2012 byly provedeny opravy chodníků 
a schodišť v lokalitě Vlnařská, Sametová v hodnotě 1,1 mil Kč. V roce 2013 byla provedena oprava 
schodišť v ul. Sametová a Vlnařská v hodnotě 0,55 mil. Kč.
* V roce 2014 byla provedena oprava komunikace, včetně zálivů MHD ul. Broumovské, v úseku 
od Jablonecké ul. po Krejčího v hodnotě 2,5 mil. Kč. V roce 2014 se bude realizovat rovněž oprava 
chodníků v ulici Sametová v hodnotě 1,6 mil. Kč.

* Komunikace Klicperova, Svatoplukova – obnova krytů komunikací po rekonstrukce vodovodu 
a kanalizace je připravena na realizaci v roce 2015 v hodnotě cca 13,5 mil Kč. Komunikace 
Broumovská v úseku od ul. Krejčího po Plátenickou – obnova krytů komunikací po rekonstrukce 
vodovodu a kanalizace je plánována na rok 2016 v hodnotě cca 3,5 mil Kč.
* Současně je plánováno zahájení celkové revitalizace sídliště Broumovská s cílem opravit 
komunikace, zvýšit počet parkovacích stání, opravy kontejnerových stání, regenerace veřejných 
prostranství v sídlišti, a to včetně ploch veřejné zeleně.

Rochlice
sídliště

* V roce 2013 proběhla rekonstrukce Dělnické vč. výměny inženýrských sítí, náklady 5,4 mil Kč.
* V roce 2014 probíhá rekonstrukce komunikace Červeného včetně výměny inženýrských sítí, 
náklady na opravu komunikace 3,1 mil Kč.
* Revitalizace sídliště Rochlice  (Dobiášova, Pazderkova, Ježkova, Haškova) probíhající postupně 
až do roku 2013.
* Revitalizace sídliště Žitná, stavební objekty SO 102 (lokalita Žitná) a SO 103 (lokalita Ježkova) 
jsou realizovány v roce 2014 v hodnotě cca 34 mil Kč.

* Revitalizace sídliště Žitná, stavební objekt SO 101 (lokalita Žitná – U Potůčku) a vybudování 
cyklostezky Vratislavická je připravováno k realizaci se zahájením ještě v roce 2014 a dokončením 
v roce 2015, předpokládaná hodnota činí 25 mil Kč.
* Oprava komunikace Dobiášova od ul. Krejčího po okružní křižovatku s komunikací Vratisla-
vická, a to včetně vnitrobloku Pazderkova, je v plánu k realizaci na rok 2015.
* Revitalizace lokality kolem DPS Burianova, v roce 2014 je zpracovávána projektová dokumen-
tace s předpokladem realizace akce v roce 2015.

Městské inforMační centruM Liberec
přešlo od 1. října na zimní otvírací dobu: pondělí–pátek 8–17 hodin, 
sobota 9–12 hodin.
Se zimní otvírací dobou se také mění časy komentovaných prohlídek 
historické budovy radnice. Bez objednání se mohou zájemci o prohlídku 
dostavit každý čtvrtek od 9 do 15 hodin, mimo čtvrtek je nutné se předem 
objednat. I během zimní sezóny pokračují komentované prohlídky krytu 
CO v Lucemburské ulici, na které se mohou zájemci hlásit v MIC Liberec.
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Za proJektem Škola dotykem 
je nezisková organizace EDUkační 
LABoratoř (EDULAB) s  podporou 
společnosti Samsung, které daly 
dvanácti školám v České republice 
k  dispozici celkem 350 tabletů, 12 
interaktivních obrazovek a  další 
technologické i softwarové vybavení.

 „Pokud se pilotní projekt naplní, 
tak by škole mělo veškeré vybavení 
zůstat natrvalo a žáci i učitelé budou 
moci v této výuce plynule navazovat. 
Věřím, že podobné projekty se roz-
jedou i na jiných školách v Liberci,“ 
řekl náměstek primátorky Jiří Šolc při 
předání učebny ve čtvrtek 2. října.

V moderní třídě se v rámci projek-
tu učí 29 žáků 5. B. V průběhu škol-
ního roku budou společně s učiteli 
používat aplikace a vytvářet interak-
tivní materiály, které ukáží možnosti 
využívání dotykových zařízení ve 
školách. „První školní den čekalo na 
děti z 5. B ve třídě velké překvape-
ní. Každé našlo na své lavici tablet. 
Nadšení bylo ohromné, a proto jsme 
se hned pustili do práce. Postupně 
jsme zvládli základní funkce tabletu 
a naučili se pracovat s jednotlivými 
aplikacemi,“ uvedla ředitelka školy 
Blanka Reindlová. Zároveň zdůraz-

nila, že tablety nebudou při výuce 
nahrazovat běžné učebnice.

Žáci podle ní přijali nový přístup 
s radostí. Tablety jsou pomocí bez-
drátové sítě propojeny s obrazovkou, 
která může okamžitě zobrazit napří-
klad výsledky testu. Vše přitom řídí 
učitelka pomocí svého tabletu.

„V  každodenním životě chytré 
telefony a tablety používáme zcela 
běžně, nevidím proto důvod, proč 
bychom je při vstupu do třídy měli 
vypínat a  tvářit se, že neexistují. 
Rychlý přístup k informacím, krea-
tivita a interaktivní vyučování jsou 
synonyma moderní školy. Při tom 
všem nesmíme zapomínat na osob-
nost učitele, která je ve škole nena-
hraditelná,“ poznamenal Michal 
Orság, učitel a projektový manažer 
neziskové organizace EDULAB. 

smyslem setkání bylo navázat 
kontakt s dětmi ze sousední země, což 
se povedlo. Žáci komunikovali zprvu 
v jednoduchých českých frázích, aby 
se o sobě něco dozvěděli, později se 
domlouvali pomocí gest či přecházeli 
do angličtiny. V každém případě se 
snažili jeden druhému porozumět, 
a to je nejlepší cesta ke sblížení.

Společně strávený čas byl zaměřen 
na fantazijní svět knížek, především 
těch pohádkových, a  tak se žáci 
společně ponořili do knih ze svého 
dětství a navzájem si představili i ty, 
které čtou v současné době.

Zjistili, že přestože žijí v jiné zemi 
a mluví jiným jazykem, mohou mít 
společné třeba oblíbené pohádkové 

hrdiny – děti z Bullerbynu, Pipi dlou-
hou punčochu nebo hlavního hrdinu 
z Deníku malého poseroutky.

Program byl bohatý, žáci tvořili 
příběh z předem daných slov, kreslili 
oblíbenou literární postavu a pozná-
vali melodie z večerníčků a pohádek. 
A protože je i pohyb velmi důležitý, 
vydováděli se ve školním bazénu 
a proběhli se v tělocvičně při hledání 
obrázků s postavami z večerníčků. 

Ale nebylo by to setkání nad kni-
hami bez návštěvy krajské knihovny. 
Děti navštivily také radnici, centrum 
Liberce a  samozřejmě si odbyly 
nezbytné nakupování. 

Projekt „Knihy nás sbližují“ byl spolufinanco-
ván Česko-německým fondem budoucnosti.

učí se s pomocí tabletů
Digitální třídu vybavenou dotykovou obrazovkou a tablety 
využívá od začátku nového školního roku ZŠ husova, která 
se zapojila do projektu Škola dotykem. Zkoumat bude vlivy 
a přínosy dotykových technologií ve výuce. pro žáky je taková 
výuka zajímavým zpestřením a přináší zcela nové možnosti.
Jan Král

Mezinárodní setkání žáků
v rámci projektu „knihy nás sbližují“ se v září uskutečnilo na 
ZŠ Ještědská setkání žáků 5. a 6. ročníků s žáky 6. ročníku 
gymnázia v herrnhutu. tato německá škola je zajímavá tím, 
že se v ní žáci učí také český jazyk.
Lukáš Houda, Základní škola Ještědská

žáci a  stUDenti základních 
a středních škol ze všech koutů České 
republiky představili čtyři desítky 
svých módních kolekcí.

„Chceme dětem ukázat, že textilní 
odvětví má budoucnost. Třeba si pro 
další studium jednou vyberou právě 
naši střední průmyslovou školu,“ 
uvedl ředitel pořádající školy Petr 
Luksch. „Myslím si, že taková soutěž 
do Liberce, který byl vždy městem 
textilu, patří. Rádi bychom proto 
pokračovali v  dalších ročnících,“ 
doplnil.

Inspiraci pro své kolekce hledali 
soutěžící všude možně: v  barvách 
duhy, v geometrii, v tělocvičně, na 
Madeiře, v Londýně nebo třeba ve fil-
movém Avataru. Jednotlivé přehlídky 
v podání mladých talentů tak nabídly 
atraktivní podívanou. Několik nápa-

ditých profesionálně prezentovaných 
kolekcí sklidilo bouřlivý potlesk.

Soutěžní přehlídky se zúčastnily 
také tři základní školy z Liberce – ZŠ 
U Soudu, Lesní a Kaplického. Hned 
se třemi kolekcemi vystoupily děti 
ze Základní školy U Soudu. Nejlépe 
se však z libereckých škol umístila ZŠ 
Kaplického, se svojí kolekcí Sen obsa-
dila třetí místo. Z vítězství se nakonec 
radovali žáci ze ZUŠ Lomnice nad 
Popelkou (Zrození květu).

