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Většina zásadních zvratů ve 
společnosti byla ve 20. století prolita 
krví. Pro Liberec má zvláštní význam 
11. listopad, Den památky válečných 
veteránů a ukončení první světové 
války, den, kdy bylo podepsáno v roce 
1918 příměří. Liberec měl totiž jeden 
z pěti největších zajateckých táborů 
v republice s 55 tisíci zajatci.

Architekt a  herec David Vávra 
nedávno navštívil město, aby před-
stavil svou vizi památníku tohoto zaja-
teckého tábora. Liberecký zpravodaj 
o tom přináší zprávu uvnitř listu.

Letošní vzpomínka na válečné 
hrdiny všech světových ozbrojených 
konfliktů minulého století, Den váleč-
ných veteránů, jehož symbolem se 
stal květ vlčího máku, se v  Liberci 
odehrála v úterý 11. listopadu hned 
na třech místech. Už ráno začaly 
oslavy 96. výročí ukončení první 
světové války uctěním pohřbených 
vojáků na vojenském hřbitově zaja-
teckého tábora (1914–1918) v Osta-
šově.

„V době, kdy Evropa zažívá období 
sedmdesáti let míru, je tento den 

důležitou připomínkou i  pro nás, 
pro prosté civilisty. Osobně jsem 
velmi rád, že Liberec je posádkovým 
městem, protože pro město je to 
velmi významné, důležité a prospěš-
né,“ uvedl náměstek primátorky Jiří 
Šolc při pietním aktu.

Den válečných veteránů pokračo-
val v dopoledních hodinách slavnost-
ním nástupem vojáků 31. pluku radia- 
ční, chemické a biologické ochrany 
v dolních kasárnách a poté pietním 
aktem u Památníku padlých na vojen-
ském hřbitově v Ruprechticích. 

vánoce 
Letošní advent v Liberci začíná 
v neděli 30. listopadu.

rozsVícením Vánočního 
stromu na náměstí Dr. E. Beneše 
začne v  neděli 30. 11. letošní 
Advent v Liberci. V pátek 5. 12. při-
jede do města Mikuláš a v pondělí 
8. 12. zahájí  Vánoční trhy. Kom-
pletní program najdete
 na straně 3

— ZDARMAVychází v nákladu 45 500 kusů  

clam-Gallas
Potomci významného 
šlechtického rodu clam- 
-Gallasů navštívili Liberec.

Hrabě Franz Clam-Gallas byl jednou 
z nejvýznamnějších osobností pro 
rozvoj Liberce a okolí. V  letošním 
roce je to 160 let od jeho narození. 
 Více na straně 8

v liberci by měl vzniknout unikátní památník
Kaple smíření s rozhlednou má být dominantou areálu památníku zajateckého tábora 
v ostašově. součástí budou čtyři repliky lágrových domů. Půjde o evropský unikát. 

nasazovali životy za mír a svobodu
Podzim je na dějinné události bohatý. na konci října jsme si připomněli vznik samostatného 
československa, na začátku listopadu konec první světové války,17. listopadu sametovou 
revoluci a den boje za svobodu a demokracii.  
Pavel Chmelík

Zajatecký tábor byl v Ostašově – Horní Suché vybudován během 1. světové války a byli do něj umísťováni především zajatí ruští 
a italští vojáci. V době největšího rozmachu čítal tábor až 55 tisíc zajatců, čímž dokonce převyšoval tehdejší počet obyvatel města. 
Šlo o obrovský komplex, rozkládající se na 84 hektarech, mj. v místech, kde dnes stojí nákupní centrum Géčko či trojice kruhových 
objezdů, známá jako „sněhulák“.  Podobu památníku navrhl architekt David Vávra (na fotografii). Více na straně 10. Foto Jan Vrabec
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editorial na letišti může jít o život
oblíbená rodinná kratochvíle, kterou je podzimní pouštění 
draků, má v Liberci i svou stinnou stránku. Podle aeroklubu 
Liberec si totiž mnozí lidé vybírají areál libereckého letiště. 
neuvědomují si, že riskují život svůj i pilotů větroňů, které 
není při přistávání slyšet.
Zuzana Minstrová

Proletářská ulice je v novém
nového předláždění silnice i chodníků a dalších vylepšení 
se dočkala Proletářská ulice v doubí.
Zuzana Minstrová

Kdy bude zastupitelstvo?
Ustavující zasedání zastupitelů bude až po rozhodnutí soudu.

Revoluční jezdí opět auta
auta mohou revoluční projíždět už od konce října, navíc 
obě ulice, které na ni navazují, Barvířská i široká, jsou 
z tohoto směru průjezdné.
Zuzana Minstrová

„na Letišti dochází ke každodenní-
mu narušování plynulosti a bezpeč-
nosti letištního provozu, zahrnující 
mimo jiné i provoz letecké záchran-
né služby. Ta je nejvíce ohrožována 
draky, neoprávněně vypouštěnými 
v  prostorách letiště a  jeho okolí,“ 
uvedl za Aeroklub Liberec Václav 
Kmínek, vedoucí letového provozu.

„Často se stává, že přistávající 
letadlo musí kvůli drakiádě a pohybu 
osob po vzletové dráze přistání pře-
rušit a opakovat. Jako provozovatelé 
letiště se snažíme nebezpečným situ-
acím předcházet rozdáváním letáků, 
osazováním celého letiště informační-
mi a zákazovými cedulemi, a osobní-
mi domluvami. Je to však málo,“ dodal.

Podle Václava Kmínka si Liberečané 
neuvědomují, že areál je především 
letištěm s  aktivním vnitrostátním, 
ale i mezinárodním provozem. Cílem 
Aeroklubu Liberec není letiště oplotit 
a zcela sem zakázat občanům vstup. 

Jak doplnil Kmínek, je ale potřeba 
stanovit pravidla pohybu občanů 
a dohlížet na jejich dodržování. V cen-
trální části plochy totiž platí zákaz 
nejen pouštění draků a venčení psů, 
ale i jakéhokoliv volného pohybu lidí.

„Plocha letiště není místem pro 
rodinné pikniky, kde by si každý mohl 
dělat, co chce. Je to prostor pro při-
stávání a vzlet letadel. Jde zde nejen 
o život lidí, kteří se tu neoprávněně 
pohybují, ale také pilotů. Bezmoto-
rový kluzák se hůře ovládá než stroj 
s motorem. Navíc není při přistávání 
slyšet,“ upozornil náměstek primá-
torky Jiří Šolc. „Chceme jako vedení 
města aeroklubu pomoci. Od listopa-
du budou na letišti probíhat častější 
kontroly městské policie, osadíme 
areál novými dopravními značkami 
a cedulemi,“ doplnil s tím, že vybudo-
vat plot kolem celého areálu by stálo 
několik desítek milionů korun, což 
je nad finanční možnosti města. 

KomUniKace ProšLa celkovou 
opravou v  návaznosti na obnovu 
inženýrských sítí. Společnost SVS zde 
rekonstruovala stávající vodovodní 
a kanalizační řád. Délka opravované 
komunikace je 584,74 metrů, stejnou 
plochu zabírá i obnovený chodník.

V  Proletářské ul ici  došlo 
k  obnově povrchů komunikací 

a chodníků, včetně konstrukčních 
vrstev. Náklady na rekonstrukci 
se vyšplhaly na částku 10 milionů 
korun bez DPH.

V  rámci rekonstrukce zde také 
vznikla tři nová místa pro přechá-
zení chodců. Současně zde byla pro 
automobily snížena rychlost na 30 
kilometrů v hodině. 

UstaVUjící zasedání nových 
libereckých zastupitelů bude svo-
láno nejpozději 15 dnů od nabytí 
právní moci rozhodnutí soudu o stíž-
nosti na průběh voleb.

Liberecký soud v době uzávěrky 
Zpravodaje (12. 11.) stále o jedné 
stížnosti na průběh voleb v Liberci 

nerozhodl. Je tedy nutné na toto roz-
hodnutí počkat.

Do ustavujícího zasedání, resp. do 
zvolení nové rady města a vedení 
města, rozhoduje rada dosavadní 
včetně primátorky a náměstků. 

Aktuální informace budou uvedeny 
na www.liberec.cz. 

z reVoLUční ULice se nyní stala 
běžná komunikace pro automobilový 
provoz se sníženým limitem rychlosti 
na 30 km/h.

Na základě žádostí živnostníků 
a obyvatel dolního centra otevřelo 
město Liberec Revoluční ulici auto-
mobilům na zkoušku v  letošním 
květnu a  červnu. Mezitím sbírala 
radnice další připomínky a podněty 
od různých skupin obyvatel a sou-
časně město porovnávalo hustotu 
automobilového provozu na okolních 
komunikacích před uzavřením a po 
otevření Revoluční.

Po zprůjezdnění Revoluční ulice 
volali nejdůrazněji místní obchod-
níci, kteří rovněž žádali město, aby 
zde byla zachována parkovací místa. 
Argumentovali tím, že uzavřením 
ulice jim dramaticky klesají tržby.

Cyklisté trvali na vybudování 
obousměrné cyklostezky, kterou by 
se mohli ze Soukenného náměstí bez-
pečně dopravit do Rumunské ulice. 
Ve dvou měsících, kdy byla Revoluční 

na zkoušku otevřena automobilům, 
instalovala městská policie u vjezdu 
do této komunikace sčítače, které 
měřily přesný počet projíždějících 
vozů i jejich rychlost. V červnu tudy 
například projelo 13 599 aut, což 
je průměrně 453 vozidel za den. 
Podobný počet zaznamenaly měřiče 
i v červnu.

„Uzavření Revoluční ulice přispělo 
k ucpání dolního centra automobily, 
především ulic Rumunská a Lipová, 
kudy vede řada linek městské hro-
madné dopravy. Ukázalo se, že 
zavedení pěší zóny v Revoluční bylo 
chybným rozhodnutím. Proto jsme se 
pustili do první fáze úprav této komu-
nikace tak, abychom mohli ulici opět 
otevřít automobilovému provozu,“ 
vysvětlila primátorka města Marti-
na Rosenbergová s tím, že záleží na 
budoucím vedení města, zda zajistí 
potřebné finanční prostředky na radi-
kálnější stavební úpravy této komu-
nikace, především na vybudování 
obousměrné cyklostezky. 

Vážení spoluobčané, milí Liberečané,
dvacáté páté výročí sametové revoluce, tedy 

okamžiku, který znamenal více než jen změnu 
režimu a konec vlády jedné strany, si připomínáme 
v situaci, kdy se různí jednotlivci či skupiny snaží 
napadat to, co se tehdy stalo, význam lidí, kteří dlouho před tímto datem 
usilovali o svobodu a spravedlnost pro všechny. Dochází ke snaze zpo-
chybnit nejen činnost a význam disidentů, všech těch, kdo měli odvahu 
vyjít do ulic a vyjádřit svou nespokojenost, ale také celkový vývoj České 
republiky od té doby.

Vím a vnímám sama, že za oněch posledních dvacet pět let se ne vše 
podařilo. Možná jsme měli opravdu tehdy jiné představy a těšili jsme 
se na to, jak se brzy dostaneme na úroveň „západního světa“, zapo-
mněli jsme ale, že to bude vyžadovat mnoho naší vlastní práce, našeho 
vlastního zapojení, že to bude na nás všech. Chtěli jsme se mít lépe, 
k novým právům jsme ale často odmítali nové povinnosti. Nekritizuji 
je – bylo a stále je velmi těžké překonat v nás samých to, co nám bylo 
léta vštěpováno do hlavy. Nadějí pro nás všechny jsou mladé generace, 
nezatížené tím, co bylo, ale směřující k tomu, co bude.

