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pokuta 200 mil.?
O co jde v kauze bytů 
v Zeleném Údolí?

V předvánočním čase znepoko-
jila veřejnost informace o možném 
vrácení dotace za byty v Krejčího 
ulici, postavené v  souvislosti 
s konáním MS 2009. Finanční úřad 
vyměřil městu pokutu 200 milionů 
korun a zároveň požaduje vrácení 
dalších 200 milionů dotací. 

 Čtěte na straně 6

Fügnerova ul.
Fügnerova ulice, terminál 
MHD je z hlediska 
bezpečnosti a veřejného 
pořádku problematickým 
místem.

Městská policie eviduje za rok 
631 výjezdů hlídek do Fügnerovy 
ulice. Strážníci v  této oblasti řeší 
ročně 1  241 přestupků včetně 
dopravních. Čtěte na str. 8

Budoucí hvězdy v liberci

VšecHny sOutěže hostí 
liberecké areály na Ještědu 
a  ve Vesci. Zatímco junioři 
a  juniorky do dvaceti let 
budou usilovat o  patnáct 
sad medailí v běhu na lyžích, 
skoku na lyžích a v severské 
kombinaci, muže a  ženy 
v  kategorii do třiadvaceti 
let čeká šest soutěží pouze 
v běžeckých disciplínách.

„Liberec je na mezinárodní 
úrovni vnímán tradičně jako 
velice spolehlivý pořadatel. 
Věříme, že tomu tak bude 
i tentokrát, neboť na orga-
nizaci šampionátu se z pře-
vážné části podílí tým, který 
úspěšně zvládl průběh zimní 
olympiády mládeže EYOWF 
2011. Naším cílem však není 
připravit okázalou sportov-
ní akci. Všechny prostředky 
jsou naopak investovány 
maximálně transparentně 
a účelně tak, abychom při-
pravili krásné a dramatické 
souboje budoucích hvězd 
světového lyžování,“ říká 
Roman Kumpošt, člen před-
sednictva FIS a  prezident 
organizačního výboru.

Vstup ZDarMa,
sraZ HistOrickýcH lyžníků

Společné mistrovství světa juniorů 
lyžařských klasiků se pořádá od roku 
1991, MS do 23 let od roku 2006. Mezi 
jejich hrdiny patří nejslavnější jména 
historie. Z Čechů Kateřina Neumanno- 
vá, Lukáš Bauer, Martin Koukal, Miro-
slav Dvořák nebo Martin Jakš.

„Kdo něco v  klasickém lyžování 
znamenal nebo znamená, ten se 
většinou prosadil právě při tomto 
šampionátu. Je víc než pravděpo-
dobné, že v Liberci se představí také 
někteří účastníci zimní olympiády 

v Soči 2014,“ připomíná Petr Graclík, 
generální sekretář SLČR.

„Diváci budou mít na všechny 
tréninky i  závody vstup zdarma. 
Slavnostní zahájení šampionátu 
v pondělí 21. ledna od 20 hodin na 

náměstí Dr. Edvarda Beneše v Liber-
ci koncipujeme jako součást oslav 
110. výročí vzniku Svazu lyžařů České 
republiky. Jeho součástí bude také 
unikátní sraz historických lyžníků,“ 
říká Oto Linhart, výkonný ředitel 
organizačního výboru.

Na zajištění bezproblémového 
průběhu šampionátu se bude podílet 
také 300 dobrovolníků. Každý den 
poběží desetiminutové summary 
v České televizi. 

celkem 633 reprezentantů z třiatřiceti zemí se zúčastní Mistrovství světa juniorů a závodníků 
do 23 let v klasickém lyžování v liberci, které se uskuteční ve dnech 20.–27. ledna. Očekává se 
zhruba dva tisíce závodníků, členů realizačních týmů, hostů a novinářů.
Redakce

v úpravě

www.liberec2013.cz
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Vážení spoluobčané,
každé město má své bolavé místo, které se stále 

vrací k projednávání. V Liberci je z hlediska bezpeč-
nosti takovým prostorem okolí terminálu MHD Füg-
nerova. Ačkoli zde bylo učiněno již mnoho pokusů, 
jak zabránit drobné kriminalitě a sociálnímu napětí, problém se dříve či 
později vrátí. Velký počet procházejících a čekajících lidí přitahuje také ty, 
kteří poklidný život ve městě narušují. Proto jsme se rozhodli učinit další 
pokus, jak výskyt těchto osob v dané lokalitě minimalizovat, případně jak 
jim zabránit v obtěžování slušných obyvatel a návštěvníků města.

Ne vždy si ale lidé ze sociálně vyčleněných skupin mohou za situaci, 
ve které se nacházejí, sami. Často jsou obětí sociální politiky státu, která 
vytrvale stále více lidí posílá na ulice a dělá z nich sociálně slabé, a ti pak 
snáze sklouznou k trestné činnosti. Právě z tohoto předpokladu jsme vyšli 
při koncipování strategie, jak odlehčit okolí terminálu MHD. Požádala 
jsem proto nejen městskou policii, ale také organizace, které se zabývají 
problematikou sociálně vyloučených, zástupce sociálních organizací 
a některé další, abychom se nad otázkou „Fügnerky“ sešli v širším formátu 
a snažili se najít dlouhodobě funkční řešení, které nebude postaveno jen 
na represivních opatřeních (jako tomu bylo většinou dosud), ale které se 
pokusí řešit tuto problematiku do větší hloubky.

Jsem si vědoma toho, že rychlé opatření neexistuje. Také jsem ale 
přesvědčena, že se ve spolupráci s odborníky vyplatí hledat takové řešení, 
které situaci v oblasti bude řešit v dlouhodobější perspektivě. Mnoho 
z těch, které na ulicích v centru města potkáváme, a jeví se nám jako 
„obyčejní bezdomovci“, jsou lidé nemocní, duševně či tělesně postižení, 
kteří si o pomoc mnohdy neřeknou především proto, že ani neví, že ji 
potřebují. Další skupinu tvoří osoby závislé, o které se dosud stát také 
nedokázal postarat. Naštěstí ale existují organizace, které se na tuto 
činnost specializují a s těmi chceme spolupracovat a hledat správné cesty.