Mezi středními školami se v kate-
gorii „Taková – taková jsem já“ nej-
lépe umístila Střední škola designu 
a  módy Prostějov. Porotu zaujala 
s kolekcí Emotions. Další kategorii 
„I technická textilie nás dokáže oblék-
nout“ ovládla Střední škola Strážnice. 
Ta se divákům představila s kolekcí 
Angels wings. 

nový akademický rok

Vůbec poprvé v  moderní historii se 29.  září na Technické univerzitě v  Liberci uskutečnilo 
za účasti ministra školství, mládeže a  tělovýchovy Marcela Chládka slavnostní zahájení 
akademického roku 2014 –2015. Do města pod Ještědem se na něj sjeli nejvyšší představitelé 
českých vysokých škol. Nechyběli ani primátorka Liberce Martina Rosenbergová a hejtman 
Libereckého kraje Martin Půta. Slavnostní zahájení akademického roku se koná každoročně 
na vybrané vysoké škole.  Foto Jan Král

Mladý oděv a textil v liberci
liberec na jeden den ožil módou, ale i nápady, jak využít 
technické textilie v oděvu a doplňcích. střední průmyslová 
škola textilní liberec uspořádala ve středu 24. září na 
technické univerzitě první ročník soutěže oděv a textil liberec 
2014 s podtitulem Bez textilu by nebylo oděvu.
Jan Král
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nápaDy, Jak využít budovu, která 
je historickou památkou, představily 
veřejnosti 30. září na radnici tři skupi-
ny architektů. Oslovilo je vedení města 
na základě dvou nedávno proběhlých 
debat s občany Liberce.

„Bývalé sídlo rodiny Liebiegů je část 
našich dějin. Bez této rodiny by Liberec 
nebyl tím, čím je, proto přistupujeme 
k revitalizaci s rozvahou a pokorou. 
Nové využití musí být natolik dobře 
vyjednané s  památkáři, veřejností, 
uzpůsobené potřebám města a finan-
covatelné z Evropské unie, abychom 
si i za padesát let mohli říci, že jsme to 
udělali dobře. Máme historickou příle-
žitost vrátit tomuto sídlu lesk a slávu 
a zároveň v něm vytvořit mnoho, co 
městu dnes chybí,“ řekl náměstek pri-
mátorky Jiří Šolc.

První skupinu oslovených archi-
tektů tvoří zástupci Fakulty umění 
a  architektury TUL, pod vedením 
děkana Zdeňka Fránka, druhou 
Fakulty architektury ČVUT, pod vede-
ním architekta Petra Šikoly, a třetí je 
skupina místních architektů v  čele 
s respektovaným architektem Petrem 
Stolínem.

Všechny prezentované vize počítají 
s tím, že by se do Liebiegova paláce 
mohlo přestěhovat Komunitní středis-
ko Kontakt (příspěvková organizace 
města), které se stará o aktivní využití 
volného času seniorů a zdravotně posti-
žených a nyní sídlí v pronájmu. Další pro-
story paláce by mohly sloužit různým 
institucím, neziskovým organizacím, 
a to např. jako výstavní prostory, atelié-
ry, chráněné dílny či učebny. Architekti 
navrhují také reprezentativní sály.

Zajímavým nápadem je vytvoření 
centrálního městského parku. Ten by 

vznikl spojením současného parku 
mezi Grandhotelem Zlatý lev a ulicí 
Komenského s parkovými plochami 
u Libereckého zámku a Liebiegova 
paláce. S  tímto nápadem pracuje 
vedení města již delší dobu a minimál-
ně jeden tým architektů jej zhmotnil 
ve své představě. „Dlouhodobě o této 
myšlence jednáme také se spoluma-
jitelem zámku Peterem Winkelma-
nem,“ doplnil Jiří Šolc.

Podle architekta Petra Stolína 
by měl mít palác především takové 
využití, aby se do něj lidé vraceli. 

Architekt Zdeněk Fránek pracoval na 
studii společně se studenty univerzity 
a navrhují jen konzervativní stavební 
úpravy objektu. Odvážně ale uvažují 
o umístění podzemních garáží pod 
zahradu.

Objekt by ponechal bez výrazných 
zásahů také architekt Petr Šikola. Těži-
štěm a centrem kulturního dění by 
bylo nádvoří, které je ideálním místem 
pro pořádání nejrůznějších kulturních 
akcí pro veřejnost pod širým nebem. 
Své místo by zde měla i kavárna.

Liebiegův palác převzalo město 
Liberec do svého majetku ve značně 
zchátralém stavu po přestěhování 
galerie do Lázní. Nechalo zde opravit 
světlíky, kterými zatékalo, a vyčistit 
zahrady.

Galerie dostala nové zabezpečení 
včetně fotopastí a celý prostor kont-
rolují i citlivá protipožární čidla. S hle-
dáním dalšího využití objektu zkoumá 
město také možnosti dotačních titulů, 
které by pomohly rekonstrukci paláce 
z větší části zaplatit.

Prezentované architektonické 
studie jsou k  nahlédnutí na webu 
města http://kuc.cz/thz2id. 

Město liberec spolu s architekty hledá využití 
pro liebiegův palác, zvažuje centrální park
kultuře, zábavě, vzdělávání, ale i mezigeneračnímu setkávání lidí by mohl v budoucnu sloužit liebiegův palác. ten zůstal 
prázdný poté, co se z něj oblastní galerie liberec přestěhovala do revitalizovaných lázní.
Jan Král

ZastUpitelstvo města schvá-
lilo na zasedání 4. září 2014 Aktua-
lizaci strategie rozvoje statutárního 
města Liberec 2014–2020. Strategie 
rozvoje představuje plán pro město 
na nadcházející roky, který stanovu-
je, jakým směrem se má jeho vývoj 
ubírat a současně je i rámcem pro 
čerpání dotačních prostředků.

Práce na tomto dokumentu byly 
zahájeny již na konci roku 2012 a na 
celém procesu se podílela široká 
veřejnost. Aktualizace navázala na 
strategický plán z roku 2007, který 
bylo třeba aktualizovat z  důvodu 
nastalých změn jak ve městě, tak 
v  jeho okolí. Současně bylo cílem 
reagovat na zjištěné nedostatky 
v předchozí verzi strategie.

K procesu tvorby strategického 
dokumentu bylo přistoupeno nově, 

jinak, zejména byl kladen důraz na 
spolupráci a komunikaci s veřejností 
a na následnou implementaci strate-
gie, tedy na její provázání s finanč-
ními zdroji. Jen do tvorby návrhové 
části strategie, tj. formulace vize, cílů 
a opatření, bylo zapojeno přes 140 
lidí, mezi nimiž byli zástupci samo-
správy města Liberce, magistrátu, 
občanských sdružení a mnozí další 
externí odborníci i laická veřejnost. 
Z  hlediska obsahu strategického 
dokumentu je nově větší důraz 
kladen na koncepční řízení rozvoje 
města, na kvalitní veřejnou správu, 
na spolupráci, komunikaci a osvětu 
všech aktérů rozvoje.

Výsledný dokument se zabývá 
těmito oblastmi:

 ekonomika a podnikání zejmé-
na z hlediska konkurenceschopnosti 

(podnikání, věda, výzkum, inovace, 
trh práce, cestovní ruch)

 kvalita života (vzdělávání, 
zdraví, sociální služby, bydlení, bez-
pečnost, kultura, sport a volný čas)

 životní prostředí a veřejná pro-
stranství (městská zeleň, příměstská 
krajina, ochrana přírody a krajiny, 
vodní toky, odpady a  odpadní 
vody, ovzduší, veřejná prostranství, 
dostupnost volné krajiny)

 udržitelná mobilita a  tech-
nická infrastruktura (dopravní 
plánování, dopravní infrastruktu-
ra, doprava v  klidu, bezpečnost 
dopravy, dopravní značení a řízení 
dopravního provozu, bezbariéro- 
vost dopravy, nemotorová dopra-
va, udržitelné formy mobility, inže-
nýrské sítě, hospodaření s energi-
emi)

 veřejná správa a občanská spo-
lečnost, územní spolupráce (kon-
cepční řízení rozvoje, komunikace 
města, partnerství a  spolupráce, 
veřejné služby, krizové řízení, pra-
covníci veřejné správy)

Tento poměrně obecný doku-
ment bude do roku 2020 implemen-
tován prostřednictvím tzv. akčních 
plánů, které budou zpracovávány 
na jeden či dva roky a budou mít 
podobu konkrétních projektů s při-
řazením realizátora a  finančních 
zdrojů. Další informace k  celému 
procesu tvorby strategického plánu 
naleznete na www.liberec.cz/aktua-
lizace-strategie/.

Aktualizovanou strategii rozvoje 
města naleznete v plném rozsahu 
na webových stránkách města www.
liberec.cz/plan/. 

Strategický plán města na období 2014–2020 
byl schválen v zastupitelstvu
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DůvoDem schválení fúze byla zejmé-
na její ekonomická výhodnost a zajištění 
kvalitní správy majetku ve vlastnictví 
společnosti SAF. Na základě usnesení 
zastupitelů SAF ke konci roku 2014 zanik-
ne a od 1. ledna 2015 splyne s městskou 
společností SAL.

„Po zjištění, že správa fotbalového 
areálu ze strany akciové společnosti SAF 
je z dlouhodobého hlediska neefektivní 
a proto nevhodná, jsme zajistili přípravu 
řešení formou fúze společností. Ta je sice 
poměrně náročným opatřením, ale byla 
vybrána jako možný způsob zlepšení,“ 
uvedl náměstek primátorky pro správu 
sportovních objektů a sport Jiří Rutkovský 
s tím, že z dlouhodobého hlediska se jeví 
jako výhodné v tomto trendu pokračovat 
a postupně redukovat počet společností 
spravujících sportovní areály, a tím zjed-
nodušit a zefektivnit správu sportovních 
areálů vlastněných městem.

„Odbor sportu a cestovního ruchu při-
pravuje harmonogram změny ve správě 
areálů a  slučování dalších městských 
společností. Bude to úkol pro nové zastu-
pitelstvo a uvidíme, zda vedení města po 
volbách naváže na schválenou fúzi a vydá 
se, stejně jako my, cestou vedoucí ke zlep-
šení, nebo s tím nebude dělat nic, jak je 
mnohdy u správy veřejných prostředků 
zvykem. Fúze společností SAL a  SAF 
je první potřebný krok k dosažení cíle, 
kterým je efektivní a kvalitní správa libe-
reckých sportovních objektů vlastněných 
městem,“ vysvětlil Jiří Rutkovský, který je 
jedním ze dvou jednatelů společnosti SAL.