Je dnes často tvrzeno, že oněch dvacet pět let se prostě nepovedlo. 
Že se nemáme dobře. Že demokracie u nás není v dobrém stavu. Že 
kapitalismus je zlo, které nám všem ubližuje. Že politika se ubírá špatným 
směrem. Že svoboda nakonec není takovou hodnotou, a že spravedlnost 
je stále slepá a jen pro některé. Vím, že bychom našli mnoho důvodů, 
proč s takovým tvrzením souhlasit. Pokud se ale podíváme kolem sebe, 
musíme si upřímně přiznat, že i přes všechny potíže, se kterými se naše 
demokracie pere, se máme dobře a naše republika vzkvétá. Možná 
ne tak rychle, jak bychom chtěli, možná musíme překonávat nejedno 
protivenství. Ale naše životy máme ve svých rukách, stejně jako osud 
naší republiky. Je to krásná zodpovědnost. Nenadávejme na to, co je, 
ale snažme se dělat vše proto, aby bylo tak, jak bychom chtěli, aby bylo.

Václav Havel říkával: „V demokracii je to složité. Je třeba, aby se v ní 
angažovali všichni.“ A měl v tom velkou pravdu. 

Vaše martina rosenbergová
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Vánoční program pořádá pro statutární město Liberec firma Jiří Jaroš Propagace
ve spolupráci s příspěvkovou organizací Komunitní středisko KONTAKT LiberecZměna programu vyhrazena

program libereckých vánoc
najdete na

www.liberec.cz.

Mnoho dalších akcí na
www.visitliberec.eu

neděle 30. 11.
13.30 hodin
1. adventní koncert pro seniory s pěveckým 
sborem Matylda a Tylda v obřadní síni radnice.

16.15 hodin
1. adventní koncert na schodech před 
radnicí vystoupí dětský pěvecký sbor Lesněn-
ky, pěvecký sbor Ještěd, sváteční slovo arciděka-
na Jurnečky. zapálení 1. adventní svíce.

17.00 hodin
rozsvícení vánočního stroMu na náMěstí, 
po rozsvícení stromu pohádkový orloj na balkonu 
radnice.

pondělí 1. 12. – pondělí 22. 12.
vystavení stromu přání na nádvoří liberecké 
radnice. Zavěste si své vánoční přání nebo vzkaz 
Ježíškovi. Po 1. 12. od 9.00 až Po 22.12. do 17.00.
Nádvoří bude přístupné: dle úředních hodin 
magistrátu, v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin, 
v neděli od 12.00 do 19.00 hodin.

čtvrtek 4. 12.
10.30 hodin
adventní dýňová polévka pro veřejnost  
na nám. Dr. E. Beneše.

pátek 5. 12.
16.00 hodin
slavnostní příjezd Mikuláše do Města
Tradiční šarvátka mezi Peklem a Nebem, kterou 
opět může uklidnit jen Mikuláš se svým posel-
stvím.

neděle 7. 12.
13.30 hodin
2. adventní koncert pro seniory s folk-country-
-pop kapelou Berušky v obřadní síni radnice.

18.00 hodin
2.  adventní koncert v  obřadní síni radnice 
s pěveckým sdružením offbeat.
Zapálení 2. adventní svíce.

pondělí 8. 12.–Úterý 23. 12.
9.00–18.00 hodin
vánoční trhy na náměstí před radnicí a v ulici 
5. května. Prodej bude ukončen 23. 12. v 15.00 
hodin. Provozní doba může být upravena v závis-
losti na nepříznivém počasí.

pátek 12. 12.
16.00 hodin
předvánoční koncert zuš Frýdlantská v Novém 
magistrátu.

sobota 13. 12.
11.00 hodin
Soubor Jizera vystoupí na náměstí před radnicí
s tradičním programem Štědrej večer nastal.

neděle 14. 12.
13.30 hodin
3. adventní koncert pro seniory se soubory 
ZUŠ Jabloňová Apricots a Naštorc v obřadní síni 
radnice.

18.00 hodin
3. adventní koncert s barokní hudbou
v podání libereckého souboru Basistova dobrá 
společnost v obřadní síni radnice.
Zapálení 3. adventní svíce.

Úterý 16. 12.
16.30 hodin
broučci, přípravné oddělení dětského pěveckého 
sboru Severáček, zpříjemní předvánoční náladu 
ze schodů historické radnice.

pátek 19. 12.
17.00 hodin
koncert v novém magistrátu zpívá vám carola 
– pěvecký sbor ZŠ a ZUŠ Jabloňová.

sobota 20. 12.
15.00 hodin
vánoční koncert big`o`bandu v novém magis-
trátu. Tak trochu jiný než tradiční koncert 
libereckého bigbandu.

neděle 21. 12.
10.30 hodin
oživlý betlém na schodech liberecké radnice 
Vystoupí sdružení V.O.R.E.L. s vánočním pořa-
dem Příchod Panny Marie do Betléma.

13.30 hodin
4. adventní koncert pro seniory se sólistkou 
opery Divadla F. X. Šaldy Liberec Věrou Polá-
chovou v obřadní síni radnice.

18.00 hodin
4.  adventní koncert v  obřadní síni radnice 
Bára Basiková a její komorní recitál, částečně za 
doprovodu dětského pěveckého sboru Lesněnky. 
Zapálení 4. adventní svíce.
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ProjeKt měL za úkol objasnit 
dětem princip fungování bate-
rie, co je napětí a intenzita, jaký 
význam má pro vědu elektro-
chemie a jak lze čerpat energii 
z přírody. Během setkání měli 
žáci možnost sestavit jednodu-
chý elektrický obvod a přesvěd-
čit se, že roztoky některých látek 
vedou elektrický proud. Také si 
zkusili sestavit různé galvanické 
články s využitím ovoce, zeleni-
ny a různých elektrod.

Článek s největším napětím 
získali zapojením hořčíkové 
elektrody a měděného hřebíku 
umístěných v citronu. Dále se 
jim podařilo sestavit Daniellův 
článek, díky němuž se rozsvítila dioda 
a rozezvučel se zvonek.

Každý z  účastníků si pak také 
vyrobil svou baterii pomocí pozin-
kovaných hřebíků, měděného drátu, 
papíru a octa. Během workshopů měli 

žáci příležitost vyhrát i pěkné ceny 
vyřešením kvízu o elektrochemii. Na 
závěr setkání byla díky týmové spo-
lupráci všech žáků vytvořena baterie, 
která byla použita k podsvícení nápisu 
sestaveného z LED diod. 

ekologická megabaterie
několik žáků z osmých a devátých ročníků zš ul. 5. května 
se během října zúčastnilo workshopů konaných v polské 
Bogatynii a v Liberci. Workshopy se uskutečnily v rámci 
mezinárodního projektu ekologická megabaterie, který 
realizovala nadace Prototyp z polské Wroclavy a do něhož 
byly zapojeny školy z Lubaně, Bogatynie, Frýdlantu a Liberce.
Hana Mikotová, Základní škola 5. května

ProjeKt je zaměřen na 
kulturně-historická a eko-
logická témata a  zdravý 
životní styl. Právě zdravý 
životní styl a  podpora 
sportu se staly hlavními 
tématy páté projektové 
schůzky.

Děti i dospělí se zúčast-
nili sportovních turnajů 
a  volnočasových aktivit 
a podpořili rozvoj své komunikace 
zejména v  angličtině. Projektový 
týden byl zahájen v úterý 7. října 
slavnostním přivítáním ve škole, 
kde hosté zhlédli ukázky juda, 
street dance, společenských tanců 
a  jiných volnočasových aktivit 
v  provedení žáků školy v  rámci 
zájmových kroužků. Odpoledne 
navštívili budovu radnice, kde byli 
přivítáni Kamilem Janem Svobo-
dou, náměstkem primátorky pro 
oblast školství a kultury.

V průběhu návštěvy České repub-
liky nevynechali zahraniční hosté ani 
návštěvu Prahy a výstup na Ještěd.

Další projektová schůzka se usku-
teční v prosinci v estonském městě 
Tartu. Jejími tématy budou lidové 
zvyky a tradiční kroje v  rámci kul-
turně-historické linie a znečišťování 
životního prostředí v rámci linie eko-
logické. Projekt Comenius s názvem 
„Apple Tree“ je podporovaný DZS 
a MŠMT. 

Děti poznají celou evropu
Učitele a žáky ze sedmi partnerských škol z turecka, estonska, 
holandska, rumunska, Polska, Portugalska a maďarska 
hostili jeden týden v říjnu žáci a učitelé zš Broumovská. 
Projekt comenius s názvem „apple tree“ tak vstoupil do 
druhého pracovního roku.
Zuzana Jedličková, ZŠ Broumovská

Že toho děti umí opravdu hodně, 
o tom se mohl každý na vlastní oči 
přesvědčit.

Prvňáčci ukázali, co během pár 
týdnů na poli dramatické výchovy 
ve škole už zvládli.

Následovaly tvořivé dílny, kde se 
ve výtvarné, pohybově-dramatické 
a hudební dílně pracovalo na pohád-

ce O pavoučkovi Soukálkovi. Rodiče si 
mohli prohlédnout školu, pohovořit 
s vedením školy, posedět v improvi-
zované kavárně.

Vrcholem celé akce byla improvi-
zovaná inscenace již zmíněné pohád-
ky. Děti prokázaly, že jsou šikovné, 
bystré, pro školu dobře motivované 
a tvořivé činnosti jim svědčí. 

Každý něco umí
V sobotu 18. října připravila zš aloisina výšina pro budoucí 
školáky a prvňáčky z třídy s rozšířenou výukou estetických 
a tvořivých činností hravé dopoledne pod názvem šKoLa 
hraVě, jehož mottem bylo „Každý něco umí“.
Jarmila Šírlová, Základní škola Aloisina výšina

145 let Základní školy Oblačná

www.oblacna.cz

Ve druhé polovině 19. století vznikají v Liberci obecné školy 

s německým vyučovacím jazykem v Oblačné ulici (1869–70), 

v  Orlí ulici (1872–73), 5. května (1878–79), škola U  Soudu 

(1891–92) a Na Jeřábu (1914–15).

ZŠ v Oblačné ulici byla tedy třetím školským ústavem v Liber-

ci, po obecné škole v Kostelní ulici (dnešní zdravotní škola) 

a reálce na Sokolovském náměstí (dnešní stavební průmyslov-

ka). V letošním školním roce oslaví škola 145 let.

Rádi bychom oslovili bývalé učitele, zaměstnance, žáky 
a přátele naší školy a pozvali všechny na 

Den otevřených dveří 
v sobotu 17. ledna 2015 od 10.00 do 15.00

Zveme také budoucí prvňáčky a případné zájemce o šestou třídu.

17. ledna
2015

Den 
otevřených 

dveří
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dárKem z Vídnĕ, válcovými slou-
povými slunečními hodinami, zapo-
čala roku 1564 historie žitavského 
sbĕratelství. Vĕdecké nástroje, 
umĕlecká díla, naturálie a  kurio-
zity se následnĕ spojily s  rukopisy 
a knihami v první veřejnou sbírku 
ve střední Evropĕ.

Je to již 450 let veřejného sbĕra-
telství v Žitavĕ. K jubileu prezentují 
mĕstská muzea rozmanitý program 
na téma „Dárcovství a sbĕratel-
ství“ – pro malé i velké, staré 
i  mladé. Návštěvníci mohou 
objevovat muzejní poklady, 
sbírat zvířecí stopy, radit se 
a  kutit, vychutnávat si krásu 
nejvzácnĕjších sbĕratelských 
objektů – postních pláten.

Program je připraven v Měst-
ském muzeu v Žitavě, v kostele 
sv. Kříže, v  Solnici, v  divadle, 
galerii a  dalších významných 
objektech. Akce se konají 28. lis-
topadu od 19.00 až do druhé 
hodiny ranní. Jednotné vstupné 
je 5 euro, pro děti do 15 let je 
vstup zdarma.