Pro další skupiny věříme v motivaci – ať již tu pozitivní, nebo tu nega-
tivní. Trvale zde ale chybí práce terénního pracovníka, takzvaného „street- 
workera“, na nějž, díky vládní politice, prostě nejsou nikde peníze. A to 
přesto, že pozitivní dopad práce těchto lidí je prověřen časem i mnoha 
zeměmi, a přesto, že na své působení si tito lidé v terénu vydělají tím, že 
jsou nejlepší prevencí proti kriminalitě a drobným deliktům.

Problematika okolí Fügnerovy ulice je typickým příkladem toho, kdy 
město, v tomto případě Liberec, musí chtě nechtě suplovat práci někoho 
jiného, respektive kdy doplácí na nečinnost státu jako takového. Bohužel 
není v našich silách s tím mnohé udělat. Tato vláda České republiky je 
k potřebám „těch dole“ hluchá a slepá, a město nemůže dělat, že se jej 
to netýká.

Ráda bych rok 2013 začala zcela jiným úvodníkem, mnohem pozitiv-
nějším, ale bohužel situace jako by tomu nechtěla. Amnestie prezidenta 
republiky situaci (nejen) v této oblasti jistě nezlepší, stejně jako mnohé 
vládní, takzvané reformní kroky, které vstoupily s počátkem roku v plat-
nost a které mají ambici vyhnat na ulici další slušné obyvatele naší země.

Přes to všechno, co nás ještě čeká, a před čím se musíme doslova obrnit, 
dovolte mi popřát Vám, ať je pro Vás rok 2013 rokem klidným a úspěšným.

  Martina rosenbergová

editorial první miminko
Jako první přišel v libereckém kraji v roce 2013 na svět 
v liberecké nemocnici chlapeček ukrajinské národnosti 
kýril. narodil se 1. ledna ve 2.55 hodin, při porodu měřil 50 
centimetrů a vážil 3,5 kilogramu.
Zuzana Minstrová

Každý měsíc mají zájemci o schůzku s libereckou primátorkou
Martinou Rosenbergovou možnost navštívit ji v její kanceláři.
Pro každého má primátorka přichystáno zhruba čtvrt hodiny.

aktuální termín je 29. ledna mezi 14. a 16. hodinou.

Ve středu 30. ledna od 18.00 do 19.30 se uskuteční další 
večerní setkání náměstka primátorky pro územní plánování, 

sport a cestovní ruch Jiřího Rutkovského s veřejností.
Témata besedy najdete na www.liberec.cz

Setkání bude v místnosti č. 10 – pravý boční vchod historické radnice.

oteVřené 
dVeře 

pRimátoRky
a

náměstka

město a jeho rozpočet
Zastupitelstvo města na svém prosincovém jednání 
schválilo podobu rozpočtu na příští rok. po dlouhé 
„kuloárové“ přípravě a košaté diskusi zastupitelů byl 
rozpočet upraven a schválen.
Pavel Chmelík

rOZDíl OprOti návrhu rozpočtu 
je především ve 100% financování 
příspěvkových organizací na úkor 
rezervy. Akcent na splácení starých 
závazků a prodej významných polo-
žek městského majetku zůstal beze 
změny. „To, že byl rozpočet schválen, 
je jasným signálem stability měst-
ských financí,“ podotýká náměstek 
primátorky pro ekonomiku Jiří Šolc.

Na začátku ledna byla snaha o udr-
žení správného rozpočtu oceněna 
i udělením výborného ratingu reno-
mované ratingové agentury Moody´s. 
Jeho hodnota zůstává na stejné úrovni 
jako loňská a je Aa2.cz se stabilním 
výhledem.

Agentura Moody´s tím potvrdila, že 
všechny negativní faktory související 
s vysokým dluhem a velkou dluhovou 
službou jsou vyvážené pohotovým 
přístupem města k finančnímu řízení. 
Jako klad jsou dále hodnoceny stabil-
ní provozní přebytky a v posledních 
letech (vyjma roku 2010) téměř vyrov-
nané rozpočty.

„Vedení města upřednostňuje spíše 
konzervativní přístup k rozpočtu, což 
odráží úsporná opatření a zlepšené 
výsledky rozpočtu (před financo-
váním) hlavně v roce 2011. Dobrou 

úroveň správy a řízení města potvrzu-
je komplexní a transparentní způsob 
výkaznictví,“ uvádí mimo jiné zprávy 
ratingové agentury.

„V době ekonomické recese, kdy se 
ostatním velkým ekonomickým sub-
jektům ratingy spíše snižují, je pro nás 
nové hodnocení ratingové agentury 
potvrzením a oceněním naší práce,“ 
dodává ekonomický náměstek primá-
torky Jiří Šolc.

Dobré ratingové hodnocení Statu-
tárního města Liberec zlepšuje přístup 
na finanční trh, je pozitivně vnímáno 
investory a také je ujištěním o správné 
finanční strategii města. 

priMátOrka Martina Rosenber-
gová spolu s hejtmanem Libereckého 
kraje Martinem Půtou a generálním 
ředitelem Krajské nemocnice Liberec 
Jiřím Veselkou popřáli v úterý 2. ledna 
dlouhý a  šťastný život prvnímu 
miminku Libereckého kraje, které se 
narodilo v novém roce 2013.

Devětadvacetiletá maminka Vitali-
na Timofijeva a otec Alexander pochá-
zejí z Ukrajiny a žijí v Liberci sedm let. 
Kýril, který se narodil o deset dní dříve, 
než se předpokládalo, má už osmi-
letého bratra Denise. „Kýril přišel na 
svět rychle a nečekaně, ale jsme rádi,“ 
prozradila matka dítěte.