Společnost Sportovní areál Fotbal, a.s., 
zanikne ke konci roku 2014 bez likvidace 
a její obchodní jmění přejde na nástupnic-
kou společnost SAL, s.r.o. Základní kapitál 
nástupnické společnosti Sportovní areál 
Liberec, s.r.o., zůstane stejný jako před 
fúzí, tedy 250 200 000 korun. 

příspěvky oD města pomáhají 
poskytovatelům služeb nejen přímo 
k realizaci jejich činnosti, ale zároveň jim 
umožňují získat další peníze ze státního 
rozpočtu.

„Jde o  první systémové opatření, 
které jsme na radnici začali připravovat, 
a dnes se potvrzuje, jak bylo potřebné. 
Organizace, které byly dříve podporo-
vány z krajského projektu IP1, už tuto 
podporu nemají, a tím pádem nemo-
hou získat dotaci od ministerstva práce 
a sociálních věcí, což je třeba příklad 
azylového domu Speramus,“ řekla pri-
mátorka Martina Rosenbergová.

Právě na provoz azylového domu 
Speramus, který provozuje v  Široké 
ulici obecně prospěšná společnost 
Návrat, přispěje město. Městští zastu-
pitelé odsouhlasili příspěvek 250 000 
korun. Dotace pomůže zachovat služby, 
které společnost poskytuje lidem bez 

domova a v tíživé sociální situaci. Dofi-
nancování provozu z prostředků města 
je pro společnost Návrat v tuto chvíli 
jedinou cestou k zachování služby.

Pravidla pro poskytnutí příspěvku 
z rozpočtu pro poskytovatele sociálních 
služeb připravovala Řídicí pracovní sku-
pina pro Komunitní plánování sociál-
ních služeb na libereckém magistrátu 
už od začátku roku. Letos také proběhl 
pilotní program, na jehož základě sku-
pina pravidla dopracovala. Upřesnila 
například okruh oprávněných žadatelů 
a určila postup při příjmu žádostí. Nová 
pravidla také stanovují maximální výši 
finančního příspěvku, která nepřesáhne 
40 procent z celkového předloženého 
rozpočtu dané služby, nejvýše však 
500 000 Kč včetně DPH. Pravidla dále 
například zvyšují bodovou hranici pro 
získání finančního příspěvku.   
 www.liberec.cz/zastupitelstvo

zprávy z rady zprávy z rady

� Rada�města�16.�září�2014

Oprava mostu 
na cyklostezce
Do konce listopadu bude opraven 
most přes Ruprechtický potok na 
cyklostezce U Nisy, který je v hava-
rijním stavu. Při vydatnějších deš-
tích nebo tání sněhu, které by zved-
lo hladinu Ruprechtického potoka, 
by mohlo dojít k poškození mostní 
konstrukce. Bude proto nutné pro-
vést sanaci podemletých základů.

Město oslovilo kvůli opravě 
mostu tři firmy. Z  nich vybralo 
společnost, která nabídla nejnižší 
předpokládanou cenu – firmu TWO 
BRICKS, s.r.o., za částku 581 873 Kč 
včetně DPH.

Nová pojišťovací smlouva
Ke konci roku končí městu plat-

nost pojistných smluv na pojištění 
majetku, odpovědnosti a  vozidel 
uzavřených v roce 2010 s Koopera-
tivou. Bylo proto nutné vybrat no-
vého pojistitele na další čtyři roky.

Rada města schválila výsledky 
veřejné zakázky, z níž vzešla vítěz-
ně znovu Kooperativa pojišťovna, 
a.s. Její nabídka byla nejnižší, o cca 
šest a půl milionu korun menší než 
nabídka druhé pojišťovny v pořadí. 
Cena všech pojištění na další čtyřle-
té období bude 36 814 656 Kč.

Lidové sady a Formanka 
prochází modernizací

Liberečtí radní schválili čerpání 
prostředků do výše 3,1 mil. Kč z in-
vestičního fondu ZOO Liberec, p. o., 
které příspěvková organizace využi-
je k rekonstrukci sociálního zařízení 
a  na modernizaci restaurace For-
manka v Kulturním a společenském 
centru Lidové sady. K úpravám pro-
stor, které od roku 2011 provozuje 
právě ZOO Liberec, dochází během 
letošního podzimu, tedy ještě před 
zahájením plesové sezony.

Dojde ke kompletní rekonstrukci 
sociálního zařízení u  restaurace, 
k  propojení s  terasou, k  úpravám 
zázemí restaurace, k dovybavení ku-
chyňských technologií a vybudová-
ní výdeje jídel na terasu. Již na konci 
léta proběhly opravy omítek, ma-
leb, stropu a interiérů kryté terasy.

Alej se odkládá
K  revitalizaci aleje v  Masarykově 

ulici letos nedojde. Městu se totiž 
nepodařilo získat na obnovu stro-
mořadí z  Operačního programu ži-
votního prostředí potřebnou dotaci. 
Rada města Liberce proto rozhodla, 
že do doby, než získá město na re-
vitalizaci příspěvek od státu, budou 
stromy zabezpečeny proti vyvráce-
ní a celá alej stabilizována.  

� Rada�města�7.�října�2014

Město opravuje 
dopravní hřiště

Střechu na budově v  areálu dět-
ského dopravního hřiště musí ještě 
do zimy nechat opravit statutární 
město Liberec, do jehož vlastnic-
tví celé hřiště přechází z  rukou 
Libereckého kraje. Střecha by ne-
musela vydržet povětrnostní pod-
mínky, zejména zatížení sněhu.

Opravu provede firma Aron Hou-
se, s.r.o., která z oslovených firem 
podala nejnižší nabídku 1 270 891 
Kč vč. DPH. Jedná se o rekonstrukci 
dvou pultových střech nad hlavní 
budovou a její přístavbou.

Zastávka v Kateřinkách 
změní název

Nový název dostane od 1.  listo-
padu autobusová zastávka MHD 
v  Kateřinkách. Současná zastávka 
Učňovská škola se změní na zastáv-
ku Škola Kateřinky. Změna reaguje 
na skutečnost, že škola nedaleko 
této zastávky již delší dobu není 
pouhým učilištěm. Dnes tady sídlí 
kromě Středního odborného uči-
liště nábytkářského také Střední 
škola tvorby a  designu nábytku 
a Střední škola uměleckořemeslná 
a oděvní Liberec.

Studie modernizace 
kontejnerových stání

Záměr studie, která by měla Li-
berci přinést jednotnější a efektiv-
nější systém kontejnerových stání, 
schválili liberečtí radní. Studie 
bude kromě umístění, obnovy a do-
plnění kontejnerových stání řešit 
také jejich estetickou stránku, na-
příklad modernější zastřešení.

Na území Liberce se nachází 
14  744 nádob na sběr směsného 
komunálního odpadu a  1  195 ná-
dob na tříděný odpad, které jsou 
rozmístěny na 271 kontejnerových 
stáních. Liberec se vyznačuje kop-
covitým terénem a  často úzkými 
ulicemi, proto bývá v mnoha lokali-
tách obtížné umístit kontejnery na 
odpad k  určeným nemovitostem. 
„Je pochopitelné, že lidé chtějí mít 
kontejnerová stání blízko, ale záro-
veň ne pod okny. Mnohá stání jsou 
navíc příliš velká a kontejnery jsou 
často umísťovány jen podle mož-
ností terénu, bez ohledu na esteti-
ku. V tomto směru je nevyhovující 
i  samotná podoba většiny kontej-
nerových stání, která jsou převáž-
ně z betonových prefabrikátů nebo 
vlnitého plechu,“ vysvětlila primá-
torka Martina Rosenbergová, proč 
chce město současný stav kontej-
nerových stání změnit. 

 www.liberec.cz/rada

Sloučením městských společností 
město zefektivní jejich provoz a ušetří
městská společnost sportovní areál Fotbal, a.s., (saF) je od 
doby rekonstrukce stadionu U nisy vlastníkem velké části 
tamních staveb. stejně tak městská společnost sportovní 
areál liberec, s.r.o., (sal) je vlastníkem velké části areálu 
městského stadionu v Jeronýmově ulici (sport park 
liberec s tipsport arenou). Zastupitelé schválili fúzi, která 
obě společnosti sloučí do jedné.
Zuzana Minstrová

nová pravidla pro 
financování sociálních služeb
nový systém financování služeb v sociální oblasti pro 
poskytovatele sociálních služeb zavede od začátku 
příštího roku statutární město liberec. pro přiznání 
příspěvku z městského rozpočtu vytvořila radnice jasná 
pravidla, která budou platit v období dvou let.
Jan Král



e-aukce energií navázala vysoutěženými 
úsporami na loňskou úspěšnou premiéru
Dalších více než pět stovek občanů z liberce a okolí bude mít minimálně na dva roky výrazně levnější elektřinu a plyn. 
Úsporu v nákladech na energie jim zajistila historicky druhá elektronická aukce, kterou připravilo statutární město 
liberec ve spolupráci se společností a-tender, s.r.o., a jíž se zúčastnili všichni alternativní dodavatelé.
Jan Vrabec

při on-line přenosu historicky 
druhé liberecké e-aukce se ceny 
elektrické energie a zemního plynu 
tentokrát nesoutěžily současně, ale 
zvlášť. I  letos se podařilo vysoutěžit 
velmi výhodné ceny, které budou mít 
odběratelé garantované minimálně 
po dva roky.

E-aukce odstartovala soutěžením 
o nejnižší nabídku za dodávku plynu 
a  snižování cen netrvalo ani půl 
hodiny. Výsledek? Pro přihlášených 
147 odběratelů se dvouleté náklady 

na plyn podařilo snížit z  původ-
ních 7 708 600 Kč až na konečných 
5 683 320 Kč, což znamená průměr-
nou úsporu 26,27.