Z  obsáhlého programu 
vybíráme prohlídku v českém 

jazyce Žitavské poklady, která je 
připravena v  městském muzeu 
v 19.30 a 21.30. V muzeu bude také 
akce slavnostně zahájena v 18.00. 
Od 19.00 až do půlnoci bude pro-
bíhat v Solnici sbĕratelský a bleší 
trh. Zajímavé bude jistě i speciální 
stanovištĕ Co sbírají dĕti dnes.

Podrobné informace podá Turi-
stické informační centrum Žitava, 
www.zittau.de. 

Dlouhá noc sbĕratelství
mnoho kulturních a vzdĕlávacích zařízení, ale třeba i kostelů, 
se spojilo a zvou všechny k návštěvě výjimečné akce na téma 
„sběratelství“, která proběhne v rámci 4. žitavské kulturní 
noci v pátek 28. listopadu.
Redakce

kam vyrazit VISITLiBErEC.EU
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na něKoLiK projektů revitalizace 
části Rochlice rozdělilo město Libe-
rec dotaci z Evropského regionálního 
dotačního fondu (ERDF) v  celkové 
výši 68 313 539 Kč. Čerpání této sumy, 
kterou město především ušetřilo před-
chozími projekty, už povolilo Minister-
stvo pro místní rozvoj České republiky.

Uvedenou částku získalo statutární 
město Liberec nejen úsporou při minu-
lých akcích souboru IPRM – Regenerace 
sídliště Rochlice. V sumě přes 68 mili-
onů korun je také zahrnut více než 
1 milion euro, které ministerstvo ještě 
dodatečně přidělilo Liberci na realizaci 
projektů IPRM.

Z této dotace bude realizována revi-
talizace části lokality Žitná (U Potůč-
ku), dále Cyklostezka Vratislavická, 
regenerace okolí domů s pečovatel-
skou službou (DPS) a úprava chodníku 
v úseku Krejčího, Pazderkova–Žitná 

a komunikace v úseku Stará Rochlická 
– Krejčího a v ulici Pazderkova. Uvede-
né projekty musí být uskutečněny do 
konce roku 2015. Dotaci nelze použít 
na zvelebení jiných libereckých síd-
lišť. Protože jde o ušetřené finanční 
prostředky ze souboru IPRM – Rege-
nerace sídliště Rochlice, mohou být 
peníze čerpány jen na vylepšení částí 
tohoto sídliště.

„Naší snahou bylo využít peníze, 
které jsme získali navíc, právě do 
úpravy veřejných prostranství v další 
části sídliště, aby se tady lidem lépe 
žilo. Některé záměry jsme už projed-
nali také s veřejností. Místní se napří-
klad vyjadřovali k chystaným úpravám 
okolí DPS Burianova,“ řekla primátorka 
města Martina Rosenbergová. Postup-
ná regenerace sídliště Rochlice začala 
už v roce 2007 a dosud stála stovky 
milionů korun. 

KonFerence ByLa určena organiza-
cím, které na ní představily své projek-
ty, i veřejnosti a zastupitelům.

S novými stavbami, vybudovanými 
za podpory dotací z Evropské unie, se 
zevrubně seznámilo přibližně třicet 
návštěvníků konference, včetně odbor-
né veřejnosti. Prof. Ondřej Novák přiblí-
žil rozvoj technické univerzity, například 
rekonstrukci budov B a D nebo zatep-
lení budovy E, a především představil 
novou budovu G liberecké univerzity. 
Prozradil také, jaké má univerzita inves-
tiční plány – nyní je třeba připravován 
projekt zateplení budovy C.

Barbora Svatošová a Martin Protiva 
ukázali na obrázcích nově vybudované 
Sportovní centrum pro mládež v areálu 
ZŠ Vrchlického a Sokolovská v liberec-
kých Pavlovicích. Z dalších projektů 

integrovaného plánu to byla například 
modernizace hlavní budovy Severo-
českého muzea v Liberci, o které poho-
vořil ředitel muzea Jiří Křížek. Účastníci 
se také seznámili s projektem Obnovy 
kostela sv. Antonína Velikého nebo 
s Revitalizací vícefunkčního hřiště ZŠ 
Švermova. Karolína Šimonová zasvě-
tila přítomné do toho, jak pokračuje 
výstavba prvního lůžkového hospice 
v Libereckém kraji. Podle plánu by měl 
být hotov do června roku 2015.

„Potěšila mne vstřícnost vedení 
technické univerzity k pořádání kon-
ference IPRM. Seznámení s rozvojem 
Technické univerzity v  Liberci bylo 
velmi zajímavé. Rozvoj vysoké školy 
je důležitý nejen pro univerzitu, ale 
je také významným prvkem rozvoje 
města Liberce. Přínosem konference 
bylo také to, že účastníci z názorných 
prezentací viděli, co se v rámci tohoto 
IPRM udělalo i jinde,“ řekl náměstek pri-
mátorky Jiří Rutkovský. „Nyní na městě 
intenzivně připravujeme Integrovaný 
plán rozvoje území aglomerace Liberec 
– Jablonec nad Nisou, který nabídne 
další možnosti využití evropských 
peněz pro rozvoj města,“ doplnil. 

zprávy z rady zprávy z rady

� Rada�města�22.�října�2014

Nový traktor pro zoo
Nový malotraktor s pohonem 4x4 

na celoroční údržbu komunikací 
a trávníků získá Zoologická zahrada 
Liberec, p.o. Liberečtí radní schválili 
výsledek výběrového řízení, z  ně-
hož vzešla vítězně společnost Euro-
green CZ, s.r.o., s nejnižší nabídkou 
1 429 900 Kč bez DPH.

„Víceúčelový stroj bude v  ZOO 
zajišťovat úklid chodníků, sekat 
zatravněné části areálu a  rovněž 
provádět zimní údržbu a  posyp 
chodníků,“ konstatoval náměstek 
primátorky pro ekonomiku, maje-
tek a systémovou integraci Jiří Šolc 
s  tím, že součástí dodávky stroje 
bude i bezplatné odborné zaškole-
ní.

Výstava i Radniční 
sklípek otevřou v prosinci

Na znovuotevření výstavy Zapo-
menuté dějiny města Liberce v  su-
terénu budovy historické radnice si 
budou muset zájemci o historii ještě 
chvíli počkat. Rekonstrukce soused-
ního Radničního sklípku se totiž 
protáhne do konce listopadu. „Od 
1. prosince se tak Liberečané a ná-
vštěvníci města mohou těšit nejen 
na zpřístupnění poutavé expozice 
o dějinách Liberce, ale současně i na 
zcela novou restauraci v  atraktiv-
ních prostorách,“ uvedla primátorka 
Martina Rosenbergová.

Výstava je veřejnosti nedostupná 
od poloviny září. Výstavních pro-
stor se rekonstrukce sklípku přímo 
nedotýká, ale probíhající stavební 
práce ruší hlukem a prašností a spo-
lečnou přístupovou chodbu využí-
vají dělníci pro přepravu materiálu.

Příspěvek k podpoře 
zdravého životního stylu

Liberečtí radní schválili přije-
tí příspěvku ve výši 10 000 Kč od 
Všeobecné zdravotní pojišťovny Čes-
ké republiky, který město využilo na 
propagaci kampaně Den zdraví. Ta se 
v krajském městě uskutečnila 12.  lis-
topadu v  rámci projektu Statutární 
město Liberec – Zdravé město. Hlav-
ním dějištěm bylo Nákupní centrum 
Plaza.

Cílem celostátní kampaně Den 
zdraví bylo informovat občany 
o tom, jak pečovat o své zdraví a jak 
předcházet fyzickým a  duševním 
potížím.

„Různorodostí témat i  zapojením 
odborných partnerů se jedná o  vů-
bec nejrozsáhlejší akci na podporu 
zdravého životního stylu v  České 
republice,“ komentoval náměstek 
primátorky pro územní plánování, 
rozvoj města a  dotace Jiří Rutkov-
ský. 

� Rada�města�4.�listopadu�2014

Příští rok bude v Žitné 
nová cyklostezka

Na další úsek cyklostezky se mo-
hou těšit cyklisté v Liberci. V rámci 
projektu IPRM – Regenerace sídli-
ště Rochlice – lokalita Žitná nechá 
město v příštím roce vybudovat cy-
klostezku v ulici Vratislavická.

Radní schválili výsledek otevře-
ného zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku. Zhotovitelem celé stavby, 
jež bude vedle cyklostezky přede-
vším zahrnovat revitalizaci zchát-
ralého objektu „letního divadla“, 
nový chodník, úpravu zeleně a pře-
ložku veřejného osvětlení, bude 
společnost Chládek a Tintěra, a.s., 
která předložila nejnižší nabídko-
vou cenu 19 121 094 Kč bez DPH. 
Předpokládaná cena této zakázky, 
tedy poslední části regenerace lo-
kality Žitná, přitom činila 21 milio-
nů korun. Hodnotící komise vybíra-
la z celkem devíti nabídek.

„Nová cyklostezka potěší jak cyk-
listy, tak i  chodce. Vznikne totiž 
rekonstrukcí stávajícího širokého 
chodníku, po kterém budou moci 
ve vyhrazeném pruhu bezpečně 
projíždět cyklisté,“ upřesnila pri-
mátorka Martina Rosenbergová.

Dobrovolní hasiči získají 
nové pomůcky

Přijetí účelové dotace na požární 
ochranu ve výši 126 913 Kč od mi-
nisterstva vnitra schválili liberečtí 
radní. Jde o  neinvestiční dotaci na 
rok 2014, která poslouží jako ná-
hrada výdajů pro jednotky sborů 
dobrovolných hasičů na území 
města.

„Jedná se o  náhradu výdajů za 
odbornou přípravu velitelů a stroj-
níků, speciální kurzy, taktická 
a  prověřovací cvičení a  za zásahy 
uskutečněné na výzvu operačního 
střediska Hasičského záchranného 
sboru mimo územní obvod jednot-
ky. Protože jde o  neinvestiční do-
taci, využijeme peníze na udržení 
akceschopnosti výjezdových jed-
notek, konkrétně na nákup tech-
nických prostředků a  ochranných 
pomůcek,“ vysvětlila primátorka 
Martina Rosenbergová. 

 www.liberec.cz/rada

na revitalizaci prostranství 
v Rochlici půjde dalších 68 milionů
další desítky milionů korun pomohou vylepšit veřejný 
prostor v libereckém sídlišti rochlice.
Zuzana Minstrová

Informace ze semináře k IPRm
Prohlédnout si společně prezentaci uskutečněných 
i realizovaných projektů z iPrm Liberec – atraktivní 
a kvalitní život v Liberci mohli lidé na říjnové konferenci 
na půdě technické univerzity.
Jan Vrabec
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Inzerce

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

Ing. Michal Procházka
ředitel společnosti

„Konečně
chytrý firemní 

program přesně
pro nás.“

Nyní upgrade

na rok  2015

ZDARMA!Dokonalý přehled o firmě odkudkoli
Bezpečný provoz v síti i v cloudu
Platíme jen za to, co potřebujeme

Firmu mám jako na dlani!

oz v síti i v cloudu
to, co potřebujeme

Zvládnout DUEL je snadné! 

Seznamte se ZDARMA každý pátek 

v České Lípě. Více na www.jezeksw.cz

4241_JEZEK_kampan_INZ_93x135_reditel.indd   1 23.10.14   16:45

Reklama, kteRá v libeRci funguje

www.libeRec.cz/zpRavodaj

45 500
výtisků každý měsíc

Stavební�úřad�informuje,�že�z�důvodu�
sjednocení� registrů� Magistrátu� města�
Liberec�s�Registrem�územní�identifikace,�
adres�a�nemovitostí�(tzv.�centrální�registr)�
došlo� současně� i� k� jejich�zpřehlednění�
cestou�zrušení�druhých�adres�rohových�
domů,�formálně�zařazených�do�dvou�ulic,�
takže�všechny�domy�budou�mít�napříště�
pouze� jednu� oficiální� adresu,� přičemž�
zachovaná�adresa�byla�určena�podle�toho,�
ze�které�ulice�je�skutečný�vstup�do�budovy�
označené�číslem�popisným�*).