Hejtman v porodnici pozname-
nal, jak by přál celému Liberecké-
mu kraji, aby se zde rodilo víc dětí, 
a  přibývalo tak kraji spokojených 
obyvatel. 

rozpočet města na rok 2013
příjmy v kč (před konsolidací)

Daňové příjmy 1.261.031.000

Nedaňové příjmy 112.726.000

Kapitálové příjmy –

Přijaté dotace 281.608.000

CELKEM 1.655.365.000

Výdaje v kč (před konsolidací)

Běžné 1.423.993.000

Kapitálové 101.969.000

CELKEM 1.525.962.000
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Ceny mHD jsou vyšší
Dopravní podnik měst liberce a Jablonce nad nisou zvedl 
pro rok 2013 v průměru o 10 až 15 % cenu jízdného.
Redakce

Statutární město Liberec
oznamuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na prodej souboru pozemků

LETIŠTĚ LIBEREC
(celková výměra 592.484 m2)

Podmínky výběrového řízení
najdete na úřední desce města

pod č. 1999 – úřední deska/nemovitosti
a na www.liberec.cz

ÚpraVa cen se dotkla všech pro-
duktů, tedy například i SMS jízdenky 
nebo elektronické peněženky. Vedení 
dopravního podniku tak reagovalo na 
stále se zvyšující náklady na energie 
a pohonné hmoty a současně rostoucí 
DPH. Úpravu cen jízdného schválila na 
svém zasedání 4. prosince rada města, 
které je většinovým vlastníkem spo-
lečnosti.

Například za základní papírovou 
jízdenku, která platí 40 minut, dají 
cestující nyní 20 korun místo dosa-
vadních 18 korun. Papírová jízdenka, 
na niž mohou lidé cestovat po Liberci 

i Jablonci nad Nisou až 75 minut, stojí 
38 korun místo původních 34 korun. 
Třicetidenní předplatné vyjde nyní na 
580 korun, u pravidelných předplatite-
lů je pak měsíční suma 550 korun. Jak 
konkrétně vypadají tarify, si mohou 
lidé přečíst na internetové adrese 
dopravního podniku www.dpml.cz.

„Tři roky se jízdné nezdražovalo. Za 
tu dobu vzrostly enormně náklady, 
jak ceny pohonných hmot, tak i DPH, 
které v roce 2008 činilo jen 9 %. Za 
litr nafty v tom roce platil dopravní 
podnik 19 korun,“ vysvětlil náměstek 
primátorky Lukáš Martin. 

Holubičku míru město opraví
Ještě letos nechá město zrekonstruovat neonovou holubičku, 
která přes pětatřicet let tvoří součást fasády domu na šaldově 
náměstí. pro zachování a obnovu reliéfu se vyslovila v anketě na 
webu města většina z hlasujících občanů.
Zuzana Minstrová

celkeM pětaOsMDesát procent 
z 1 580 hlasujících se vyslovilo pro 
zachování a  rekonstrukci neonové 
holubičky míru i s nápisem Mír náro-
dům celého světa i přesto, že reliéf je 
jedním z pozůstatků bývalého režimu.

„Názor občanů je pro nás rozhodu-
jící. Lidé chtějí, aby holubička na domě 
zůstala. Proto ji město ještě tento rok 
nechá rekonstruovat,“ řekla primátor-
ka města Martina Rosenbergová, která 
sama byla od počátku diskuse nad 
reliéfem pro jeho zachování a rekon-
strukci. „Potěšilo mne, že se většina 
hlasujících přimluvila za to, aby holu-
bice na domě zůstala. Ostatně právě 
pro to, aby lidé sami rozhodli, jsme 
anketu vyhlásili. V anketách budeme 
pokračovat i  v  budoucnu, měly by 
se vždy nějak týkat podoby města,“ 
dodala.

Primátorka svolala k diskusi nad 
holubicí míru schůzku s  památkáři 
a autorem neonové ozdoby, výtvar-
níkem Karlem Janouškem. Společně 
i s náměstkem primátorky pro tech-
nickou infrastrukturu Lukášem Marti-
nem hledali všichni cesty, jak zchátralé 
neonové ozdobě znovu vrátit život.

Dům je ovšem v soukromých rukou 
a jeho majitelka chtěla při plánované 
obnově fasády holubici definitivně 
odstranit. Protože budova z první čtvr-

tiny 20. století leží v památkově zóně 
města, potřebovala k tomu souhlas 
radnice. Město však požádalo o názor 
pracovníky libereckého odborného 
pracoviště Národního památkového 
ústavu Praha. Památkáři doporučili 
nápis na domě nechat a opravit.

„Oprava, při které chceme použít 
nejmodernější technologie, přijde až 
na 100 tisíc korun. Ovšem k  tomu, 
abychom se o nápis mohli začít starat, 
by bylo ideální, kdyby reliéf přešel do 
vlastnictví města. Teď hledáme mož-
nosti, jak to udělat, a současně také 
další finanční zdroje, z nichž bychom 
rekonstrukci zaplatili,“ upozornil 
náměstek Lukáš Martin. 

o JeJím osudu Rozhodly Vaše hlasy

uzávěrka Vř na všechny nemovitosti je 4. 2. do 10.30 hod.

pRodeJ pozemkŮ za snížené ceny

Podklady k výběrovým řízením na prodej pozemků, vč. přihlášek, jsou k dispozici 
na odboru ekonomiky a majetku města, oddělení majetkové evidence a dispozic, 
Jablonecká 21, Liberec 5. Tel. 485 243 304 pí. Kaplová, 485 243 315 pí. Hozáková.

statutární město liberec prodává 
transparentní formou výběrového řízení:

Číslo k. ú. K. ú. Č. pozemku Cena (Kč)