Stejně příznivé výsledky přines-
la i  e-aukce elektřiny, která trvala 
přes hodinu. V  tomto případě se 
dvouleté náklady pro cca 400 při-
hlášených odběrných míst podařilo 
snížit z původních 3 928 003 Kč na 
konečných 2 982 122 Kč, tedy v prů-
měru o 24,08 %. U obou komodit šla 
s nabídkovou cenou nejníže společ-

nost Europe Easy Energy, a.s., která 
je pro všechny přihlášené novým 
dodavatelem.

„Opět se ukázalo, jak výhodná 
je tato forma nákupu energií, kdy 
se soutěží vždy jeden velký balík 
energie namísto každé domácnosti 
zvlášť. Jde o efektivní a s ohledem 
na dodavateli předem podepsané 
podmínky i bezpečný způsob, jakým 
mohou lidé získat nového, výrazně 
levnějšího dodavatele energií,“ uvedl 
náměstek primátorky pro ekonomi-

ku, majetek a systémovou integraci 
Jiří Šolc.

Možnost ušetřit na nákladech 
za silovou elektřinu a  plyn pro-
střednictvím e-aukce nabídlo sta-
tutární město Liberec občanům 
poprvé v loňském roce, a to poté, 
co si výrazné úspory za energie 
samo vyzkoušelo sdruženým elek-
tronickým nákupem na komoditní 
burze jak pro budovy magistrátu, 
tak pro jeho příspěvkové organi-
zace. 
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Inzerce

pro návŠtěvníky jakékoliv destina-
ce, zvlášť zavítají-li tam poprvé, je často 
nejdůležitější první dojem. Ať už je to 
první setkání v hotelu, na čerpací stani-
ci, na pokladně zoo nebo v městském 
informačním centru. Pokud se personál 
chová k návštěvníkovi přívětivě, pomůže 
a pochopí jeho potřeby, je téměř jisté, že 
takový turista bude vždy o městě hovořit 
pěkně. A to je nejlepší reklama.

Zdánlivě jasné pravidlo prvního kon-
taktu ale není zdaleka všem pracovníkům 
v oblasti turistického ruchu vlastní. Mělo 
by ale být standardem a  pracovnice 
Městského informačního centra Liberec 
(MIC) jej splňují bezezbytku. Přesvědčily 
o tom i přísné kontrolory agentury Czech 
tourism, kteří navštívili Liberec letos v létě.

Tzv. mystery shopping začíná už na 
chodníku, kdy je hodnoceno umístění 
směrovek, označení a podobně. Kontro-
loři si při návštěvě všímají vyvěšené pro-
vozní doby či upravených výloh, ale dají 
i na první pocit a přívětivost prostředí. 
„Hodnotí se, za jak dlouho byli inspek-
toři obslouženi a jakým způsobem, zda 
nikdo z pracovníků nevyřizoval soukromé 
záležitosti a podobně,” popisuje vedoucí 
Městského informačního centra Liberec 
Pavlína Kuchtová. Mystery shopping 
spočívá v  tajných kontrolách, o  nichž 

kontrolovaní netuší. Hodnoceno je 
úplně vše, včetně oblečení pracovníků 
infocentra, oslovení nebo (ne)používání 
negativních formulací. Důležité je také 
množství a kvalita poskytovaných letáků, 
suvenýrů a map.

„Ve všech sledovaných kategoriích 
jsme obstáli na výbornou. Mírné výhrady 
byly ke komunikaci pracovníků, kteří se 
kontrolora na závěr nezeptali: 'S čím dále 
vám můžeme pomoci?‘ Je to věc, kterou 
obecně řešíme, protože ne vždy se tato 
otázka hodí,” vysvětluje vedoucí odboru 
sportu a cestovního ruchu libereckého 
magistrátu David Pastva, pod nějž info-
centrum spadá.

V letošním roce pracovníci MIC absol-
vovali novinku z oblasti kontroly – telefo-
nický mystery shopping. I zde liberecké 
infocentrum výtečně uspělo, chyběla jen 
stejná fráze ve smyslu „Jak vám mohu 
pomoci?“ Ale to je skutečně drobnost. 
V zápisu hodnotitele totiž stojí: „Pracov-
nice vyhodnotila věk dětí a doporučila 
vhodnou aktivitu jak ve městě, tak v pří-
rodě. Poskytla velice přesné informace 
i svoje osobní doporučení. Na konci roz-
hovoru mě odkázala na web Liberce, kde 
si mohu vybrat další aktivity, a nabídla, že 
mohu znovu zavolat, pokud o některé 
z nich budu chtít vědět víc.“ 

MěStSké inforMační centruM 
liberec patří k neJlepšíM v zeMi
městské informační centrum liberec s provozovnou 
v budově nového magistrátu bývá prvotním kontaktem 
návštěvníků města s libercem. Jeho úloha je proto velmi 
důležitá. Jsou takzvaně první na ráně. nedávné tajné 
kontroly potvrdily, že jeho úroveň je téměř nejvyšší možná.
Pavel Chmelík  www.visitLiberec.eu

Účetnictví každé 4. firmy v ČR je vedeno  
v programech Ježek software. Zjistěte proč...

Petr Novotný 
živnostník

„Konečně 
kancelářský 

program  
přesně pro mě.“

Daňová 

evidence

ZDARMA!Nabídky, faktury, platby, ...
Snadná výměna dat s účetní
Základní verze již  
od 1.200 Kč

Sbohem složité papírování!

Zvládnout DUEL je snadné!  

Seznamte se ZDARMA každý pátek  

v České Lípě. Více na www.jezeksw.cz

Reklama, kteRá v libeRci funguje
45 500

výtisků každý měsíc
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zastupitelstvo města liberec  2014–2018
Přehled všech libereckých zastupitelů, kteří byli zvoleni 
ve volbách 10. a 11. října 2014. Jsou řazeni podle volebního 
výsledku politických stran a podle obdržených hlasů.

PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.  

ZMěNA
Volební výsledek: 7 656 hlasů
Volební strana: Změna pro Liberec
E-mail: jaromir.baxa@zm.liberec.cz

Jiří Čeček

ZMěNA
Volební strana: Změna pro Liberec
Volební výsledek: 6 738 hlasů
E-mail: jiri.cecek.selba@seznam.cz

Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.

ZMěNA
Volební strana: Změna pro Liberec
Volební výsledek: 7 201 hlasů
E-mail: josef.sedlbauer@tul.cz

Ing. Karolína Hrbková  

ZMěNA
Volební strana: Změna pro Liberec
Volební výsledek: 7 372 hlasů
E-mail: hrbkova@zmena.cz

Mgr. Zuzana Tachovská

ZMěNA
Volební strana: Změna pro Liberec
Volební výsledek: 7 025 hlasů
E-mail: zuzana.tachovska@gmail.com

Bc. Zuzana Kocumová 

ZMěNA
Volební strana: Změna pro Liberec
Volební výsledek: 7 869 hlasů
E-mail: kocumova.zuzana@centrum.cz

Ing. Filip Galnor
Volební strana: ANO 2011
Volební výsledek: 5 406 hlasů
E-mail: filip.galnor@gmail.com ANO 2011

Tomáš Kysela
Volební strana: ANO 2011
Volební výsledek: 5 177 hlasů
E-mail: liberec@anobudelip.cz ANO 2011

Pavla Haidlová

ZMěNA
Volební strana: Změna pro Liberec
Volební výsledek: 6 876 hlasů
E-mail: pavla.haidlova@seznam.cz

Tibor Batthyány

ANO 2011
Volební strana: ANO 2011
Volební výsledek: 5 594 hlasů
E-mail: liberec@ano2011.cz

Ing. Martin Čulík

ANO 2011
Volební strana: ANO 2011
Volební výsledek: 5 190 hlasů
E-mail: liberec@anobudelip.cz

Mgr. Jan Korytář  

ZMěNA
Volební výsledek: 7 628 hlasů
Volební strana: Změna pro Liberec
E-mail: korytar.jan@email.cz

Ing. Marie Pavlová

ZMěNA
Volební strana: Změna pro Liberec
Volební výsledek: 6 697 hlasů
E-mail: pavlova.marie@seznam.cz

PhDr. Mgr. Ivan Langr  

ZMěNA
Volební strana: Změna pro Liberec
Volební výsledek: 7 242 hlasů
E-mail: ivan.langr@volny.cz

Mgr. Ondřej Petrovský  

ZMěNA
Volební strana: Změna pro Liberec
Volební výsledek: 7 230 hlasů
E-mail: ondrej.petrovsky@email.cz

MUDr. Kateřina Absolonová  (ZpL)

ZMěNA
Volební strana: Změna pro Liberec
Volební výsledek: 7 449 hlasů
E-mail: kabsolonova@seznam.cz

Ing. Radka Loučková Kotasová  
Volební strana: ANO 2011
Volební výsledek: 5 302 hlasů
E-mail: r.kotasova@regioplan.cz ANO 2011

Mgr. Libuše Vítová
Volební strana: ANO 2011
Volební výsledek: 5 164 hlasů
E-mail: vitovalibuse@seznam.cz ANO 2011

Zbyněk Šrámek
Volební strana: ANO 2011
Volební výsledek: 5 086 hlasů
E-mail: zbynek.sramek@seznam.cz ANO 2011
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Ing. Pavel Šulc
Volební strana: ANO 2011
Volební výsledek: 5 054 hlasů
E-mail: pavel.sulc@stream.cz ANO 2011

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
Volební strana: Starostové pro Liberecký kraj 
Volební výsledek: 5 121 hlasů
E-mail: j.zamecnik@centrum.cz SLK

Mgr. Antonín Ferdan
Volební strana: Starostové pro Liberecký kraj
Volební výsledek: 4 631 hlasů
E-mail: antonin.ferdan@gmail.com SLK

Jakub Zobín  

ANO 2011
Volební strana: ANO 2011
Volební výsledek: 5 083 hlasů
E-mail: jakub.zobin@email.cz

Mgr. Martina Rosenbergová

ČSSD
Volební strana: Česká strana sociálně demokratická
E-mail: rosenbergova.martina@magistrat.liberec.cz
Volební výsledek: 3 425 hlasů