Například�dům�č.�p.�100�stojící�v�kři-
žovatce�ulic�Růžová�a�Bílá�měl�doposud�
dvě�adresy�–�Růžová�č.�p.�100/�č.�or.�1,�
Liberec�X�a�současně�Bílá�č.�p.�100/�č.�or.�
22,�Liberec�X.�Skutečný�vstup�do�domu�
(hlavní�vchod)� je�ve�stěně�orientované�
do�ulice�Bílá.�Po�úpravě�registrů� je�tedy�
jedinou�adresou�Bílá�č.�p.�100/�č.�or.�22,�
Liberec�X.�Pokud�má�rohový�dům�skuteč-
ně�dva�hlavní�vchody�do�dvou�ulic,�byly�
ponechány�adresy�obě.

Uvedená změna se týká následu-
jících objektů (dle čísel popisných) 
v jednotlivých částech města Liberec:

Liberec I – Staré Město
Číslo�popisné�9,�13,�14,�56,�89,�92,�

102,�118,�334,�350,�365,�366,�369,�381,�
383,�388,�393,�395,�417,�427,�428,�439,�
440,�441,�450,�458,�473,�511,�530,�541,�
544,�546,�547,�549,�554,�563,�596,�597,�
598,�608,�615,�616,�620,�621,�628,�629,�
633,�635,�636,�638,�644,�652,�656,�658,�
663,�677,�686,�687,�688,�938,�1092,�1103,�
1109,� 1148,� 1150,� 1151,� 1161,� 1207,�
1317,�1330,�1341

Liberec II – Nové Město
Číslo�popisné�33,�208,�279,�280,�305,�

331,�336,�367,�370,�372,�380,�382,�392,�
395,�412,�419,�421,�441,�442,�445,�447,�
534

Liberec III – Jeřáb
Číslo�popisné�79,�140,�141,�429,�446,�

505,�530,�545,�553,�651,�656,�669,�670,�
673,�674,�680,�681,�682,�683,�684,�687,�
698,�699,�703,�704,�705,�716,�724,�728,�
736,�738,�743,�751,�763,�783,�793,�845,�
848

Liberec IV – Perštýn
Číslo�popisné�352,�366,�391,�426,�433,�

465,�475,�491,�493,�552,�570,�588,�607,�
616,�617

Liberec V – Kristiánov
Číslo�popisné�117

Liberec VI – Rochlice
Číslo�popisné�55,�83,�114,�154,�179,�

184,�243,�292,�301,�585,�832

Liberec VII – Horní Růžodol
Číslo�popisné�79,�95,�105,�115,�120,�

180,�188,�189,�218,�248,�301,�324,�337,�
368,�401,�403,�409,�414,�415,�416,�418,�
423,�428,�434,�439,�442,�454,�484,�489,�
523

Liberec IX – Janův Důl
Číslo�popisné�35,�37,�41,�42,�55,�56,�58,�

60,�78,�82,�83,�95,�96,�97,�100,�111,�114,�
121,�129,�130,�146,�149,�165

Liberec XII – Staré Pavlovice
Číslo�popisné�47,�72,�102,�169,�348,�

514
Liberec XIII – Nové Pavlovice
Číslo�popisné�105

Liberec XIV – Ruprechtice
Číslo�popisné�120,�144,�228,�241,�247,�

265,�341,�365,�452,�476
Liberec XV – Starý Harcov

Číslo�popisné�71,�73,�198,�224,�227,�
235,�237,�242,�256,�382,�415,�517,�526,�
532,�827

Liberec XVII – Kateřinky
Číslo�popisné�138,�152,�156
Liberec XIX – Horní Hanychov
Číslo�popisné�8,�16,�149

Liberec XX – Ostašov
Číslo�popisné�8

Liberec XXIV – Pilínkov
Číslo�popisné�10,�28,�32,�63,�66

Pro�velký�počet�objektů�a�jejich�vlast-
níků�nebyla�tato�skutečnost�oznámena�
jednotlivým� vlastníkům� samostatnou�
písemností,�ale�oznamuje�se�touto�cestou.�
Tyto�změny�jsou�bohužel�spojeny�v�někte-
rých�případech�i�se�změnou�adresy,�a�tedy�
výměnou�občanského�průkazu.

Občané,�kterých�se�změna�týká,�mohou�
využít�přednostního�odbavení�na�přepáž-
kách�ohlašovny,�kontaktní�osoby:�Martina�
Kohoutová�(tel.�485�243�728),�Mgr.�David�
Fátor�(tel.�485�243�717).

*)�Číslo popisné je� jedinečné�číslo�
budovy,�které�se�přiděluje�domu,�obvykle�
chronologicky�pro� celé�území�městské�
části� (vedle�stojící�domy�tak�mají�velmi�
často�i�řádově�odlišná�č.�p.�např.�12,�978,�
65�apod.).�V�případě�demolice�budovy�
nelze�její�číslo�popisné�již�znovu�přidělit,�
a�to�ani�v�případě,�že�by�nová�budova�byla�
postavena� na� zcela� stejném� pozemku�
a�v�půdorysu�původní�stavby.

Čísla orientační se�přidělují�jen�pro�
označení�domů�v�jedné�ulici�(pro�orientaci)�
a�jsou�přidělovány�vzestupně�od�jednoho�
konce�ulice�k�druhému,�lichá�čísla�na�jedné�
straně�ulice,�sudá�na�protější�(tedy�1,3,5,...�
a�na�druhé�straně�2,4,6,...).

Změna adres rohových domů

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 6. Do 31. října 2014
329/14 Průkaz – Jiří Matela 31. 10. 2014

328/14 Pouzdra s vizitkami – Václav Korbel 31. 10. 2014

327/14 Peněženka – Sergiu Dirvaru 31. 10. 2014

326/14 Odznak 27. 10. 2014

325/14 Nálezy DPMLJ – batoh, 3x deštník, krab. s léky, látk. pytel (M. Lžičař), dálkové ovládání 24. 10. 2014

324/14 Peněženka – Tomáš Pergl 23. 10. 2014

323/14 Finanční hotovost, peněženka 21. 10. 2014

322/14 Nálezy DPMLJ – deštník, peněženka 21. 10. 2014

320/14 Doklady – Martin Kaiser 20. 10. 2014

319/14 Nálezy DPMLJ – 2x deštník, brýle, křídlo od modelu letadla 17. 10. 2014

313/14 Průkaz – Marek Svoboda 13. 10. 2014

312/14 Peněženka – Roman Mačo 13. 10. 2014

311/14 Nálezy DPMLJ – peněženka (Martin Petrásek), vesta, 2x plyšák 10. 10. 2014

310/14 Mobilní telefon 08. 10. 2014

309/14 Klíče od vozidla Ford 09. 10. 2014

308/14 Dokumenty – Vladimír Gombár 09. 10. 2014

307/14 Nálezy DPMLJ – sluchátka, látková taška, svetr, taška se sportovním oblečením 07. 10. 2014

305/14 Doklady - Bohuslav Ježek 06. 10. 2014



8 liberecký zpravodaj listopad 2014  osobnost

clam-Gallas: Pocta šlechtici ducha a muži činu
„Lidé pochybují o tom, co říkáte, ale věří tomu, co děláte.“ Výrok významné ženy literárního světa 19. století, 
Karoliny světlé, je přesný. činnost lze předstírat, činy a výsledky nikoli. Platí to i pro osobnost posledního clam- 
-Gallase, jehož 160. výročí narození si letos připomínáme.
Jan Heinzl

V  Létě roKU 1854 se na libe-
reckém zámku narodil Klotildě, 
roz. Dietrichstein-Proskau-Leslie, 
a  Eduardu Clam-Gallasovi syn 
Franz. Dětství prožil na rodových 
sídlech v Čechách a v Rakousku. 
Na jeho výchovu měla krom rodičů 
vliv i anglická vychovatelka, která 
jej učila pokoře a střídmosti.

Univerzitní vzdělání získal v obo-
rech právo a historie. Když po smrti 
otce přebírá rozsáhlý majetek na 
bývalých panstvích Frýdlant, Libe-
rec, Grabštejn, Lemberk, včetně 
paláců ve Vídni a v Praze, necítí se 
být vlastníkem, nýbrž jen dočas-
ným správcem a opatrovatelem pro 
další generace. Odpovědný i zavá-
zaný je i ke svým zaměstnancům, 
kteří jsou pilířem dobré správy 
a prosperity clam-gallasovského 
velkostatku. Řada rodin je zaměst-
návána již po generace.

Velkým zájmem Franze Clam-
-Gallase (*26. červenec 1854 
– 20.  leden 1930) byla příroda 
a především lesy Jizerských hor, 
které miloval a jejichž správě se 
věnoval teoreticky i  prakticky. 
Sám sportovně založený jezdil rád 
a výtečně na koni, hrál pólo i tenis, 
plaval a v zimě lyžoval. Patřil mezi 
první motoristy v českých zemích. 
Byl technicky nadaný, některé ze 
svých vynálezů si nechal i paten-
tovat, rád a dobře kreslil. U vídeň-
ského dvora byl ctěn již jako mladý 
gentleman.

V roce 1882 se ve Vídni oženil 
s Marií hraběnkou Hoyos-Sprin-
zenstein. Franz Clam-Gallas se stal 
milujícím otcem sedmi dcer, smíře-
ným se skutečností, že je posled-
ním svého rodu. Byl osobností, 
která pro rodinu, přátele i zdejší 
obyvatele znamenala mnoho. Ne 
však proto, že byl šlechticem, ale 
proto, jaký byl.

Hrabě Clam-Gallas byl široce 
uznávanou skutečnou autoritou. 
Jeho péčí a podporou se v Jizer-
ských horách rozvíjel turismus a na 
bývalých panstvích spolkový život. 
K 60. narozeninám mu bylo uděle-
no čestné občanství města Liberec.

Z  pozice patrona spravoval 
a financoval 27 kostelů a hejnický 
klášter, který jeho předek a jme-
novec Franz Ferdinand Gallas 
založil. Hejnický kostel byl pro 

něho – stejně jako pro jeho předky 
a potomky – místem mariánské 
úcty i  posledního odpočinku 
členů rodiny. Za jeho života prošel 

chrám mnoha úpravami, které nás 
dodnes uchvátí.

První světovou válku zčásti 
prožil na frontě. Jako člen řádu 

maltézských rytířů pomáhal 
v  lazaretech a doprovázel vlaky 
s raněnými vojáky. Pro léčbu zra-
něných propůjčil i zámek Lemberk.

V závěru svého života, po vzniku 
Československa, byl konfrontován 
s dalekosáhlými společenskými, 
politickými i majetkovými změ-
nami. Nebylo pro něho snadné 
přijmout je. Ztratil mnoho z toho, 
co miloval a  čemu odpovědně 
zasvětil svůj život. Trápil se důsled-
ky prvorepublikové pozemkové 
reformy, které postihly i  jeho 
bývalé zaměstnance. Franz hrabě 
Clam-Gallas umírá na Frýdlantu 
v lednu 1930.

Jeho smrt hluboce zasáhla 
nejen rodinu. Nekrology byly otiš-
těny v mnoha denících i časopisech 
bývalého habsburského mocnář-
ství. Tři dny po jeho smrti, 23. ledna, 
Hejnice zaplnily tisíce smutečních 
hostů. Když dnes vstoupíte do 
ambitu hejnického chrámu, spat-
říte jeho epitaf, kterému dominuje 
sv. Martin předávající ze sedla 
svého koně svůj šat žebrákovi. 
Legenda, která byla naplněna. Pod 
jeho reliéfem čteme prosté sdělení: 
Franciscuscomes de Clam-Gallas.