862314 Rochlice u LBC 1120/3 104 000,-

682314 Rochlice u LBC 1303/6, 1303/12 1 187 000,-

682209 Růžodol I 1437/17 1 141 000,-

Kateřinky u LBC 58 36 000,-

785628 Kunratice u LBC 29/1 1 060 000,-

785628 Kunratice u LBC 40/1 841 000,-

673650 Radčice u Kr. St. 635/2, 635/3 31 000,-

689823 Machnín 525/4 77 000,-

pRodeJ budoV a obJektŮ za snížené ceny
Adresa Parc. č., kat. úz. Kupní cena

Železná 830, Liberec 1, ob-
jekt na pozemku p.č. 461/5

461/4, 461/5
Liberec

911 100,-

objekt s garážovými stáními 
U Besedy, Liberec 3

4158/7
Liberec

289 000,-

Na Žižkově čp. 83, Liberec 6, 857, Rochlice u Liberce 1 919 000,-

Švermova čp. 128,
Liberec 20

44/3, 4418
Ostašov u Liberce

2 165 000,-

aKTuální zPRávy z MěSTa

www.libeRec.cz
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neJVětšícH ÚspěcHů děti dosáh-
ly v nejmladší kategorii (MINI). Tyto 
úspěchy jsou velkým příslibem pro 
informatiku do příštích let. V rámci 
celé ČR jsme získali tři první místa.

Na prvním místě se umístili Daniel 
Cvejn, Lenka Melicharová a Viktorie 
Švejdová ze 4. třídy. Z 27 našich sou-
těžících v kategorii MINI splnilo poža-
davky i dalších 19 našich žáků a ulovilo 
bobříka informatiky. Kategorie MINI 
se zúčastnilo 4 491 žáků 4. a 5. tříd 
z celé ČR.

V kategorii BENJAMIN jsme vylep-
šili loňská dvě 60. místa a obsadili dvě 

31. místa z 6 847 soutěžících. V této 
kategorii bylo 26 úspěšných řešitelů 
soutěže z řad našich žáků. Nejlepšího 
výsledku v rámci kraje dosáhli naši 
žáci Jirka Opočenský a Pavel Rudolf.

Nejprestižnější kategorii (KADET) 
ovládla naše 9. B, která obsadila 3 nej-
vyšší pozice naší školy v této kategorii. 
Účast v rámci republiky byla rovněž 
obrovská, 6 969 žáků! Nejlepšího 
výsledku v rámci kraje dosáhla naše 
žákyně Valerie Tomášková, 2. místo 
v  kraji má Gymnázium F. X. Šaldy 
a třetí místo v rámci kraje obsadila ZŠ 
ul. 5. května. 

Úžásná atMOsFéra, kterou děti 
vytvořily, byla jako zjevení v dnešní 
hektické době, kdy děti příliš nevy-
hledávají seniory a  vztahy mezi 
nimi nejsou příznivé. Žáci ZŠ U Soudu 
dojali k slzám jak zaměstnance, tak 
klienty domova. Projevovali se velmi 
citlivě a mile.

„Jménem pana ředitele Vodrážky 
děkujeme, že jste si vybrali právě náš 
domov a připravili pro naše klienty 
v době adventu nezapomenutelný 

zážitek. Přejeme vám učitelům i stu-
dentům hodně štěstí, zdraví a spo-
kojenosti,” řekla dojatá asistentka 
ředitele domova pro seniory Dana 
Schlesingerová. 

Bobřík informatiky
V informatické soutěži pro žáky základních a středních škol 
se žáci Zš Oblačná aktivně zapojili do všech tří soutěžních 
kategorií. Však měli co obhajovat z minulých let.
Alena Routová, ZŠ Oblačná

Dárkiáda
V adventní čas předali žáci Zš u soudu klientům Domova 
pro seniory ve Vratislavicích dárečky v rámci akce Dárkiáda.
Domov pro seniory ve Vratislavicích nad Nisou

Hudba nezná hranice
Miloslava Čechlovská, ZŠ Aloisina výšina

už dvanáctým rokem spolupracují děti se školami v zahraničí. Pod záštitou 
Česko-německého Fondu budoucnosti a Statutárního města Liberec pracují 
na mnoha projektech. Tentokrát se sešly děti této esteticky zaměřené liberecké 
školy s dětmi ze Žitavy.

Na společném soustředění v Krkonoších nejen zdokonalovaly své schopnosti 
komunikovat v cizím jazyce, ale také zpívaly, malovaly, hrály hry a poznávaly 
život svých kamarádů. Výsledky své práce žáci předvedli rodičům i veřejnosti 
obou spřátelených měst. V Liberci se koncert konal v listopadu v prostorách 
radničního sklípku v rámci výstavy výtvarných prací školy. Prostory poskytlo 
Statutární město Liberec zdarma, výstava se konala pod záštitou náměstka 
primátorky Kamila Jana Svobody. 

 Akce byla podpořena Česko-německým fondem budoucnosti.

Beze strachu do školy
Děti i rodiče se seznamovali se školou.
Kateřina Kaprasová, ZŠ 5. květen

Jak ZaříDit, aby děti přicházely 
do první třídy natěšené, bez stresu 
a strachu z neznámého prostředí? 
Jak pomoci budoucím prvňáčkům 
seznámit se se školou, s  paní uči-
telkou a budoucími spolužáky? Jak 
dokázat, aby rodiče nových dětí 
důvěřovali pedagogům a pomohli 
tak dětem udělat první samostatný 
krok k budoucímu vzdělání?

Takovéto otázky a mnoho dalších si 
kladli pedagogové ze Základní školy 
5. května. Proto se rozhodli uskuteč-
nit celkem devět setkání s předško-
láčky a jejich rodiči. Cílem bylo nejen 
představit dětem školu, pedagogy, 
ale hlavně si trochu pohrát, něco se 
naučit, něco vyrobit a také ukázat 
budoucím prvňáčkům, že škola 
může být velmi zábavná a není proto 
důvod k žádným obavám.