MUDr. Jan Mečl

ČSSD
Volební strana: Česká strana sociálně demokratická
Volební výsledek: 3 320 hlasů
E-mail: jan.mecl@nemlib.cz

Jan Čmuchálek

ČSSD
Volební strana: Česká strana sociálně demokratická
Volební výsledek: 2 913 hlasů
E-mail: h.cmuchy@seznam.cz

Mgr. Zora Machartová

TOP 09
Volební strana: TOP 09
Volební výsledek: 2 135 hlasů
E-mail: machartova@sdruzenitulipan.cz

MUDr. Peter Hromádka

TOP 09
Volební strana: TOP 09
Volební výsledek: 1 962 hlasů
E-mail: peter.hromadka@nemlib.cz

Ing. Ondřej Červinka

ODS
Volební strana: Občanská demokratická strana
Volební výsledek: 1 762 hlasů
E-mail: cervinka.ondrej@gmail.com

Mgr. Dana Lysáková

KSČM
Volební strana: Komunistická strana Čech a Moravy
Volební výsledek: 1 726 hlasů
E-mail: lysakova@kscm-liberec.cz

Mgr. Věra Skřivánková

KSČM
Volební strana: Komunistická strana Čech a Moravy
Volební výsledek: 1 678 hlasů
E-mail: skrivankova.liberec@seznam.cz

MUDr. Jiří Chalupa

ODS
Volební strana: Občanská demokratická strana
Volební výsledek: 1 592 hlasů
E-mail: jirichalupa70@seznam.cz

Jiří Suchánek

ČSSD
Volební strana: Česká strana sociálně demokratická
Volební výsledek: 2 881 hlasů
E-mail: jirisuchanek@jirisuchanek.cz

RNDr. Michal Hron

SLK
Volební strana: Starostové pro Liberecký kraj 
Volební výsledek: 5 377 hlasů
E-mail: michalhron@c-mail.cz

Mgr. Jan Marek

SLK
Volební strana: Starostové pro Liberecký kraj
Volební výsledek: 4 634 hlasů
E-mail: von.maffersdorf@centrum.cz

Mgr. Jiří Šolc
Volební strana: Starostové pro Liberecký kraj 
Volební výsledek: 5 410 hlasů
E-mail: solc.jiri@magistrat.liberec.cz SLK

doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.
Volební strana: Starostové pro Liberecký kraj
Volební výsledek: 4 897 hlasů
E-mail: david.vaclavik@seznam.cz SLK

Ing. Květa Vinklátová
Volební strana: Starostové pro Liberecký kraj 
Volební výsledek: 5 164 hlasů
E-mail: k.vinklatova@seznam.cz SLK

Mgr. Jan Berki
Volební strana: Starostové pro Liberecký kraj 
Volební výsledek: 5 086 hlasů
E-mail: jan.berki@hotmail.cz SLK
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Se svatbami, vítáním občánků 
a dalšími slavnostními obřady na 
liberecké radnici je od roku 1959 
neodmyslitelně spjatý varhaník 
Karel Hájek, který se sám velkou 
měrou zasloužil o to, že se varhany 
v obřadní síni vůbec objevily.

„Obřady doprovází už tak dlouho, 
že se dokonce stává, že při zlatých 
svatbách hraje manželům, které 
doprovázel už při jejich oddání. Pan 

Jaroslav Morávek byl členem 
libereckého zastupitelstva konti- 
nuálně od roku 1994 do října 2014, 
kdy jeho mandát skončil. Pracoval 
ve finančním výboru a výboru pro 
územní plánování a rozvoj. Za jeho 
éru komunálního politika by voliči 
těžko hledali pracovitějšího a váže-
nějšího zastupitele.

Jaroslav Morávek se narodil 
21. 9. 1934 v Hořicích v Podkrkonoší. 
Je absolventem Obchodní akademie 
v Hořicích, Střední průmyslové školy 
stavební v Liberci a VŠE v Praze – obor 
ekonomika a řízení průmyslu a sta-
vebnictví.

V Liberci žije od roku 1959. Veřejně 
je činný od roku 1957, kdy působil jako 
člen MěstNV Hořice v Podkrkonoší, 
kde po vojenské presenční službě 
pracoval na organizačním odboru 
Okresního národního výboru.

V letech 1959 až 1974 pracoval v růz-
ných funkcích v Národním podniku 
Pozemní stavby Liberec. Naposledy 
jako ředitel Stavební správy Liberec, 
která předala do užívání, kromě 

mnoha jiných staveb, také stavbu 
vysílače a hotelu Ještěd v roce 1973.

Od srpna 1974 působil jako ředi-
tel Stavoprojektu Liberec, a to až do 
svého zvolení předsedou ONV Liberec 
v červnu 1986.

V letech 1972 až 1990 byl poslan-
cem KNV Ústí nad Labem, kde praco-
val v komisi pro výstavbu a v komisi 
místního hospodářství. Od června 
1986 do listopadu 1990 byl poslan-
cem a  posledním předsedou ONV 
Liberec. V  letech 1991 až 1994 byl 
členem Okresního shromáždění při 
Okresním úřadu Liberec. 

zastupitelé liberce v období 2010–2014

Zastupitelé zvolení na období 2010–2014 se rozloučili 25. září na posledním řádném zasedání před volbami.  Foto Jan Král

varhaníkem tří generací
karel hájek, známý i jako někdejší člen orchestru 
ladislava Bareše, doprovází obřady na liberecké radnici 
už neuvěřitelných 55 let, 29. září oslavil 85. narozeniny.
Jan Vrabec

dvacet let v zastupitelstvu
významné životní jubileum oslavil v září nejstarší 
liberecký zastupitel ing. Jaroslav morávek. k jeho 
80. narozeninám mu popřáli na posledním řádném jednání 
všichni zastupitelé a od vedení města obdržel milý dárek.

Hájek je náš skvělý dlouholetý spo-
lupracovník, který je pro mě zároveň 
živou pamětí této radnice. Mezi sva-
tebními obřady, kde jsem oddávají-
cím, si často povídáme a musím říct, 
že témata hovoru díky jeho boha-
tému životnímu příběhu jen tak 
nedojdou,“ konstatoval náměstek 
primátorky pro ekonomiku, majetek 
a systémovou integraci Jiří Šolc.

Karel Hájek, který se narodil 
v Hradci Králové a od konce 40. let 
žije v Liberci, je takříkajíc univerzál-
ním muzikantem. Kromě varhan, na 
které hrál od dvanácti let v kostele, 
totiž zvládá i pěknou řádku dalších 
nástrojů. „Začínal jsem na hous-
lích, na vojně jsem hrál na klavír, 
v dechovce jsem si vyzkoušel velký 
buben a dostal jsem se i k trubce, 
pozounu a kontrabasu,“ pozname-
nal pan Hájek, kterého řada Libe-
rečanů zná jako učitele a jiní jako 
dlouholetého člena orchestru Ladi-
slava Bareše. 
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pracovní verzi integrovaného plánu 
rozvoje území liberec – Jablonec nad Nisou 

lze připomínkovat do 15. listopadu 2014
Rady měst Liberce a Jablonce nad Nisou schválily pracovní verzi 

Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ). Jedná se o strategii, jejíž 
pomocí lze získat přístup ke zdrojům EU na realizaci integrovaných 

projektů řešících klíčové problémy na území v programovacím období EU 
2014–2020. Po schválení dokumentu strategie ze strany ministerstva pro 
místní rozvoj bude možné podávat projekty zařazené do IPRÚ – výhodou 

bude, že tyto projekty již nebudou muset soutěžit o dotaci s dalšími 
individuálními projekty. Přesto ale musí splnit podmínky jednotlivých 

operačních programů, které projekt budou financovat.

Pracovní verze IPRÚ obsahuje vymezení území a jeho charakteristiku, 
analýzu problémů a potřeb v území a analýzu aktérů v území, kterých 
se dotkne dopad projektu, nebo kteří projekt přímo budou realizovat. 

Na to navazuje zmapování strategických dokumentů platných ve 
vymezeném území a návrhová část, kterou představují vize, globální cíl, 

strategické cíle, specifické cíle a rozvojová opatření. Veřejnost nyní může 
připomínkovat jakoukoliv část pracovní verze ipRÚ.

Kompletní znění pracovní verze IPRÚ, včetně dalších informací, naleznete 
na webových stránkách města www.liberec.cz/IPRU.

pracovní verzi lze připomínkovat do 15. listopadu 2014, a to 
prostřednictvím e-mailu na adresu ipru@magistrat.liberec.cz.

Kontaktní osobou je Ing. Michal Vereščák, manažer IPRÚ.

ZapoJte se do pláNoVáNí 
RoZVoJe a budoucNosti 
libeRecka a JabloNecka!

pro žáky základních škol připravil 
Tým silniční bezpečnosti zábavnou 
formou osvětu týkající se jejich bez-
pečného pohybu v  provozu, a  to 
jak pěšího, tak na jízdním kole. Byli 
poučeni o různých reflexních prvcích, 
dopravních značkách, správném pou-
tání v automobilu nebo první pomoci. 
Sportkids Liberec pak pro ně přichystal 
jízdu zručnosti na kole. Za absolvování 
všech stanovišť dostali žáci na závěr 
malou odměnu.

Odpoledne probíhaly aktivity pro 
veřejnost týkající se nejen mobility, 
ale také zdravého pohybu. Uskutečnila 
se propagace ekologického autobusu 
MHD, cyklobusu do Jizerských hor, 
ale také cyklistiky, odstartovala zde 
Podzimní cyklojízda. „Je to propaga-

ce alternativních druhů dopravy, tedy 
podpora toho, že se dá po městě hýbat 
taky jinak než autem, proto se tu pre-
zentují autobusy, cyklisté i pěší,“ uvedl 
náměstek primátorky Jiří Rutkovský.