Na svátek sv. Václava v  roce 
2013 se do Hejnic sjelo přes 90 
potomků pěti dcer Marie a Franze 
Clam-Gallasových. Mnohá přá-
telství dala vzniknout myšlence 
uspořádat v letošním roce kulturní 
projekt, kterým by byl Franz Clam-
-Gallas, jako výjimečná osobnost, 
připomenut.

Po několika akcích otevřela 
druhou polovinu clam-gallasov-
ského roku 30. září přednáška his-
torika Milana Svobody v liberecké 
knihovně s názvem Franz hrabě 
Clam-Gallas: poslední svého rodu. 
V  rámci projektu byla 30. října 
zahájena putovní výstava v Krajské 
vědecké knihovně v Liberci.

Celý projekt bude zakončen 
v  hejnickém chrámu v  neděli 
25. ledna 2015, kdy od 15 hodin 
zazní v podání Sboru Ještěd Requi-
em W. A. Mozarta k 85. výročí úmrtí 
posledního Clam-Gallase. V závěru 
letošního roku vyjde kniha autorů 
Milana Svobody a  Jana Heinzla 
nazvaná Gallasové, Clam-Gallaso-
vé a Hejnice: poutní místo a jeho 
patroni. 

Franz Clam-Gallas *26. červenec 1854 † 20. leden 1930
Český šlechtic, velkostatkář, majitel zámků Liberec, Frýdlant, Grabštejn, 
Lemberk a paláců  v Praze a ve Vídni byl v červenci 1914 u příležitosti svých 
60. narozenin za své zásluhy v oblasti sociální, kulturní a hospodářské 
uveden mezi čestné občany města Liberec (Reichenberg).

Reprezentativní prostory liberecké radnice si ve čtvrtek 30. října prohlédli 
potomci významného šlechtického rodu Clam–Gallasů, který po několik sto-
letí ovlivňoval život v severních Čechách.

Vzácnou návštěvu přivítali náměstci primátorky Jiří Šolc a  Jiří Rutkovský, 
a také náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro cestovní ruch, památkovou 
péči a kulturu Hana Maierová.

Potomci rodu Clam-Gallasů si prohlédli radnici a zajímali se rovněž o no-
vou expozici čestných občanů města, ve které patří jedno z předních míst jejich 
předkovi, Franzi hraběti Clam-Gallasovi.

Na setkání v Liberci přijeli Christine Edina Winkelbauer Kelly vnučka Eduar-
diny hraběnky Clam-Gallasové, dále Agathe a Jenö Széchényi von Sárvár-Felsö-
vidék, vnoučata Gabrielle hraběnky Clam-Gallasové anebo Mária Auerspergová 
s dcerou Christiane Ringlerovou a vnukem Florianem s chotí.

„Váš region jsem dosud neznala, ale věřila jsem, že skýtá spoustu přírod-
ního i  kulturního bohatství. Dcera Franze Clam-Gallase byla mojí babičkou. 
Vzpomínám si, že zdejší krajinu velmi milovala,“ zdůraznila Christine Edina 
Winkelbauer Kelly. „Jsem jen malý list na košatém stromě rodiny Clam-Ga-
llasů. Přesto bych ráda přispěla k uchovávání dědictví našich dědů a pradědů,“ 
doplnila.

Hosté se po skončení návštěvy radnice odebrali do krajské vědecké knihovny 
na přednášku o  jejich rodu a následnou vernisáž výstavy Franz Clam-Gallas: 
Pocta šlechtici ducha a muži činu.

„Jsem rád, že potomci hraběte Franze Clam-Gallase, který byl jednou z nej-
významnějších osobností pro rozvoj Liberce a okolí, přijali mé pozvání a využili 
nabídky na prohlídku liberecké radnice. Přátelské přijetí je podle mne jednou 
z možností, jak narovnat v historii zpřetrhané vztahy mezi rodinou Clam-Gallasů 
a městem Liberec. Děkuji tímto panu Janu Heinzlovi, který akce ke 160 letému 
výročí narození organizuje,“ sdělil náměstek primátorky Jiří Rutkovský. 
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Komedii ze zákulisí „nejme-
novaného loutkového diva-
dla v nejmenovaném městě 
sportu“ napsal dramaturg 
divadla Vít Peřina. Insceno-
val ji plzeňský režisér Tomáš 
Dvořák, který je mimo jiné 
podepsaný pod mnoha 
úspěšnými kusy libereckého 
loutkového divadla pro děti, 
například pod inscenacemi Alibaba 
a čtyřicet loupežníků, Krásný nadha-
sič aneb Požár Národního divadla či 
Labutí jezírko.

Inscenace Třetí gong aneb Loutky 
hrají divadlo je divadlem na divadle. 
S  humornou nadsázkou popisuje 
velmi nervní zrod jedné divadelní 
premiéry. Do ryze mužského souboru 
totiž nastoupí nová mladá herečka, 
která poblouzní své kolegy. Jeden po 
druhém se postupně mladičké elévce 
podvolují a  vyrážejí s  ní ve volném 
čase za zimními radovánkami. Ovšem 
co sportovní disciplína, to jedno zra-
nění, a tak nakonec celý soubor skončí 
s některou z končetin v sádře, včetně 
samotné původkyně této katastrofy. 
Režisérovi hrozí, že skončí v blázinci 
neboť, blížící se premiéra je vážně 
ohrožena. Tak mu nezbude než postup-
ně vyzkoušet všechny druhy loutek od 
maňásků přes marionety až po javajky 
a záchranu ze svízelné situace hledá 
i ve stínovém divadle.

Oslavy pětašedesá-
tin Naivního divadla, 
které – jak zaznělo na 
pódiu – si lidé občas 
pletou s  Národním, 
vyplnily i  gratulace 
od významných osob-
ností, křest nové knihy 
a  výroční tombola. 
Samotné ceny přitom 

připomínaly historii divadla. Například 
černý míč poukazoval na kus Míček 
Flíček.

Mnoho dalších úspěšných inscenací 
a nadšených malých i velkých diváků 
popřáli do budoucích let Naivnímu diva-
dlu také náměstci primátorky Jiří Šolc 
a Kamil Jan Svoboda. „Naivní divadlo 
tvoří s městem jednu velkou rodinu. 
Moc bych si přál, aby tento vztah vydržel 
i nadále a aby ti, kteří sem dnes vodí své 
děti, jednou přicházeli se svými vnouča-
ty a pravnoučaty,“ řekl Jiří Šolc.

Mezi gratulanty nechyběl ani hejt-
man Libereckého kraje Martin Půta. Do 
hlediště usedlo také několik budoucích 
zastupitelů města Liberce. Například 
Michal Hron prozradil, že je stejně starý 
jako Naivní divadlo. „U člověka je 65 
let považováno za starší věk, kdežto 
u divadla ještě za mládí,“ podotkl.

Pětašedesátiny Naivního divadla si 
nenechala ujít ani celá řada divadelní-
ků z jiných měst. Na počátky proslulé 
Ypsilonky, která vznikla v Liberci v roce 

1963 a  v  roce 1969 se stala druhou 
scénou Naivního divadla, přijel zavzpo-
mínat také principál Studia Ypsilon Jan 
Schmid s herečkou Janou Synkovou. 
Šéfredaktorka nejstaršího loutkářské-
ho časopisu na světě Loutkář, Nina 
Malíková, poděkovala Naivnímu diva-
dlu za to, že vůbec je. „Bez Naivního 
divadla bychom neměli o čem psát,“ 
zdůraznila.

Vodou z Jizerských hor pokřtil ředitel 
Stanislav Doubrava knihu her někdejší 
dvorní autorky Naivního divadla Ivy 
Peřinové, která byla právem označo-
vána za nejlepší autorku loutkového 
divadla pro děti v republice. Zemřela 
v pětašedesáti letech v roce 2009.�

liberecké divadlo, které si občas lidé pletou 
s národním, oslavilo pětašedesátiny

jak to může dopadnout s premiérou, když nová herečka divadelního ansámblu je ve městě sportu více zaujatá lyžemi, boby 
a bruslením než zkoušením nové hry, humorně ukazuje inscenace naivního divadla třetí gong aneb Loutky hrají divadlo. 
slavnostní premiérou tohoto kusu oslavilo naivní v sobotu 25. října své pětašedesáté narozeniny.
Zuzana Minstrová
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Čestní občané města už mají své důstojné místo
na význam desítek osobností, kterým bylo od roku 1853 do současnosti uděleno čestné občanství města Liberec, 
upozorňuje návštěvníky od pondělí 27. října samostatná vitrína v druhém patře historické radnice.
Zuzana Minstrová

seznam Všech 39 drŽiteLů Čest-
ného občanství města Liberce je dopl-
něn jejich fotografiemi a základními 
informacemi. Je to vůbec poprvé, co 
soupis oceněných osobností vznikl. 
S  vyhledáváním jmen v  libereckém 
okresním archivu pomohli městu stu-
denti Technické univerzity Liberec.

„Pro oceněné osobnosti jsme 
našli na radnici místo v  sousedství 
seznamu všech starostů a primátorů 
Liberce a blízko vitríny o historii naší 
neorenesanční radnice. Ostatně čestní 
občané a držitelé medaile města jsou 

s  dějinami Liberce spjati,“ 
uvedla primátorka Martina 
Rosenbergová.

Nápad veřejně vystavit 
soupis všech oceněných 
a doplnit jej ještě také o drži-
tele Medaile města Liberce 
vzešel od zastupitele Ladisla-
va Duška, předsedy kulturní 
a památkové komise.

„Vitrína s oceněnými osob-
nostmi si zaslouží své místo na radnici. 
Dlouho nám tady chyběla,“ řekl při 
slavnostním křtu Ladislav Dušek.

Náměstek Jiří Šolc při odhalení vit-
ríny se seznamem čestných občanů 
připomněl, že jsou na tablu ponechána 

prázdná místa – pro ty, kteří řady 
čestných občanů a držitelů medaile 
města ještě rozšíří.

Mezi čestnými občany Liberce je 
například hrabě Franz Clam-Gallas, 
kterému bylo uděleno čestné 
občanství v  červenci roku 1914 
u příležitosti jeho 60. narozenin za 
zásluhy v oblasti sociální, kulturní 
a hospodářské. V roce 1945 se stal 
čestným občanem Liberce česko-

slovenský prezident Edvard Beneš, 
o rok později čtvrtý prezident Česko-
slovenska Klement Gottwald.�

nový památník připomene, že život každého z nás má své hranice
svou studii památníku zajateckého tábora, v němž na okraji Liberce v době i. světové války přežívalo až 55 tisíc válečných 
zajatců, představil v Liberci známý architekt a herec david Vávra. Během své jednodenní návštěvy města stihl také 
detailní prohlídku několika míst Liberce, včetně nového sídla Výzkumného ústavu textilních strojů v růžodole.
Zuzana Minstrová

o FiLozoFii BUdoUcího památ-
níku pohovořil David Vávra v pondělí 
20. října na dvou prezentacích v kraj-
ské vědecké knihovně. Záměr přiblíži-
li lidem také historik Severočeského 
muzea v Liberci Ivan Rous a archeo-
log Petr Brestovanský ze společnosti 
Archa 13.

„První světová válka přinesla konec 
starých pořádků, zastavila předchozí 
období velkého rozmachu. V Liberci 
vyrostlo tehdy město ve městě, vždyť 
Liberec měl stejný počet obyvatel, 
jako žilo v táboře. Zajatecký tábor měl 
vlastní pekárnu, vlastní poštu, vlastní 
peníze, vydával své táborové noviny. 
Kvůli zásobování sem byla zavedena 
železnice, v roce 1915 pak i voda a kana-
lizace,“ připomněl Ivan Rous s  tím, 
že v  té době se ještě váleční zajatci 
nevyužívali k práci. Nejkrušnější časy 
zažívali v táboře první zajatci, kteří sem 
byli internováni na začátku války, před 
zavedením vody a kanalizace.