Každý týden od října do prosince 
si mohly děti vyzkoušet a procvičit 
některou školní dovednost. Napří-
klad dobrodružné hledání obrázků 
po škole, zpívání se zvířátky a před-
školáci také zjistili, že i  počítání 
může být zábava, vyzkoušeli si práci 
s  interaktivní tabulí. Zasportovali 
si v tělocvičně, v keramické dílně si 
vyrobili ježka a přivolali tak jednoho 
živého, anglicky ho pak pojmenovali 
a k němu ještě další zvířátka a zpří-
jemnili si předvánočními dílničkami 
čekání na Ježíška.

Co budoucím předškolákům 
popřát? Aby jejich vstup do naší 
školy byl pro ně příjemnou událostí, 
aby pro ně škola nikdy neznamenala 
strach a samozřejmě mnoho úspě-
chů v tom nadcházejícím důležitém 
kroku. 

aKTuální zPRávy z MěSTa

PozvánKy na zajíMavé aKce
www.libeRec.cz
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prVní služby v letošním roce 
mají strážníci už za sebou. Jejich 
působení na Ještědu je tradicí, pro 
výkon služby využívají zkušenosti 
z minulých let.

I  když uvidíte strážníky na 
lyžích, dohled nad bezpečným 
chováním na sjezdovce je jenom 
jednou částí jejich služby. Dále 
provádí pěší kontrolu celého 
areálu a všech přilehlých parko-
višť, řeší dopravní problematiku, 
dohlíží na dodržování určených 
tras všemi návštěvníky, hlídají 
vybavení lyžařského střediska 
jako např. sněžná děla před van-
daly, poskytují rady návštěvníkům 
a  další. Členové ski hlídek jsou 
také v denním kontaktu s obsluhou 
vleků, lanovky i s pracovníky občers-
tvení a předávají si vzájemně aktuální 
informace o dění na sjezdovce.

V minulosti v několika případech 
vykázali ze sjezdovky ty lyžaře, kteří 
se nadměrně zahřívali alkoholický-
mi nápoji a hrozilo, že by jízdou na 
lyžích ohrožovali sebe nebo ostatní 
návštěvníky areálu. Samozřejmá 
je spolupráce s  horskou službou 

a  pomoc při zraněních, která jsou 
téměř na denním pořádku.

V sezóně 2012/2013 budou čtyři 
strážníci provádět službu s ohledem 
na vytíženost sjezdovek přibližně 
3–4x týdně. Během jejich služby 
v lyžařském středisku na Ještědu se 
s nimi budeme moci setkat také na 
večerním lyžování nebo například při 
mistrovství světa v klasickém lyžová-
ní juniorů 2013. 

Strážníci na Ještědu
Již třetí sezónu vyjíždí Městská policie liberec na svahy 
ski areálu Ještěd, kde dohlíží nejenom na dodržování 
lyžařského desatera a veřejného pořádku.
Daniela Bušková, Městská policie Liberec

10
pravidel
FIS

Soubor pravidel vydaných Mezinárodní lyžařskou federací 
určuje chování a dodržování bezpečnosti na sjezdových tratích

1. Ohled na ostatní 
lyžaře

Každý uživatel sjezdové tratě 
(lyžař, snowboardista, telemarkista, 
skialpinista, pěší a další...) se musí 
chovat tak, aby neohrožoval nebo 
nepoškozoval někoho jiného.

2. Zvládnutí rychlosti 
a způsobu jízdy

Každý uživatel sjezdové tratě musí 
přizpůsobit rychlost jízdy svým 
dovednostem, terénním, sněhovým 
a povětrnostním podmínkám 
i frekventovanosti tratě.

3. Volba jízdní stopy
Osoba přijíždějící zezadu 

musí volit takovou jízdní stopu, 
aby neohrozila ostatní uživatele 
sjezdové tratě jedoucí před ní.

4. Předjíždění
Předjíždět se smí ve všech 

směrech a ze všech stran pouze za 
předpokladu, že předjížděný účastník 
pohybující se na sjezdové trati má 
dostatek prostoru pro pohyb.

5. Zastavení
Osoba vjíždějící do 

sjezdové tratě nebo se rozjíždějící 
musí vždy dát přednost všem 
uživatelům v pohybu. Před rozjetím 
se musí ujistit, že nebude dráha 
ostatním překřížena a ohrožena – 
přednost všem přijíždějícím shora.

6. Zastavení
Účastníci na sjezdových 

tratích nezastavují na 
nepřehledných, úzkých 
a nebezpečných místech, v případě 
pádu musí takové místo co 
nejrychleji opustit.

7. Stoupání a sestupování
Osoba pohybující se na 

sjezdové trati pěšky, musí používat 
pouze okraj sjezdovky.

8. Respektování značení
Všechny osoby pohybující 

se na sjezdových tratích a v celém 
lyžařském areálu musí respektovat 
značení a signalizaci.

9. Poskytnutí první pomoci
Při úrazu je povinen každý 

účastník pohybující se na sjezdové 
trati poskytnout první pomoc.

10. Povinnost 
prokázání se

Každý účastník, uživatel sjezdové 
tratě nebo svědek zranění je 
povinen v případě úrazu prokázat 
své osobní údaje.

Placená inzerce
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Centrální teplo v liberci letos nezdraží
Dohoda mezi statutárním městem liberec a společností MVV energie cZ, která je prostřednictvím společnosti enerGie 
Holding většinovým vlastníkem teplárny liberec, a.s., trvá a cena tepla se v liberci zatím zvyšovat nebude. Domácnosti 
napojené na teplárnu tak budou platit jako loni 752 korun za gigajoul.
Redakce

„našíM cíleM zůstává minimalizo-
vat ceny za teplo tak, aby centrální 
vytápění využívalo maximum uživa-
telů. Stále totiž patří mezi ekologičtější 
způsoby vytápění,“ říká Lukáš Martin, 
náměstek primátorky pro dopravu, 
rozvoj a technickou infrastrukturu.