O doprovodný program se postara-
la svými vystoupeními taneční škola 
TAKT Liberec nebo seniorský Klub 
sportovních krasavic, představila 
se zde flatland exhibice s Michalem 
Kupcem, zumba s Lenkou Šebovou, 
nordic walking s Jájou Podrazskou, 
exhibice biketrialu s Janem Sladkým, 
Český červený kříž s první pomocí. 
Ztíženou mobilitu hendikepova-
ných spoluobčanů si mohli zájemci 
vyzkoušet například formou chození 
„poslepu“ za doprovodu asistentů 
z Tyfloservisu.  

den mobility v liberci
Zářijovou akcí Den mobility aneb hýbe se celý liberec se 
město zařadilo mezi místa podporující udržitelnou dopravu. 
kampaň připravilo město liberec ve spolupráci s komunitním 
střediskem kontakt liberec v souvislosti s členstvím 
v národní síti Zdravých měst čr a z toho vyplývajícího 
projektu statutární město liberec – Zdravé město.
Redakce

Inzerce
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Od�1.�1.�2014�problematiku�ztrát�a�nálezů�upravuje�nový�zákon�č.�89/2012�Sb.,�občanský�
zákoník.�Ten,�kdo�najde�ztracenou�věc,�je�povinen�ji�vydat�vlastníkovi�nebo�oznámit�nález�
obci,�na�jejímž�území�byl�nalezen.�Nepřihlásí�-li�se�o�ni�vlastník�do�tří�let�od�jejího�odevzdání,�
připadá�věc�do�vlastnictví�obce.�Nalezené�doklady�(občanské�průkazy,�cestovní�pasy)�se�
předávají�vždy�na�Magistrát�města�Liberec.�Přihlásí�-li�se�úřadu�vlastník�věci,� je�vyzván�
odpovědným�zaměstnancem�k�prokázání�totožnosti�a� identifikaci�ztracené�věci�tak,�aby�
prokázal,�že�mu�věc�náleží.

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 5. Srpna do 30. září 2014
299/14 Klíče s přívěsky 30. 09. 2014

298/14 Doklady – Michal Hájek 30. 09. 2014

297/14 Nálezy DPMLJ – peněženka (Jiří Lipavský), bunda, 2x deštník, batoh 30. 09. 2014

296/14 Doklady – Luboš Klinovský 30. 09. 2014

295/14 Peněženka – Simona Holosková 29. 09. 2014

294/14 Klíče s čipem 29. 09. 2014

293/14 Doklady – Tereza Poživilová 29. 09. 2014

292/14 Peněženka – Jiří Tauš 29. 09. 2014

290/14 Klíče 24. 09. 2014

289/14 Peněženka – Pavol Guzik 24. 09. 2014

288/14 Nálezy DPMLJ – sluneční brýle, mobil, žák. průk. Jana Jelínková, šusťáková bunda 23. 09. 2014

287/14 Peněženka – Radek Pittner 22. 09. 2014

286/14 Klíče od vozidla Citroën 22. 09. 2014

285/14 Peněženka – Veronika Macháčková 19. 09. 2014

284/14 Peněženka – Patrik Růžička 18. 09. 2014

283/14 Klíče 18. 09. 2014

282/14 Nálezy DPMLJ – deštník, pouzdro, dětská kabelka 19. 09. 2014

281/14 Nálezy DPMLJ – 3x bunda, 2x mikina, dětská peněženka, CD, plyšová hračka 16. 09. 2014

280/14 Klíče na šňůrce 15. 09. 2014

279/14 Svetr 15. 09. 2014

278/14 Klíče s klíčenkou 15. 09. 2014

277/14 Bunda 15. 09. 2014

276/14 Doklady – Jarmila Mrázová 15. 09. 2014

273/14 Řetízek 10. 09. 2014

27214 Nálezy DPMLJ – deštník, keramická ozdoba, dětský svetr, tričko 09. 09. 2014

271/14 Průkaz – Lukáš Kříž 08. 09. 2014

269/14 Nálezy DPMLJ – batoh, dětská kabelka, pantofle, herní konzole 05. 09. 2014

268/14 Nálezy DPMLJ – 3x mikina, mobil, 2x peněženka, hodinky, šátek, cyklistická přilba 02. 09. 2014

267/14 Průkaz – Markéta Jeriová 04. 09. 2014

297/14 Nálezy DPMLJ – peněženka (Jiří Lipavský), bunda, 2 x deštník, batoh 03. 09. 2014

266/14 Klíče 03. 09. 2014

264/14 Klíče od vozidla 01. 09. 2014

263/14 Jízdní kolo 01. 09. 2014

262/14 Finanční hotovost 30. 09. 2014

260/14 SIM karta – Václava Fennia 28. 08. 2014

258/14 Nálezy DPMLJ – 2x deštník, dětský batůžek (Krutinská), rukavice 26. 08. 2014

256/14 Klíče 25. 08. 2014

255/14 Klíče na šňůrce 25. 08. 2014

253/14 Batoh 25. 08. 2014

248/14 Peněženka – Dušan Pastorek 19. 08. 2014

247/14 Doklady – Jozef Kertés 19. 08. 2014

246/14 Jízdní kolo 19. 08. 2014

245/14 Hodinky – dámské 15. 08. 2014

244/14 Svazek klíčů – 4 ks 14. 08. 2014

243/14 Peněženka – Blanka Doubková 14. 08. 2014

241/14 Svazek klíčů 12. 08. 2014

240/14 Deštník 12. 08. 2014

239/14 Nálezy DPMLJ – peněženka (Ondřej Hašek), fotoaparát 12. 08. 2014

238/14 Nálezy ČD: bunda, 2x batoh, brýle, peněženka (Tomáš Bursík, Erich Kříž,
Udo Hempel), dětský batoh, spací pytel 12. 08. 2014

237/14 Nálezy ČD: přilba na kolo, 2x mobilní telefon, 2x batoh, dámská kabelka, dětská
kabelka, taška, peněženka – Josef Šlapák, taška Magna, spací pytel, stříbrný kufr 12. 08. 2014

236/14 Průkaz – Filip Štrunc 11. 08. 2014

235/14 Nálezy DPMLJ – 2x mobilní telefon, mikina 08. 08. 2014

234/14 Vysílačka 07. 08. 2014

233/14 Peněženka – Vlastimil Štrynek 05. 08. 2014

poDěkování
V  lednu letošního roku jsem na 

základě přání mnoha občanů ze sídlišť 
Aloisina výšina, Franklinova, Ječná 
a okolí v Liberci prosila o zvážení mož-
nosti výstavby čekárny MHD na zastávce 
autobusu č. 22 směr do města.

Jsem ráda, že práce během září již 
započala. Zábradlí, které zde bude 
odstraněno (dva „bloky“), by bylo 
vhodné umístit k novému chodníku z ul. 
Ječná směrem na zastávku, kde je v zimě 
velmi neschůdno bez zábradlí, bude-li 
to možné.

Tímto bych ráda paní primátorce, 
náměstkům i referentům úřadu podě-
kovala za dobře odvedenou práci.

Mnoho občanů jen kritizuje (i mně se 
nelíbí např. nekvalitně provedená dlažba 
před palácem Dunaj v Liberci, která byla 
udělána teprve relativně nedávno aj.), 
ale kritizovat umí každý.

Proto bych ráda touto cestou naopak 
pochválila dílo, které se podařilo v ul. 
Sosnová, Liberec 15, a to rekonstrukce 
horní terasy před vstupy do domu (Wol-
kerák). Bohužel neznám jméno firmy, 
která během cca 3–4 měsíců provedla 

fantastickou rekonstrukci naprosto zde-
vastované asfaltové terasy, a to nejen 
po stránce technické, ale i  estetické. 
A to i přesto, že zapracoval „zub času“ 
a již se nepodařilo zachránit unikátní 
sochu/dílo – Sluneční hodiny. Možná je 
to námět na obnovu pro skupinu paní 
Mrázkové „Socha ve městě“ (podobné 
chátrající dílo na záchranu čeká např. 
i v ul. Franklinova – parčík). Posílám fota 
nové horní terasy (dolní terasa zde byla 
rekonstruována cca před 5 lety). Autoři 
fotografií jsou Jaroslav a Danuše Dejdo-
vi. Bude-li to možné, prosím o otištění ve 
Zpravodaji.  Děkuji a přeji 
 krásné a úspěšné dny

 Ing. Jana Kondášová, Liberec

přišlo do redakce

Inzerce

Vaše dopisy posílejte na e ‑mail zpravodaj@magistrat.liberec.cz.



osadní výbory říjen 2014 liberecký zpravodaj 13

ohlédnutí za činností osadního výboru Horní Hanychov
Uzavřela se další čtyřletá etapa libereckého zastupitelstva a v té souvislosti cítím potřebu ohlédnout se za činností osadního 
výboru horní hanychov a osadních výborů obecně. nyní je o nových zastupitelích již rozhodnuto, ale vždy v období před 
volbami bývá problematika osadních výborů využívána, až zneužívána. nedávno dokonce proběhly tiskem informace, že 
se v liberci uskutečnilo první setkání osadních výborů, že osadní výbory jsou místní samosprávou, že mohou sloužit jako 
prostředky nátlaku na město apod.
Martin Dušek, předseda Osadního výboru Horní Hanychov
osaDní výBory nejsou místní 
samosprávou ani nátlakovými skupi-
nami, protože nejsou voleny občany, 
ale zřizovány zastupitelstvem (v našem 
případě Liberce). Zákon o obcích ve 
skutečnosti dává osadním výborům 
oproti ostatním občanům obce pouze 
čtyři formální výhody: jsou oprávněny 
předkládat městu návrhy ohledně roz-
počtu a rozvoje části obce, vyjadřovat 
se k návrhům týkajícím se části obce, 
vyjadřovat se k podnětům obyvatel 
části obce a předseda osadního výboru 
má právo kdykoliv vystoupit na zase-
dání zastupitelstva k čemukoliv, nejen 
k právě projednávaným věcem.

V praxi nemusí být v městské čtvrti 
osadní výbor, a přesto stejně je možné 
ji změnit k lepšímu. Pěkným příkladem 
je Spolek přátel Ostašova, díky jehož 
aktivitě tato čtvrť skutečně žije.