Zajatecký tábor zabíral svou rozlo-
hou 84 hektarů a zasahoval do teh-
dejších samostatných obcí Ostašov 
a Růžodol. Přežívali zde Rusové, Italové 
a Rakušané, ale i Češi. „Patřil mezi pět 
největších zajateckých táborů první 
světové války v republice. Bohužel se 
nám po něm zachovalo málo pamá-
tek, protože na jeho místě vybudovalo 
tehdy město letiště a bylo nutné zarov-
nat kvůli tomu celý terén,“ doplnil Ivan 
Rous. Představitelé města plánovali 
nejprve po skončení války postavit na 
místě zajateckého tábora vilovou čtvrť. 
K uskutečnění tohoto plánu jim ale chy-
běly peníze.

Památník, který si vymyslelo sdru-
žení Archa 13, by měl být tvořen kru-
hovou kaplí uprostřed a několika dře-
věnými zajateckými ubikacemi kolem 
ní. Kaple bude zároveň sloužit i  jako 
rozhledna. Lidé budou moci vystou-
pat po schodišti nahoru a zahledět se 
do krajiny kolem. Součástí památníku 

zaniklého zajateckého tábora bude 
rovněž muzeum armády. Jak řekl Petr 
Brestovanský, pokud by se podařilo 
plány dovést do konce, šlo by o zcela 
ojedinělý projekt v celé Evropě.

„Je dobré si připomenout místa, kde 
někdo prožil nějaké utrpení, případně 
jej tam zastihla smrt. Památník by měl 
také posloužit tomu, abychom si uvě-
domili hranice vlastního života. Nikdo 
tady nejsme navěky,“ podotkl David 
Vávra. „Objekt se bude dívat do kraji-
ny čtyřmi kříži, čtyřmi symboly smíře-
ní a odpuštění. A nad kaplí bude bdít 
anděl. Kdybychom každý z nás svého 
anděla neměli, tak tady dnes nejsme, 
vždyť se mohli naši předci vzájemně 
vybít už v této první světové válce, a my 
bychom se vůbec nenarodili,“ doplnil 
známý architekt a  oblíbený herec 
legendárního pražského divadla Sklep.

Podle studie Davida Vávry bude 
součástí areálu například také restau-
race, která bude hostům nabízet jídla, 

na nichž si pochutnávali lidé před sto 
lety. Návštěvníci budou moci také 
v památníku jednu noc přespat v pro-
vizorních stanech, aby sami okusili 
podmínky života vojáků první světo-
vé války. Areál bude obsahovat také 
vojenské cvičiště a krom jiného si lidé 
vyzkouší nejen střelbu, ale i vykopat 
vojenský zákop.

Podle sdružení Archa 13 by stavba 
památníku přišla až na 100 milionů 
korun. Areál by se ale mohl stavět na 
etapy tak, jak by se postupně dařilo 
zajišťovat finance. O  náklady by se 
podle Archy 13 dělilo několik subjek-
tů, včetně města Liberec, Libereckého 
kraje a Armády České republiky.

„O naší minulosti toho víme stále 
málo. Díky nadšení a  obdivuhodné 
energii lidí z  Archy 13 se ale daří to 
postupně měnit. Zajatecký tábor je 
právě jedním z příkladů části historie 
města, o které Liberečané mnoho nevě-
děli. Pokud se podaří památník posta-
vit, bude velkým přínosem nejen pro 
turisty, ale prohloubí i historické pově-
domí samotných Liberečanů,“ řekla pri-
mátorka Martina Rosenbergová, která 
se s náměstkem Jiřím Šolcem zúčastnila 
prezentace památníku zajateckého 
tábora v knihovně.

Architekt David Vávra strávil 
v doprovodu primátorky a náměstka 
Šolce čas mezi prezentacemi v knihov-
ně návštěvou VÚTS, kde se dozvěděl od 
technického ředitele Petra Václavíka 
mnoho zajímavostí nejen z více než 
šedesátileté historie tohoto slavného 
podniku.�
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Milovníci sjezdového lyžování a snowboardingu mohou již nyní využít výrazně 
zvýhodněných nákupů sezónních a vícedenních sezónních jízdenek sportovního 
areálu ještěd. v libereckém městském informačním centru jsou v prodeji již od 
začátku listopadu. čím dříve je zakoupíte, tím více ušetříte. permanentní jízdenky 
se mohou stát vhodným dárkem nejenom pod stromeček.

hLedáte tiP na Vánoční 
dáreK? ještěd jeden naBízí

www.skijested.cz

www.visitliberec.eu

víceDenní jíZDenKa Přenosná
Platí v lIbovolný Den seZóny

typ jízdenky dospělí sen a jun děti

10 dnů v sezoně nákup do 30. 11. 2014 3 310,– 2 820,– 1 830,–

10 dnů v sezoně nákup do 14. 12. 2014 3 720,– 3 170,– 2 050,–

10 dnů v sezoně nákup od 15. 12. 2014 4 130,– 3 520,– 2 280,–

14 dnů v sezoně nákup do 30. 11. 2014 4 200,– 3 570,– 2 310,–

14 dnů v sezoně nákup do 14. 12. 2014 4 840,– 4 120,– 2 670,–

14 dnů v sezoně nákup od 15. 12. 2014 5 370,– 4 570,– 2 960,–

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

Kategorie: děti – do 150 cm, junioři – ročník 1996, nad 151 cm,

 dospělí – ročník 1955–1995, senioři – ročník 1954 a starší

seZónní jíZDenKa nePřenosná
na jméno s fotoGRafIí

typ jízdenky dospělí sen a jun děti

Nákup do 30. 11. 2014 6 900,– 5 900,– 3 800,–

Nákup do 14. 12. 2014 7 600,– 6 500,– 4 200,–

Nákup od 15. 12. 2014 7 900,– 6 800,– 4 400,–

Děti do 150 cm v doprovodu jednoho z RODIČŮ za 1 500 Kč na sezónní jízdenku.

na jizerskou 50 je přihlášeno přes pět tisíc závodníků
do česka dorazil podzim v plné parádě, což znamená, že pořadatelé tradiční čez jizerské 50 v běhu na lyžích mají napilno.

na tradiční klání, jež se tentokrát 
uskuteční od 9. do 11. ledna 2015, je 
aktuálně přihlášeno na pět tisícovek 
závodníků. Kapacita všech individuál-
ních závodů je jen o něco málo vyšší 
– 6 600 startovních čísel.

„Z pohledu přihlášek bývá nejruš-
nějším měsícem září. Letošní rok je ale 
atypický, jelikož jsme registrace spustili 
už v květnu, a to pro běžce, kteří byli 
přihlášení na neuskutečněný ročník 
Padesátky v  lednu 2014,“ vysvětluje 
Tomáš Leixner z organizačního týmu. 
„Garance místa na startovní listině 
a cenového zvýhodnění využily na čtyři 
tisícovky dosavadních závodníků, záro-
veň od července evidujeme bezmála 

700 lyžařů, které v lednu 2015 čeká na 
Jizerské 50 premiéra. Předpokládáme, 
že podobně jako v předchozích letech 
závod vyprodáme s předstihem.“

Menu ČEZ Jizerské 50 zůstává pro rok 
2015 tradiční: program otevře páteční 
Volkswagen Bedřichovská 30 volným 
stylem, v sobotu se pojede Intersport 
Jizerská 25 a víkend vyvrcholí v neděli 
11. ledna 2015 hlavním závodem na 
50 kilometrů klasicky před kamerami 
České televize. Součástí programu je 
i závod štafetových týmů, závody pro 
děti a také slavnostní zahájení s kláním 
historických lyžníků.

Více informací o 48. ČEZ Jizerské 50 
na www.jiz50.cz.�
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PoděKoVání
Chtěla bych poděkovat všem 

z magistrátu, kdo se zasloužili o reali-
zaci nového chodníku té poslední pro-
blematické části v Kubelíkově ulici podél 
pozemku Magny.

Skoro jsem nedoufala , že k  tomu 
přece jen dojde, a tak jsem velmi potě-
šena, jako i ostatní občané, kteří tudy 
chodí.Je to radost tudy jít a nemuset 
kličkovat okolo děr v chodníku. Takže 
DĚKUJI.�  Janků Ivanka, Liberec

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

Na základě dobré strategie a spolu-
práce je možné zvýšit vliv neziskových 
organizací při prosazování jednotli-
vých cílů i při tvorbě konkrétní legis-
lativy. Zúčastněné organizace mohou 
diskutovat o společných problémech, 
vyměňovat si informace a zkušenosti 
nejen v oblasti své činnosti, ale také 
v  oblasti projektů, grantů, svého 
„know-how“ apod. Důležitým fakto-
rem je i navazování kontaktů mezi jed-
notlivými neziskovými organizacemi 
v kraji, koordinace aktivit a možnost 
větší prezentace. NELI svým členským 
organizacím nabízí i kvalitní vzdělává-
ní a poradenství.

Na území kraje mají neziskové orga-
nizace různá zaměření, proto ustano-
vila NELI za svůj poradní orgán osmi-
člennou oborovou radu složenou ze 
zástupců členských organizací zastu-
pujících a působících v dané oblasti (1. 
Senioři, 2. Oblast zdravotní a sociální, 
3. Děti a mládež, 4. Kultura, 5. Kulturní 
dědictví – památky a cestovní ruch, 
6. Sport, 7. Ekologie, environmentální 
výchova, ochrana přírody, 8. Ostatní 
organizace – jinde nezařaditelné).

Názorným příkladem dobré spolu-
práce zastřešující členské organizace 
je např. XI. mezinárodní konference 
Památkové péče v občanské společ-
nosti TROSKY 2014, která probíhala 
v penzionu Hamštejn (Koberovy) ve 
dnech 24.–26. října 2014. Uspořáda-
li ji členové Občanského sdružení 

Ochrana Klokočských skal s podpo-
rou Neziskovek Libereckého kraje, z.s., 
pod záštitou Hany Maierové, náměst-
kyně hejtmana Libereckého kraje 
pro cestovní ruch, památkovou péči 
a kulturu.

Program konference obsahoval 
13 odborných přednášek spojených 
s prohlídkou památek a zajímavostí 
v  kraji. Během tří dnů bylo možné 
vyslechnout přednášky z  oblasti 
ochrany památek, historie, archeo-
logie i archivnictví. Exkurze vedly na 
Dubecko k právě obnovované kapli 
svatého Jana Nepomuckého, do 
Jíloveckých roubenek, sklářské dílny 
Lenky Vanclové z o. s. Zrnko naděje, 
pilníkářské dílny apod.

Výstupem z  konference bude 
aktualizovaný adresář NNO a dalších 
institucí, které spolupracují v rámci 
Ochrany kulturního dědictví, a sbor-
ník příspěvků, který vyjde ve spo-
lupráci s Památkovou komorou ČR 
v průběhu prvního čtvrtletí roku 2015.

Nejbližší akcí Neziskovek 
Libereckého kraje je I. krajská konfe-
rence 20. listopadu 2014 od 16 hodin 
v  sídle Krajského úřadu v  Liberci. 
Kromě představení NELI budou sou-
částí programu krátké přednášky 
(zpráva z XI. konference Památkové 
péče v OS, Sociální podnikání a Účet-
nictví NO).

Více informací získáte na stránkách 
www.neli-lbc.cz. 

neziskovky libereckého kraje 
mají svého zastánce i rádce
Vznik zastřešujících organizací je celosvětovým 
trendem a o jejich potřebě se hovoří stále častěji i u nás. 
„neziskovky Libereckého kraje, z.s.“ (neLi) působí v kraji 
od září letošního roku a jde o novou síť, resp. zastřešující 
organizaci, která má za úkol nastavit dlouhodobou 
spolupráci vzájemně nezávislých neziskových organizací 
působících v Libereckém kraji. tato forma spolupráce 
umožňuje společné vyjednávání s veřejnou správou či 
jinými institucemi, vytvoření jednotné strategie a usnadní 
také řešení některých problémů.