MVV Energie CZ a.s. již pracuje 
na modernizaci systému tepla v Liber-
ci. Pilotní projekt na Františkově, který 
je součástí koncepce modernizace 
celého města, bude dokončen již letos. 

Pracovní skupina, která 
byla po vzájemných 
dohodách sestavena 
v roce 2011, nyní dále 
spolupracuje. „Pro 
Liberec je podstatné 
dokončit dohody mezi 
SML a MVV Energie CZ 
a stanovit tak jasné cíle v zásobování 
teplem ve městě. Obě strany se nyní 
dohodly, že v době přípravy nové akci-
onářské smlouvy, nebude uplatněn 

vliv ceny tepla z TERMIZO do ceny 
tepla. Naše vzájemná dohoda 
z  roku 2011 tak nadále trvá,“ 
komentuje Petr Černý.

„Realizace modernizace systé-
mu, kterou MVV Energie CZ před-
stavila, by měla být součástí vzá-
jemných dohod. Jsme připraveni 

vyhovět požadavku města vyvázat 
cenu prodávaného tepla z TERMIZA 
ze závislosti na ceně zemního plynu či 
mazutu. Nejdříve ale musíme dokončit 

přípravy na nové akcionářské smlouvě, 
která stanovuje společné dlouhodo-
bé cíle v oblasti zásobování teplem 
v  Liberci,“ komentuje prodloužení 
vzájemné dohody Ing. Václav Hrach, 
Ph.D., předseda představenstva MVV 
Energie CZ.

Ceny tepla v  Liberci tak i  nadále 
zůstávají v rozmezí od 393 Kč/GJ bez 
DPH pro největší průmyslové odbě-
ratele do 752 Kč/GJ s DPH pro domác-
nosti. 

O MistrOVstVí sVěta v klasických 
disciplínách (dále jen MS 2009), které 
se konalo v Liberci roku 2009, již bylo 
napsáno mnohé, názory se různí, ten 
můj je všeobecně znám, ale zde jej 
nebudu plést. Faktem je, že bývalé 
vedení města se tehdy o šampionát 
ucházelo a s garancí Vlády ČR jej také 
dostalo. V souvislosti s konáním této 
monstrózní akce bylo tehdy třeba 
vybudovat mnoho staveb a pořídit 
mnoho vybavení. Ze státního roz-
počtu, z kapitol různých ministerstev, 
přicházely finanční dotace do města 
nekoordinovaně. Celkový úhrn všech 
státních dotací byl přes miliardu 
korun.

Z  městského rozpočtu se tehdy 
pořizovaly pozemky (např. areál 
Vesec) a platila se spoluúčast k různým 
dotacím státu. Jen finanční spoluúčast 
města byla více než 400 milionů 
a hodnotu pozemků směněných pro 
zajištění pozemků ve Vesci lze těžko 
odhadnout. Osobně se domnívám, 
že šlo o dvojnásobnou částku. Smě-
ňovalo se tehdy za odhadní ceny. Do 
tohoto finančního guláše vstupovaly 
ještě finance samotných lyžařských 
svazů a jejich mezinárodní federace 
FIS (tehdy ve švýcarských francích – 
kurzové ztráty) na vlastní pořádání 
závodů.

Bytové objekty (na fotografii) 
v  ulici Krejčího, dnes používané 
jako byty vyhrazené pro sociálně 
potřebné vrstvy obyvatel, se stavěly 

jako „olympijská vesnička“ pro spor-
tovce-závodníky a jejich doprovod. 
Stát na výstavbu těchto bytů poslal 
městu dotaci ve výši 200 milionů Kč 
a dalších 236 milionů platil Liberec. 
Všechny zakázky související s MS 2009 
prošetřoval Úřad na ochranu hospo-
dářské soutěže (ÚOHS) a u této velké 
výstavby neshledal žádná pochybení.

Koncem roku 2011, již za nového 
vedení města, zahájil Finanční úřad 
Liberec (dále jen FÚ) hloubkovou kon-
trolu této dotace a toto šetření trvalo 
déle než rok. Po vypořádání většiny 
připomínek dospěl FÚ ke třem oblas-
tem „nálezů“:

1. některé pozemky, přes které 
vedou sítě (kanalizace, plyn 

a vodovod), neuvedlo město v teh-
dejším investičním záměru. Město, 
které je nyní vlastní, je v  průběhu 
stavby nevlastnilo, jde o komunikaci, 
kterou převzalo město po kolaudaci.

2. některé práce byly zaplace-
ny v roce 2007 a dobropiso-

vány 2008, administrativní chyby. 
Tyto přesuny byly označeny v celkové 
hodnotě 2,4 milionu Kč, což je 0,5 % 
z hodnoty stavby. Nestal se kriminální 
čin, žádné peníze nebyly zpronevě-
řeny.

3. u splaškové kanalizace měl 
projektant projektováno 

více než kilometr a skutečnost je 
900 m, zmatek ve výměrách přípo-
jek. Zde nebylo provedeno důkazní 
šetření, skutečné zaměření stavu.

Za tyto chyby vyměřil FÚ městu 
vrácení celé dotace 200 milionů Kč, 
zvýšené o  penále ve stejné částce. 
Město by tedy mělo vrátit dvojnáso-
bek toho, co dostalo na tyto byty. Po 
ročním detailním dokazování byl pro 
mne závěr této kontroly naprostým 
šokem.

Všechny podmínky dotace naše 
město splňuje, sportovci bydleli 
a  sociálně potřební bydlí, město 
budovy používá v souladu s podmín-
kami dotace. Dostali jsme pokutu, jako 
kdyby byly prostředky zpronevěřeny, 
domy nestály a ještě 100 % penále 
k tomu.