Osadní výbory v Liberci fungují více 
než deset let, v minulosti i za významné 
podpory vedení města. Do roku 2010 
proběhlo na radnici několik setkání 
osadních výborů, přičemž podporo-
vateli těchto akcí bývali především 
tajemník Řeháček, náměstek Veselka 
a primátor Kittner. S nástupem nového 
primátora na podzim roku 2010 tradi-
ce těchto setkání skončila a již nebyla 
obnovena.

Je logické, že mezi osadními výbory 
jsou i neshody, protože ne všechny mají 

na tu kterou věc stejný názor – napří-
klad Pilínkovu a Hanychovu by hodně 
pomohla spojka mezi Densem a silni-
cí I/35, protože by odvedla nákladní 
dopravu z centra Pilínkova i zmírnila 
kolony mezi kruhovými objezdy na ulici 
České mládeže, zatímco Doubí se této 
spojce nekompromisně brání.

Pravdou je, že komunikace s městem 
funguje i bez schůzek osadních výborů. 
V Horním Hanychově fungujeme bez 
jakýchkoliv formalit především tak, že 
buď náměstek pro územní plánování 
upozorní osadní výbor na nejasné 
záležitosti, které pak projednáme na 
radnici, nebo předseda a  jednotliví 
členové osadního výboru samostatně 
řeší s městem záležitosti čtvrti nebo 
„své“ ulice, přičemž využívají kontaktů 
zprostředkovaných městem.

Uvedu několik konkrétních pří-
kladů z  posledních let, jak může 
fungovat osadní výbor:
q Projednali jsme s  organizač-

ním výborem hudební akce Ještědská  
Odyssea 2012 pravidla, za kterých 
místní občané s akcí budou ochotni 
souhlasit, a to s využitím existující pro-
tihlukové vyhlášky.

Paní primátorce jsme doporučili nepo-
volení výjimky z vyhlášky, a díky tomu 
se podařilo udržet akci v přijatelných 
mezích – dokonce natolik, že pořadatelé 
raději další ročníky přesunuli jinam.

q Projednali jsme s  ředitelkou 
místní mateřské školy, náměstkem 
a vedoucím příslušného odboru pra-
vidla přijímání dětí do mateřské školy.
q Pan náměstek nás aktivně požá-

dal o názor na navrženou změnu určení 
jednoho z pozemků – osadní výbor 
reagoval, že se jedná o nepřípustnou 
změnu, která by poškodila jízdárnu 
v Puškinově ulici, a město zajistilo, že 
ke změně nedošlo. V rámci této vstřícné 
spolupráce a pomoci ostatním čtvrtím 
dokonce náš osadní výbor projednal 
i vynětí plácku s dětským hřištěm ve 
Vesci ze zastavitelného území v novém 
územním plánu.
q Aktivně vstupujeme do jed-

nání o  územním plánu především 
ohledně záměru sběrné komunika-
ce. Zařídili jsme námitku zástupce 
veřejnosti k územnímu plánu Liberce 
i podnět k zásadám územního rozvo-
je Libereckého kraje a dosáhli zadání 
revize tohoto záměru i přesto, že všech-
na uskupení v již bývalém městském 
zastupitelstvu (kromě někdejších Věcí 
veřejných) jasně deklarovala podporu 
záměru a Liberecký kraj dokonce pro-
sazuje přes louky mezi Spáleništěm 
a Densem silnici druhé třídy – v tomto 
případě město osadnímu výboru 
pomáhá a  spolu s  ním záměr kraje 
rozporovalo.
 

q Po dlouhých jednáních se podařilo 
dosáhnout vybudování přechodu se 
semaforem na Spáleništi, nyní ještě 
řešíme s městem funkci rozsvícení čer-
vené při překročení rychlosti.

Ne vše bylo růžové. Nepodařilo 
se nám například prosadit povolení 
stavby rodinného domku na samém 
okraji stávajícího, zbytečně širokého 
ochranného pásma sběrné komuni-
kace, což vedlo k  frustraci jednoho 
ze sousedů, který na svém pozemku 
nemohl stavět a nakonec se odstěhoval 
z Hanychova – příčinou neúspěchu byly 
nekončící průtahy nového územního 
plánu a pochopitelná obava úředníků 
povolit cokoliv logického, ale nezákon-
ného, aby nebyli vystavováni žalobám.

Náš osadní výbor je otevřený 
občanům (pracují pro něj i nečlenové 
výboru) a je absolutně nepolitický, díky 
čemuž v  něm vstřícně spolupracují 
přívrženci zcela protichůdných politic-
kých směrů.

Závěrem bych rád poděkoval přede-
vším panu náměstku Rutkovskému za 
čtyřletou spolupráci, byl pro nás oprav-
dovým spojovacím můstkem na radnici 
– je to logické, protože je náměstkem 
pro územní plánování, rozvoj města 
a dotace, což jsou klíčové oblasti pro 
městské části. Samozřejmě jsme se 
občas neshodli a někdy i zásadně, ale 
to už je život.�

Inzerce

PŘIJÍMÁME
NOVÉ
PACIENTY

MUDr. KATARÍNA VASILOVÁ
PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST
SESTRA: ZDEŇKA CSEMEZOVÁ 
MASARYKOVA 699/9, LIBEREC
Pro informace či objednání volejte na tel.: 485 223 115 nebo 733 679 597, 
případně využijte naší emailovou adresu: katarina.vasilova@ordinace.mediclinic.cz. 
Více informací naleznete na www.mediclinic.cz. 

  nabízíme komplexní léčebnou a preventivní péči pro vaše dítě 
v moderním prostředí s bezbariérovým přístupem
  měříme hladinu CRP přístrojem, což nám umožňuje okamžité zjištění 
míry infekce v těle dítěte a nutnost léčby antibiotiky
  ordinační hodiny ve vybraných dnech od 7:30
  navazující péče v podobě ordinací logopeda, ortopeda, kardiologa, 
alergologa v rámci budovy
  výborná dostupnost MHD i automobilem
  novorozence navštěvujeme v domácím prostředí
  v objektu budovy najdete také lékárnu

NAŠÍM KRÉDEM JE VSTŘÍCNÝ PŘÍSTUP K PACIENTOVI.
PŘIJĎTE A VYUŽÍVEJTE NAŠE SLUŽBY!

.
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vŠichni takové štěstí nemají. 
Jsou nájemníci, pro něž se sousedé 
stali extraktem toho nejhoršího, co 
se může v temných zákoutích lidské 
psyché zrodit. Situace je o to svízelněj-
ší, že se domnělé hrůzy dějí ve vyšinu-
té mysli právě vašeho souseda. Při vaší 
smůle navíc člověka, který s velikým 
potěšením udržuje písemný kontakt 
s nejrůznějšími institucemi, od policie 
až po Magistrát města Liberec. A ve 
svých výlevech vás nikterak nešetří…

Jste označováni za feťáky, jejichž 
nejmilejší kratochvílí je soustavné 
„vyhulování“ bytu stěžovatele. Chu-
dákovi navrtáváte stěny bytu, abyste 

mu následně mohli vzniklými otvory 
pouštět zapáchající kouř, takže on 
je nucen kvůli vašemu neustálému 
„hulení“ mít stále otevřená okna, a to 
i v zimě…

I s takovými případy se ve své praxi 
setkávají sociální pracovníci oddělení 
sociálních činností Magistrátu města 
Liberec. A začíná poměrně obtížná 
anabáze, na jejímž počátku je osobní 
návštěva sociálních pracovníků 
přímo v „prohuleném“ bytě pisatele.

Čtenáře asi neudiví, že v inkrimi-
novaném bytě to nijak nezapáchá, 
dokonce tu nejsou ani díry ve zdech, 
kudy se od sousedů mají permanent-

ně valit dýmy. Stěžovatel, který sice 
má vlastní příbuzné, ale ti už se od 
něj dávno distancovali a nestarají se 
o jeho osud, po návštěvě sociálních 
pracovníků z  magistrátu logicky 
žádá, aby ho sousedů v co nejkrat-
ší době zbavili. Vyhovět takovému 
požadavku se však sociální pracovní-
ci nejenže nechystají, ale není to ani 
v jejich kompetenci. Jejich snahou 
bude kontaktovat lékaře, který 
vyhodnotí duševní stav klienta.

Na základě zdravotního stavu pa- 
cienta rozhoduje lékař o jeho hospita-
lizaci a případně o vhodnosti podání 
návrhu na zahájení řízení o omezení 

svéprávnosti. Řízení je vedeno pro-
střednictvím soudu. Občan, který 
byl rozhodnutím soudu omezen 
ve svéprávnosti, musí mít zákonné-
ho zástupce a  tímto zástupcem je 
soudem ustanovený opatrovník.

Ale ani opatrovník nezaručí zvrat 
narušených sousedských vztahů, 
z klienta se nestane hodný a přívěti-
vý pán z vedlejšího vchodu.

My, většinová společnost, se 
tak musíme naučit žít i  s osobami 
s  duševním handicapem, kterých 
v dnešní době v důsledku mnoha 
náročných životních situací stále 
přibývá. 