Pavla Haidlová, předsedkyně NELI

*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

Odbor správy veřej-
ného majetku registruje 
již delší dobu podněty 
občanů na nevyhovují-
cí estetický stav nádob 
na odpad, které jsou ve 
městě umístěny. Řada 
nádob je značně znečiš-
těná nebo poničená.

Ve spolupráci se 
svozovou společností 
.A.S.A. Liberec, s.r.o., 
proto připravuje systém 

čištění nádob na komu-
nální odpad na území 
města. Svozová společ-
nost pořídila novou mycí 
linku, u které nyní probí-
há zaškolování obsluhy.

Čištění spočívá ve 
vnitřním i  vnějším mytí 
včetně nového polepu 
s informacemi o četnosti 
svozu nebo typu odpadu, 
který se do dané nádoby 
má vhazovat. 

v liberci budou čistější 
nádoby na odpad
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největším úspěchem nejsou trofeje ze soutěží, ale mladí nadšenci
Karlinští dobrovolní hasiči s úsměvem tvrdí, že jejich sbor je starší než sám oheň. První zmínka o něm totiž pochází už z roku 
1886, kdy měl sbor dostat od vrchnosti stříkačku. ovšem novodobá historie sdh Karlinky se píše až od konce devadesátých 
let, kdy se stal velitelem jeden z karlinských starousedlíků, dnes třiačtyřicetiletý michal nováček.
Redakce

hasičsKé řemesLo má v  krvi po 
otci, který byl také celý život aktivním 
hasičem. „Původně jsme tady měli 
jednu malou vlhkou místnost s kamny 
v koutě a vedle byla garáž se starou 
avií. Teprve později jsme dostali ojetý 
trambus. Když jsme s ním vyjeli, před-
jížděly nás do kopce báby s nůší na 
kole,“ vzpomíná Michal Nováček na své 
začátky v karlinské hasičárně.

Dnes už je tomu jinak. Zřizovatel, 
kterým je statutární město Liberec, 
nechal vyprojektovat a zaplatil velko-
rysou přestavbu objektu hasičárny, 
při které kromě velké společenské 
místnosti a kanceláře došlo i na rekon-
strukci garáže a přístavek pro druhé 
vozidlo. Z  původní hasičárny zbyla 
jen malá část zdiva a věž. „Peníze na 
materiál a odborné práce dostáváme 
postupně, jak se městu daří získávat 
zdroje, a zbytek včetně většiny staveb-
ních prací si musíme udělat sami ve 
svém volnu,“ líčí velitel. Přestavba se 
tak protáhla až do současnosti, ale její 
konec už je v dohlednu.

Výjezdová jednotka SDH Karlinky 
v  současné době disponuje dvěma 
zásahovými vozidly – starším CAS 24 
LIAZ a novým DA Iveco Daily. Třetím 
autem je pak sboru vlastní Škoda 1203, 
se kterou karlinští hasiči objíždějí hasič-
ské soutěže. Sbor si také v posledních 
letech nastřádal slušné materiálové 
vybavení a sem také směřuje podstatná 
část financí, kterými karlinští disponují.

„Výjezdová jednotka při 
svém zařazení v JPO5 musí být 
trvale akceschopná. Někteří 
členové sboru se navíc účast-
ní hasičských ligových soutěží 
a tento sport je také náročný na 
vybavení. Bez sponzorů a vlastních 
peněz se to neobejde. A pak je tu 
kolektiv mladých hasičů, určitě jeden 
z největších v Liberci. Sbor tak musí 
poskytnout prostředky a zázemí pro 
tři velké členské kolektivy, přičemž 
udržet ve všech jejich věcech pořádek 
a přehled vyžaduje přísnost a disciplí-
nu,“ rekapituluje Michal Nováček.

Starosta sboru a  jeho dlouholetý 
člen Karel Císařovský pak doplňuje: 
„Aktivit sboru je celá řada. Existence 
výjezdové jednotky sama o sobě před-
stavuje kromě sporadických výjezdů 

celou řadu dalších povinností 
– cyklická školení, taktická cvičení, 
zvyšování odbornosti. Jen za novodo-
bou tradicí v pořádání noční soutěže 
O pohár Primátora města Liberce se 
skrývá neuvěřitelné penzum práce 
většiny členů sboru i jeho příznivců. 
A jsou další akce – jarní kolo požární hry 
Plamen, vlastní dětská soutěž Karlinský 
H-faktor a takhle bych mohl pokračo-

vat,“ vypočítává starosta. Karlinský 
sbor má aktuálně 86 aktivních členů, 
z toho více než polovinu tvoří děti.

Práce s  nimi je proto prioritou. 
Dlouholetý vedoucí kolektivu mla-
dých hasičů Ivan Přenosil dokázal sys-
tematickou prací a citlivým přístupem 
k dětem vybudovat jeden z nejstabil-
nějších a na liberecké poměry i nejú-
spěšnějších dětských týmů, ať už jde 
o umístění v soutěžích družstev či jed-
notlivců. „Letos se nám podařilo dostat 
od města do dlouhodobého pronájmu 
ostašovské hřiště, kde trénujeme 
a soutěžíme. Určitě se budeme snažit 
ho dále udržovat a  zvelebovat,“ 
dodává Karel Císařovský.

Sbor se snaží využívat městskou 
a krajskou grantovou a dotační 
politiku, kterou provozovalo už 
minulé politické vedení obou 
institucí, a  velmi oceňuje 
zájem a podporu, kterou od 
pracovníků magistrátu i kraj-

ského úřadu pociťuje. Starosta sboru 
připomněl i třetího stabilního part-
nera – Okresní sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska, pro které pravidelně 
pořádá již zmíněné obvodové kolo hry 
Plamen.

„Naším největším úspěchem ale 
nejsou trofeje ze soutěží, jsou to mladí, 
kompetentní a nadšení jedinci, kteří 
chtějí v naší práci pokračovat. Protože 
bez takových se hasičina dělat nedá,“ 
uzavírá velitel Michal Nováček.�

Inzerce

5 DŮVODŮ, 
PROČ BÝT U VZP
Klienti naší pojišťovny se vždy mohou spolehnout na:

   komplexní zdravotní péči na území celé ČR
   největší počet smluvních zdravotnických zařízení
   celorepublikovou síť poboček VZP
   benefi ty pro všechny věkové skupiny
   možnost on-line komunikace s VZP
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Kontakt obdržel významné 
ocenění za svoji činnost
Ve středu 1. října se dostalo Kontaktu Liberec významného 
ocenění za jeho činnost pro liberecké seniory.
Barbara Bernardová

nadace charty 77 Konto Ba- 
riéry letos vyhlásila v rámci projek-
tu SenSen (senzační senioři) druhý 
ročník celorepublikové soutěže 
o titul Senior roku 2014. V kategorii 
Nejlepší klub seniorů se o titul uchá-
zel také Kontakt, který do soutěže 
přihlásilo Dětské centrum Sluníčko 
v Liberci.

V  silné konkurenci se Kontakt 
umístil na krásném 4.  až 6.  místě 
a  získal čestné uznání a  odměnu 

10 000 Kč. Slavnostní předání oceně-
ní proběhlo v Divadle ABC v Praze za 
účasti představitelů Nadace Charty 
77 Konto Bariéry a  za Kontakt ho 
přebíral jeho ředitel Michael Dufek.

Udělení ceny je důkazem toho, že 
úsilí, které Kontakt směřuje k tomu, 
aby seniorům nabídnul zajímavou 
činnost, ve které si každý senior 
najde to své, je správné a umístění 
mezi těmi nejlepšími kluby je zaslou-
žené. 

senior akademie 2014
KomUnitní středisKo KontaKt 
Liberec, p.o., ve spolupráci se statutár-
ním městem Liberec a Nadací ČSOB 
pořádá projekt Senior akademie 2014.

 Jeho cílem je vyškolit 30 seniorů, 
kteří získají znalosti a  dovednosti 
v oblasti zdravého životního stylu, 
prevence kriminality, zabezpečení 
důstojného stáří a finanční gramot-
nosti, které budou moci předávat dál 
v seniorských klubech, svým přáte-

lům a známým v seniorském věku. 
Projekt je doplněn také praktickými 
ukázkami a návštěvami nejrůznějších 
institucí. Započal 6. října 2014 a bude 
slavnostně ukončen 24. listopadu, kdy 
senioři obdrží v prostorách liberecké 
radnice certifikát o absolvování pro-
jektu. Věříme, že touto cestou přispě-
jeme ke komplexnímu a smysluplné-
mu vzdělávání seniorů.Více informací 
na www. ksk.liberec.cz. 

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

24. 11. / 15.00
jules Verne Francouzský roma-
nopisec a dramatik
Beseda s Annou Sadílkovou

Cen. klub sen.
3. patro

28. 11. / 15.00
Bedřich smetana – tajemství 
Povídání o opeře v Divadelní 
kavárně s Ninou Vaňkovou

Bílá a zelená 
klubovna 
v 5. patře

3. 12. / 15.00 starověk od „a do z“
Petra – město ukryté ve skalách

Cen. klub sen.
3. patro

10. 12. / 13.30 zimní turnaj v šipkách 
a vyhlášení „šipkaře roku“ Sál – suterén

15. 12. / 15.00 Gustav Klimt – významný rakous-
ký malíř. Beseda s A. Sadílkovou

Cen. klub sen.
3. patro

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 liberecké 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.

Inzerce

První liberecký spolek paní a dívek vyhlašuje již sedmý ročník tradiční 
soutěže o NEJLEPŠÍ vánoční cukroví. Soutěže se může zúčastnit každý.
Vzorek upečeného cukroví (nejméně 5 kousků) a čitelně napsaný recept 
včetně telefonního čísla odevzdejte do pondělí 8. prosince 2014 do 
12.00 hodin na recepci Centrálního klubu seniorů ve 3. patře v Palachově 
ulici č. 504/7 (budova bývalé „Lidušky“ proti OC Plaza).
Odborná porota vybere tři vítězné druhy a recepty na NEJ cukroví a ozná-
mí vítězům jejich vítězství.
autorky(ři) vítězných receptů budou pozvány(i) na slavnostní vyhlá-
šení vítězů a předání cen. Přesný termín a místo budou vítězům včas 
oznámeny. Už teď se těšíme na nové zajímavé recepty, které budou zve-
řejněny se souhlasem autorů na webových stránkách www.ksk-liberec.cz 
a ve Zpravodaji.
Za průběh soutěže zodpovídá a případné dotazy zodpoví
Irena Jirásková tel.: 777 099 113.

První liberecký spolek paní a dívek 
vyhlašuje soutěž o nej vánoční cukroví

 

pondělí 17 -19  
bez objednání 

 

čtvrtek  
po předchozím objednání (telefonicky, e-mailem) 

 

pomoc obětem trestných činů 
www.bkb.cz 
 

poradna v Liberci 
Palachova 504/7 
(Šaldovo nám., budova bývalé Lidušky) 

NONSTOP pomoc obětem trestných činů: 257 317 110 

e-mail:  bkb.liberec@bkb.cz       
                   ksp.liberec@bkb.cz  
 

     485 150 707 
     605 952 852 
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do Konce roKU 2014 mohou 
diváci představení EVA, příběh na 
motivy známé divadelní hry Gazdina 
roba, navštívit ještě 2. prosince od 
19.00 a v únoru 2015 se tento operní 
titul představí na nejprestižnější 
tuzemské operní přehlídce OPERA 
2015 v Národním divadle v Praze, kde 
liberecký operní soubor již v minu-
losti slavil nemalé úspěchy.