Přes Vánoce jsme připravili detailní 
odvolání, které jsme 2. 1. 2013 podali. 
S napětím budu očekávat výsledek 
tohoto odvolání a  dalších šetření. 
Zmatek okolo největší sportovní 
akce v dějinách ČR, podle mne správ-
ně nazývané „Temelínem českého 
sportu“, ještě neskončil. Přestože toto 
vedení města s ním nemá nic společ-
ného. 

o co jde v kauze bytů v Zeleném Údolí
V předvánočním čase znepokojila širokou veřejnost informace o možném vracení dotace za byty v ulici krejčího, 
postavené v souvislosti s konáním Ms 2009. protože je celá záležitost složitá, a od konání lyžařského šampionátu 
uplynula dlouhá doba, rozhodl jsem se v tomto článku připomenout souvislosti.
Jiří Šolc, náměstek primátorky pro ekonomiku

pokuta 200 milionů?

dobRá zpRáVa

Bytové domy v Krejčího ulici.  Foto Pavel Chmelík
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nOVá škOlka je nyní pro 84 dětí, 
kapacitu navýšila o 14 míst. Oproti 
té původní je lépe dispozičně uspo-
řádaná, prosvětlenější a  mimo jiné 
umožňuje přímý přístup na zahradu. 
Na přání rodičů zůstala u školky větší 
zahrada, než se původně plánova-
lo, takže děti budou mít k dispozici 
2 916 m2, což znamená 34 m2 prosto-
ru na dítě (zákonná norma nařizuje 
4 m2/ dítě). Samotná zahrada by se 
měla vylepšení dočkat letos, kdy sem 
za přispění sponzorů město umístí 
herní prvky.

„Jsem ráda, že se nám podařilo 
splnit slib, který jsme dali rodičům, že 
jejich děti nebudou muset trávit další 

zimu v nepříznivých podmínkách, ale 
v nové, moderní školce, po které volali 
už několik let,“ řekla primátorka Marti-
na Rosenbergová.

„Součástí stavby je i plnohodnot-
ná samostatná kuchyň, která zaručí 
dětem denně čerstvý oběd a dopole-

dní i odpolední svačinu,“ uvedl náměs-
tek primátorky pro školství, kulturu 
a sociální oblast Kamil Jan Svoboda. 
„Nevyužité vybavení z původní školky 
přenechalo město svým příspěvko-
vým organizacím, které o něj projevily 
zájem. Jedná se například o funkční

myčky na nádobí z  jednotlivých 
oddělení,“ doplnil.

Dvoupodlažní školka byla posta-
vena netradiční modulovou tech-
nologií, díky které mohla být hrubá 
stavba dokončena již za dva týdny 
a celá stavba za necelé tři měsíce, 
přesně podle časového harmono-
gramu. Jen stavět se začalo o něco 
později, než se předpokládalo. 
Mohly za to průtahy při vyřizování 

podkladů pro územní rozhodnutí. 
I s touto eventualitou však Statutární 
město Liberec již v počátku projektu 
počítalo a na společných jednáních 
o tom rodiče informovalo. Výstavbě 
nové moderní mateřinky předcházela 
v létě demolice třicet let staré budovy, 
která přitom byla kdysi stavěna na 
pouhých pět let. Objekt už se nacházel 
v havarijním stavu, loňskou zimu jej 
například nešlo vytopit podle hygie-
nických norem.

Zhotovitelem stavby je společnost 
AWEA, dodavatelem kontejnerových 
buněk společnost Touax. Za školku 
zaplatí Statutární město Liberec 

38 408 695 korun včetně DPH. 
Projekt bude hrazen dodava-
telským úvěrem, částka tedy 
zahrnuje úroky ve výši 6 868 236 
korun.

Přibližně 2 miliony korun 
z celkové sumy tvoří vícenákla-
dy za vybudování základové 
desky a další navazující činnos-
ti. Po demolici starého objektu 
se totiž zjistilo, že původní 
obvodové pasy jsou ve špat-
ném technickém stavu, střední 
základový pas chyběl zcela.

O možnosti vzniku vícená-
kladů se v této souvislosti se hovoří 
i v SOD se zhotovitelem. S touto sku-
tečností již byli seznámeni městští 
zastupitelé na svém posledním zase-
dání. Demolice přišla na 1 349 388 
korun včetně DPH a  probíhala ve 
zvláštním režimu, jelikož dělníci pra-
covali s  nebezpečným materiálem. 
Náklady za výstavbu nové školky 
částečně pokryjí finanční prostředky 
z prodeje staré vily, která byla dříve 
součástí školky. 

Děti přivítala před vánoci nová školka
rodiny v ruprechticích dostaly bezvadný vánoční dárek. před koncem roku byla otevřena nová školka v ulici F. l. Věka.
Jan Král

Inzerce
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šéF libereckýcH strážníků 
pozval na prosincové pracovní setká-
ní s  tématem „Zajištění veřejného 
pořádku na terminálu MHD Füg-
nerova a okolí“ ředitele městských 
společností, představitele organizací 
poskytujících sociální služby, vedení 
Statutárního města Liberec a zástup-
ce Policie ČR.

Městská policie Liberec eviduje za 
rok 10 tisíc výjezdů hlídek. Dopravní 
terminál a Fügnerova ulice z toho pře-
stavuje zhruba 6 %, tedy 631 výjezdů. 
Strážníci v této oblasti řeší ročně 1 241 
přestupků včetně dopravních.

„Situace ve Fügnerově ulici začíná 
být neúnosná. Za stávajících legis-
lativních podmínek a  současného 
početního stavu to strážníci ani poli-
cie nejsou schopni řešit,“ uvedl na 
začátku své zprávy Ladislav Krajčík.