Soused…
máte sousedy, s nimiž se při setkání slušně pozdravíte? sousedy, kteří na vás ještě ani jednou nevolali policii, nebo rovnou 
nepodali trestní oznámení? sousedy, kteří nenechávají celou zimu všechna okna otevřená dokořán, takže nezamrznou 
radiátory topení… pokud ano, můžete si blahopřát a děkovat přízni osudu, že zůstáváte ušetřeni mnohaletým vysilujícím 
bojům, nejste vystaveni permanentnímu psychickému týrání a domov se pro vás nestal synonymem válečného opevnění.
Albert Faust, odbor sociální péče

program klubu seniorů
komunitní středisko kontakt liberec
kompletní program na www.ksk -liberec.cz/seniori

23. 10. / 10.00 tréninkové dopoledne v kuželně Tipsport 
aréna

31. 10. / 10.00
Bedřich smetana – čertova 
stěna Povídání o opeře v Diva-
delní kavárně s Ninou Vaňkovou

Bílá a zelená 
klubovna 
v 5. patře

31. 10. / 16.00
slavnostní Ukončení 

měsíce seniorů 
koncert petry Janů

sál
lidové sady

4. 11. / 15.00 cestománie 
aneb prstem po mapě – Norsko

Cen. klub sen.
3. patro

5. 11. / 15.00 starověk od „a do Z“
Tutanchamon – Odhalená tajemství

Cen. klub sen.
3. patro

11. 11. / 14.00 hudební odpoledne s Milosla-
vem Hadravou a Jiřím Klímou

Cen. klub sen.
3. patro

12. 11. / 15.00
máme světu co nabídnout – pa-
mátky Unesco v naší republice
Setkání s Olgou Preclíkovou

Cen. klub sen.
3. patro

13. 11. / 10.00

liberecká šipka – turnaj v šip-
kách tří měst pro seniory
Zájemci se nahlásí v Centrálním 
klubu seniorů do 10. 11. 2014

Lidové sady
terasa

13. 11. / 10.00 tréninkové dopol. v kuželně Tipsport 
aréna

Klub šikovných rukou – každé liché pondělí od 10. 30. Herní odpoledne – stolní hry 
každý čtvrtek od 13. 00. Lehké relaxační cvičení – každý pátek od 8.00, 9.00, 10.00 
a 11.00 hodin v sále KSK. Nutno přihlásit se předem. Počítačové kurzy.
Veškeré aktivity jsou poskytovány seniorům z d a r m a!
Sportovní klub stolního tenisu ve spolupráci s Komunitním střediskem Kontakt nabízí 
všem seniorům celoroční hraní stolního tenisu v Tipsport aréně každé úterý a pátek 
od 9.30 do 12.30 hodin. Paušální pololetní poplatek pro jednotlivce je 500 Kč.
Kontaktní osoba: Milada Heřtová, telefon 720 179 665 nebo 731 966 148.

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

*Nevztahuje se na speciální formy inzulínů, kde může být doplatek v důsledku změny 
úhrady. Bonus platí při výdeji léčivého přípravku vázaného na recept, hrazeného z veřej-
ného zdravotního pojištění. Více informací ve Slevolékárně či na www.slevolekarny.cz. 

Pražská 152/36, Liberec

Máte i Vy 
už svou 
slevovou 
kartu?

Nižší ceny 
vybraných druhů 
antikoncepce
Inzulíny bez 
doplatku*
Akční ceny
volně prodejných 
přípravků

www.slevolekarna.cz
velký výběr a osobní vyzvednutí

v Liberci zdarma

Inzerce

aKtUáLNí zPRávy z města

libeRec.cZ
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Baletní soUBor Divadla F. X. 
Šaldy otvírá celoroční taneční školu 
pro výuku současného tance. Pravi-
delné lekce jsou určené široké veřej-
nosti, začátečníkům a mírně pokro-
čilým. Toto nové liberecké studio 
navazuje na tradici Studia Nové scény 
– Lidé v pohybu ve spolupráci s Unií 
tanečníků a performerů.

Jedná se o pravidelné lekce pod 
vedením členů souboru baletu. 
Studio zajišťuje semináře a worksho-
py se zahraničními pedagogy a tvůrci. 
Kurzy jsou zaměřené na techniky 
současného tance s  přihlédnutím 
na trendy v těchto směrech. Cílem je 
krom radosti z tance a pohybu i zlep-
šení fyzické kondice. Studio je ote-
vřené všem a poskytuje prostor pro 
seberealizaci a obohacení tanečního 
slovníku svých studentů. Nezáleží na 
tom, zda jste začátečníci nebo pokro-
čilí. Jde o radost z pohybu.

Lekce contemporary dance (sou-
časného moderního tance) probíhají 
vždy v pondělí a ve středu od 17.00 
do 18.00 hodin na baletním sále 
v budově Malého divadla. Pondělní 
hodinu vede Šárka Brodaczová, stře-
deční Jan Březina.

V  rámci divadla taktéž působí 
Baletní školička Nikoly Bohuňovské, 

která nabízí taneční vyžití nejmen-
ším dětem. Malé tanečnice a  malí 
tanečníci také mají možnost hostovat 
v dětských rolích libereckého baletu, 
např. v baletech Ota–Pavel–Raška či 
Gustav Klimt.

Zájemci o lekce klasického baletu 
se mohou hlásit do baletního studia 
Malex. Vedou ho sólisté baletu Maria 
Gornalova a Alexey Yurakov. Studio 
nabízí i hodiny baletní průpravy pro 
sportovce, krasobruslaře, gymnasty.

Všechny potřebné informace 
najdete na webových stránkách 
divadla www.saldovo-divadlo.cz 
nebo na facebookovém profilu Balet 
Liberec. 

balet tančí s libercem
tančí nejen v celovečerních baletech, jako např. louskáček, gustav 
klimt, Dům Bernardy alby či ota–pavel–raška, ale i v operních 
a muzikálových inscenacích Divadla F. X. Šaldy. ve svém volném čase 
ještě vedou děti nebo dospělé k lásce k tanci. Učí na liberecké ZUŠce 
či vedou vlastní baletní kurzy. tanečníci baletního souboru Divadla  
F. X. Šaldy rozhodně nezahálejí.

BRÝLE
zdarma
PRO vaši
rODINU
a přáteleKOMPLETNÍ DIOPTRICKÉ BRÝLE

NEBO SLUNEČNÍ BRÝLE

akce
1+1

• měření zraku zdarma přímo v optice

• široký výběr dioptrických a slunečních brýlí

• aplikace kontaktních čoček

• příjemné prostředí

Více na www.fokusoptik.cz.
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Inzerce

lidové sady  www.zooliberec.cz/lidovesady

pátek 21. listopadu�20.00
ŠKWOR
Sliby�&�Lži�Tour

středa 26. listopadu 19.30
ASONANCE
Česká�folková�skupina�se�zaměřením�
na�skotské�a�irské�lidové�balady,�písně�
a�instrumentální�skladby.

sobota 6. prosince 10.00–17.00
VÁNOČNÍ DÍLNY
Tvůrčí�dílny�s�vánoční�tématikou�pro�
malé�a�velké,�vystoupení�dětských�
sborů,�pohádkové�představení.
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Distribuci Libereckého zpravoda-
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Libereckého zpravodaje 

je 31. říjnapoděkování 
trenérovi

Za všechny sportovce, které 
v  dlouholetém aktivním období 
odchoval vzorný trenér v boxu pan 
Robert Szirti (88 let), děkuje jeho 
bývalý svěřenec Miloslav Strnad 
z Ruprechtic. 

v prostorU JeŠtěDského hře-
bene se za posledních 20 let nekonal 
žádný podobný závod. Jde o oblast 
mezi sedlem Na Rozkoši a vrcholem 
Javorník. Horský OB je orientač-
ní závod dvojic v  terénu na velmi 
dlouhé vzdálenosti.

Jako centrum závodů byla zvolena 
Základní škola v Ostašově, která je 
díky své poloze v blízkosti závodní-
ho prostoru ideálním místem pro 
cíl obou závodů a  také ubytování 
závodníků.

Každá dvojice musí v  přede-
psaném pořadí navštívit kontrolní 
stanoviště, jejichž přesné umístění 
je vyznačeno v podrobné speciální 
mapě, která vychází z turistické mapy. 
Používá se závodní mapa s měřítkem 
1:50 000. Závod je tvořen dvěma eta-
pami. První den je na začátku trati 
několik kontrol ve volném pořadí, 

pak už je pořadí pevně stanoveno. 
Druhý den je pořadí všech kontrol 
pevně dáno a startuje se s časový-
mi odstupy dle výsledků z prvního 
dne a rozhoduje pořadí v cíli. Závodí 
se v 5 kategoriích: HH – dva muži,  
DD – dvě ženy, HD – muž a  žena, 
Veteráni, P – příchozí. Tratě se pohy-
bují pro hlavní kategorie okolo 
30 km v kategorii HH a 20 km pro DD 
(vzdušnou čarou).

Mistrovství České republiky je 
každoročně jediným závodem v hor-
ském orientačním běhu pořádaným 
na území České republiky, těší se tak 
velkému zájmu běžců. Veškeré infor-
mace k závodu najdete na: www.vlio.
cz/MCR_HROB_Liberec. 

V sobotním závodě v D14 doběh-
la štafeta ve složení: Adéla Rýdlová, 
Kateřina Dolejší, Markéta Pavlíková 
na 3. místě. V kategorii DH12 trio Vojta 
Dejnožka, Kuba Peterka a Petr Synek 
obsadilo 4. místo a těsně za nimi na 
5. místě dofinišovali: Lukáš Paroulek, 
Lukáš Vitebský a Matěj Tkáč.

V  odpoledním sprintu, který se 
běžel v  Hostinném, vyhrála v  D14 
Markéta Pavlíková, v D12 byla Lucka 
Linková druhá.

Nedělní sprintové štafety přinesly 
našemu A týmu stříbrné „medaile“. 
Markéta Pavlíková, Pepa Němeček, 
Kateřina Dolejší a  Petr Melichar za 
své bojovné výkony právem stanuli 
na stupních vítězů. Výborné výsled-
ky v těchto závodech naznačují boj 
o medailové umístění družstva žáků 
naší oblasti na MČR oblastních výběrů, 
které se letos běží u Plzně. 

Mčr v horském orientačním běhu v liberci
pořadatelé ze slavia liberec orienteering připravují pro závodníky z celé republiky, německa a také polska první 
listopadový víkend 1.–2. 11. 2014 dva závody v atraktivním a zároveň náročném terénu Ještědského hřebene.
Marie Podrábská

Úspěšní žáci z ještědské oblasti
o víkendu 13. a 14. září byli žáci z ještědské oblasti velmi 
úspěšní v českém poháru štafet v orientačním běhu 
v Šárovcově lhotě a smiřicích.

Zleva: Pepa Němeček, Petr Melichar, Markéta 
Pavlíková, Kateřina Dolejší

distribuce zpravodaje

bude oznámen na www.liberec.cz
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