K samotné inscenace byla vytvo-
řena unikátní výstava obrazů, oso-
bitě reflektující příběh EVY, kterou si mohou 
diváci během představení prohlédnout 
v prostorách divadelního foyer.

Z ohlasů odborné veřejnosti:
„V Liberci objevili Evu v jejich dramatických 

akcentech a až antické velikosti. Díky za to.“
(Radmila Hrdinová, Právo, 1. 10. 2014)
„Režie se ujala jedna z  výrazných tváří 

současné operní režie Linda Keprtová. Zvolila 
„lehké“ kulisy, tmavší prostor spoře osvětlován, 
sólisté jsou sledování bodovými reflektory. 
Viděli jsme emotivní režijní práci vypracova-
nou do posledního detailu v souladu s textem 
a hudbou i v charakteristikách postav a jejich 

jednáních.“(…) „Dirigent Martin Doubravský 
využívá barevnosti partitury, nebrání se poddat 
překrásným plodům Foerstrova lyrismu, také 
zpěvákům dává prostor pro zpracování dyna-
mických detailů.“

(Zdeněk Vokurka, Liberecký deník, 1. 10.)
„Liberecké Evě vévodí vynikající pěvecko-

-herecký výkon  Lívie Obručník Vénosové, 
která v  místním divadle roste doslova od 
role k roli. Rozvrhla své síly dokonale, takže 
ve vrcholné závěrečné árii odměnila diváky 
i kouzelnými výškami v pianissimu.“ (…) „Libe-
recká  Eva  je jedním z  mých nejpozoruhod-
nějších divadelních zážitků poslední doby…“ 
(Olga Janáčková, Operaplus, 28. 9. 2014) 

mimořádná divadelní událost
V září se v divadle F. X. šaldy uskutečnila slavnostní premiéra opery josefa 
Bohuslava Foerstera, eVa. jelikož šlo o mimořádný dramaturgický počin – eVa 
se v českém kontextu uváděla naposledy na začátku 80. let – dostalo se premiéře 
mimořádné pozornosti nejen ze stran diváků, ale i ze strany odborné veřejnosti.

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

21. 11. ŠKWOR

22. 11. TANÈÍRNA

26. 11. ASONANCE

27. 11. Divadlo Kalich: MOJE HRA

29. 11. RETRO BÁL
2. 12.  SIEGFRIED WEISS

6. 12. VÁNOÈNÍ DÍLNY

8. 12. RADEK JAROŠ

10. 12. KVÌTY

16. 12. R. KØES�AN A DRUHÁ TRÁVA

17. 12. VLTAVA

Inzerce

Odbor správy veřejného majetku statutárního města Liberce vyhlašuje soutěž pro 
každého, kdo třídí směsné plasty tzv. pytlovým sběrem. V Liberci jsou rozmístěny 
žluté kontejnery na třídění PET lahví. Plast však není pouze PET láhev, ale také 
řada dalších obalů, které potkáváme na každém kroku při téměř každém nákupu. 
Typické jsou nejrůznější sáčky, plastové obaly sýrů, vaničky od potravin apod. 
Tento druh plastů mohou občané Liberce třídit do speciálních žlutých pytlů.

Ty lze obdržet v budově statutárního města Liberec v Liebiegově vile, v sídle spo-
lečnosti .A.S.A. v Mydlářské ulici nebo přímo na sběrném dvoře v Ampérově ulici, 
případně sběrném místu v ulici Dr. Milady Horákové. Po naplnění pytlů je nutné 
předat je ve sběrném dvoře v Ampérové ulici nebo v ulici Dr. Milady Horákové. 
Po odevzdání obdrží občané od pracovníků sběrného dvoru pytle nové a separace 
může pokračovat.

na podporu tohoto třídění je v plném proudu jednoduchá soutěž. každý občan 
liberce, který odevzdá pět pytlů s vytříděnými směsnými plasty do sběrného 
dvora a získá celkem pět razítek jako potvrzení o předání, si může v liebiegově 
vile vyzvednout tři pevné tašky na tříděný odpad.

Do žlutého pytle patří:
Veškeré plastové fólie, mikrotenové obaly, kelímky od potravin, jako jsou jogurty, 
margaríny, saláty atd., dále lahvičky a kelímky od kosmetiky, lahve a kanystry od 
domácích čisticích a jiných přípravků, igelitové tašky a drobné plastové předměty, 
jako jsou např. plastové hračky.
Naopak do žlutého pytle nepatří:
PET lahve, trubky z PVC, veškeré podlahové krytiny, plasty z automobilů a plasto-
vý odpad znečištěný zbytky potravin nebo chemikáliemi.

Za pět pytlů tři tašky!

$

Jste pořadateli zajímavých akcí? Máte zajímavou 
nabídku pro turisty? Přejete si, aby se o vaší akci, 
zajímavosti či turistické novince dozvědělo co nejví-
ce lidí? I my máme zájem návštěvníkům Jizerských 
hor předložit nabídku co nejpestřejší!
Tipy na akce, které připravujete od prosince 2014 do 
května 2015, zasílejte na adresu info@jizerky.cz do 
redakce Turistických novin Jizerských hor.

hyundai auto koutek s.r.o. Tanvaldská 1141, 463 11 Liberec - Vratislavice

tel.: +420 482 321 453 • e-mail: hyundai@autokoutek.cz • www.hyundai.autokoutek.cz



oBa Borci předvedli skvělé výkony, 
a  i když poněkud zaostali za svými 
tréninkovými maximy a možnostmi, 
přetavili oba své snažení v zisk zlatých 
medailí.

David Mahovský při tělesné váze 
necelých 80 kg nadřepnul velmi sluš-
ných 280 kg, zatlačil na bench 170 
kg a v mrtvém tahu si připsal 250 kg. 
Čtvrtým pokusem se pokoušel pokořit 
světový rekord, ale 270,5 kg bylo tento-
krát ještě nad jeho síly.

Kromě titulu mistra světa si na své 
konto připsal i absolutní prvenství mezi 
teenagery a juniory. V nejprestižnější 
kategorii Open se pak představil Václav 
Češka, který opanoval váhovou kate-
gorii nad 140 kg. Na dřepu zapsal 400 
kg, v benchpressu si poradil s 240 kg 
a na mrtvý tah zatáhnul 310 kg.

Trenér a předseda SK Metalpower 
Nový Bor, Karel Koldovský k  tomu 

uvádí: „Oba borci se ukázali v dobrém 
světle a  zaslouženě si odváží tituly. 
Kluci mají velký potenciál a potřebu-
jí jen víc závodit a sbírat zkušenosti. 
Očekávám, že příští rok se dočkáme 
dalšího progresu a řady medailí. Jsem 
rád, že tito dva talentovaní sportovci 
a zároveň správní chlapi reprezentují 
právě náš klub a budu se i nadále snažit 
předat jim co nejvíc ze svých zkuše-
ností.“ 

liberečtí lifteři se stali mistry světa
V říjnu hostil tyrolský telfs mistrovství světa v powerliftingu a benchpressu. V silovém trojboji 
se na rakouské pódium postavilo i liberecké duo david mahovský a Václav češka.
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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.
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vovat příspěvky po stylistické stránce.
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Uzávěrka příštího čísla 
Libereckého zpravodaje 

je 28. listopadu

Úspěch žáků 
na mČR

Druhý říjnový víkend se ve Starém 
Plzenci běželo Mistrovství České repub-
liky oblastních výběrů žactva. Ještěd-
ská oblast (JO) letos postavila na start 
5 družstev.

Po dramatickém průběhu závodu se 
podařilo nejlepší osmičce z JO vybo-
jovat bronzové medaile. Družstvo ve 
složení: Dan Pavlovec (Nový Bor), Kate-
řina Dolejší (Nový Bor), Vojta Dejnožka 
(Jablonec n. Nisou), Majda Rýdlová 
(Jablonec n. Nisou), Elin Martranová 
(Liberec), Petr Synek (Doksy), Markéta 
Pavlíková (Chrastava) a Vít Mareš (Nový 
Bor) mohlo slavit.

V sobotu se běžel otevřený závod 
žákovských štafet. Trio Dan Pavlovec, 
Petr Melichar a Vít Mareš po zdrcujícím 
finiši obsadilo v kategorii H14 2. místo. 
Elin Martanová, Vojta Dejnožka a Petr 
Synek doběhli v DH12 čtvrtí.

 Marie Podrábská, trenérka

V  KateGorii dosPěLých jed-
notlivkyň byla světová konkurence. 
Rakousko zde reprezentovala letoš-
ní mistryně světa z  MS v  Mexiku 
– domácí závodnice Lubov Gazov, 
která zvítězila jak v kvalifikaci, tak 
ve finále. V kvalifikaci se hned za ní 
umístila liberecká reprezentantka ČR 
Kristýna Bernátová, která postupova-
la do finále ze 2. místa.

Kvůli menší chybě bohužel nesta-
čila na výkon druhé reprezentantky 
Rakouska Michelle Sieberer a obsa-
dila i tak skvělé 3. místo.

Mezi juniory probíhaly největší 
boje mezi závodníky z Ruska, Bulhar-
ska a Maďarska. Neztratily se mezi 
nimi se svým skvělým technickým 
i  uměleckým předvedením další 
liberecké závodnice Aneta Chlumská, 
Markéta Fléglová a Barbora Dvořáko-

vá. Toto trio si ve finále zaslouženě 
vybojovalo bronzovou medaili; od 
vítězství je dělily pouhé tři desetinky 
bodu.

Aneta Chlumská a Markéta Fléglo-
vá ještě reprezentovaly ČR v katego-
rii jednotlivkyň. V silné mezinárodní 
konkurenci 20 závodnic se Markéta 
Fléglová umístila na výborném 12. 
místě a Anetě Chlumské se podařilo 
i  přes velké zdravotní potíže způ-
sobené úrazem při tréninku těsně 
před startem postoupit do finále 
z 8. místa. Ve finále pak s naprosto 
čistě předvedenou závodní sestavou 
Aneta obsadila 4. místo.

Pro všechny tyto reprezentant-
ky je to další obrovská zkušenost, 
kterou jistě uplatní v následujících 
letech při reprezentaci ČR třeba opět 
i na ME a MS.

Sport Aerobic Liberec též repre-
zentovaly starší a  mladší žákyně. 
V kategorii trojic starších žákyň se do 
finále probojovalo a obsadilo opět ve 
velmi kvalitní zahraniční konkurenci 
pěkné 6. místo trio ve složení Simona 
Vykoukalová, Sabina Drapáková 
a Markéta Kosejková.

Další finále si vyzkoušely starší 
žákyně v kategorii skupin, kde se 
výše uvedené trio společně s Vero-
nikou Smetaníkovou a Karolínou 
Rozkovcovou umístilo na 5. místě. 
A všechna tato děvčata doplněná 
o mladší žákyni Sabinu Vykouka-
lovou obsadila ještě krásné finá-
lové 5. místo v  kategorii dance 
aerobiku. Mezi jednotlivkyněmi 
se tentokrát nejlépe z libereckých 
umístila na 17. místě Veronika Sme-
taníková. 

Rakouský bronz pro Kristýnu bernátovou
začátkem listopadu se v rakouském horském městečku Bad ischl uskutečnil již 13. ročník prestižního mezinárodního 
závodu austrian aerobic open 2014. soutěže se zúčastnilo přes 200 závodníků z celkem deseti zemí. českou republiku 
úspěšně reprezentovalo deset závodnic z aerobic centra ze sídliště Kunratická a sport centra v Pavlovicích.
Helena Niklová a Barbora Svatošová, trenérky a mezinárodní rozhodčí

Vpravo bronzová Kristýna Bernátová

distribuce zpravodaje

bude oznámen na www.liberec.cz
uSkutEční SE tradičně v zaSEdaCí míStnoSt č. 11 v hiStoriCké Budově radniCE
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