Bezdomovci, závislí na drogách 
a alkoholu, nepřizpůsobiví, partičky 
adolescentů a děti ze sociálně zne-
výhodněných rodin jsou většinou 
původci všech problémů. A těch je 
velká škála. Od znečišťování prostran-
ství přes rvačky, obtěžování kolem-
jdoucích, ničení městského zařízení, 
krádeže v obchodech i kapsách oko-
lojdoucích – to vše je zde na denním 
pořádku. Problematický je výskyt 
těchto skupin v okolních parčících 
a na zelených plochách s lavičkami. 
Ty není možné téměř používat. Mimo 
jiné zde v nejhorších případech hrozí 
nakažení žloutenkou či svrabem. 
Ukázkovým příkladem je parčík se 
želvičkami, původně určený pro děti.

liDská práVa a ZákOn
„Občané jsou situací, která má ten-

denci gradovat, hodně znepokojeni. 
A co dělá městská policie? ptají se. 
Mohu říci, že maximum. Ve Fügnero-
vě ulici jsou denně hlídky, umisťujeme 
zde mobilní služebnu, připravujeme 
ve spolupráci s PČR nárazové akce, 
máme instalovaný kamerový systém 
a tak dále. Přes všechna možná opat-
ření je situace čím dál horší. Bohu-
žel nemůžeme lidi předvést za to, 
že sedí na lavičce a zapáchají, je to 
jejich právo. Strážníci musí ctít zákony 
a lidská práva jsou nedotknutelná,“ 
dokresluje Krajčík.

Složitou situaci v  této lokalitě 
potvrdili i  zástupci technických 
služeb. „V  oblasti Fügnerovy ulice 

a Soukenného náměstí jsou problémy 
s úklidem. Svoz odpadu tam probíhá 
třikrát denně a nestačí to. Na zajištění 
letního úklidu v Liberci potřebujeme 
14 milionů ročně a jen tato oblast nám 
odčerpává milion,“ doplnil vedoucí 
odboru správy veřejného majetku 
David Novotný.

Pracovní setkání nad stavem ve 
Fügnerově ulici otevřelo dlouholeté 
choulostivé téma. Problém je, že se 
do jednoho místa soustředila velká 
koncentrace lidí. Terminálem projde 
většina ze 75 tisíc denních cestujících 
vozy MHD a je zde vchod do největší-
ho obchodního domu v Liberci.

Podle vyjádření představitelů 
organizací, které pomáhají sociálně 
slabým, závislým a  lidem na ulici, 
rychlé řešení neexistuje. Lze však 
podniknout kroky, které mohou 
situaci zlepšit. V první řadě je třeba 
pochopit příčiny bezdomovectví kon-
krétních osob.

Měli by být V ÚstaVecH,
ne na ulici

S  překvapivou informací přišel 
Radek Hanzl, vedoucí nízkoprahové-
ho denního centra ve Valdštejnské 
ulici, které pomáhá bezdomovcům. 
V Liberci jich registrují na šest stovek. 
Vedoucí denního centra vysvětlil, že 
je rozšířeným omylem, že bezdo-
movci si často svůj osud vybrali sami. 
„Hodně těchto lidí je na ulici proto, 
že jsou nemocní. Je mezi nimi napří-
klad hodně schizofreniků, závislých 
a  mentálně postižených osob. Až 
90 % z nich trpí nějakou závislostí. 
O tuto velkou skupinu lidí by se mělo 
postarat zdravotnictví, měli by být ve 

specializovaných ústavech. Bohužel 
naše zdravotnictví se o ně postarat 
nedokáže. Jsou volní a neumí s touto 
situací naložit. To je obrovský pro-
blém, který my, ani policie nedokáže-
me vyřešit. Dalším faktem je, že řada 
bezdomovců, kteří se v centru města 
vyskytují, nejsou vůbec z  Liberce. 
Jsou to často lidé, s nimiž se prostě 
nedokážeme domluvit. Jsme nízko-
prahové centrum, ale tito lidé mají 
často práh nulový. Naproti tomu naši 
klienti nejsou vůbec jako bezdomovci 
vnímáni,“ vysvětlil Radek Hanzl.

streetwOrker
Cestou, jak těmto lidem pomoci 

a zároveň zlepšit situaci v ulicích, je 
motivace. „Naše klienty můžeme ve 
spolupráci s městskou policií moti-
vovat, jak pozitivně, tak negativně, 
aby se nezdržovali v centru Liberce. 
Potřebujeme k  tomu ale také více 
prostředků a  zoufale nám chybí 
terénní pracovník, který by pracoval 
s klienty přímo na ulici,“ nastínil jednu 
z možností Hanzl. O chybějícím tzv. 
streetworkerovi hovořily i zástupky-
ně dalších organizací. Obecně je však 
nedostatek peněz. Například není pro 
letošní rok jasné financování sociál-
ních služeb z krajského úřadu, ani ze 
státních dotací.

FüGneráci
Vedle bezdomovců jsou další sku-

pinou, a také více problematickou, 
tzv. Fügneráci - party mladých lidí, 
které vyvolávají výtržnosti, kradou 
a užívají drogy. Mladí lidé, jimž dala 
Fügnerova ulice dokonce jméno, jsou 
jejím nechtěným koloritem. Mají za 

sebou dětství na ulici. Řada z nich 
pochází z  pasťáků, diagnostických 
ústavů, z rodin narkomanů.

pracOVní skupina
Na pracovním jednání bylo před-

jednáno několik kroků k  eliminaci 
popsaných negativních jevů. Orga-
nizace poskytující sociální služby 
navrhují zajistit zkušeného terénního 
pracovníka, detailně zmapovat situaci 
v kritických místech, rozšířit působ-
nost a  kapacitu nízkoprahových 
center, užší spolupráci s  městskou 
a státní policií. Vedení dopravního 
podniku nabídlo strážníkům pro-
stor pro stálou služebnu přímo na 
terminálu MHD. Zároveň bude do 
kritických linek autobusů instalovat 
bezpečnostní kamery – začne u linky 
16 do Machnína. Ředitel městské poli-
cie slíbil ještě větší aktivitu strážníků 
se zaměřením na prevenci a navrhl 
zřízení stálé pracovní skupiny. Město 
přispělo novou vyhláškou zakazující 
pití alkoholu na veřejném prostran-
ství. Dává tak městské policii pravo-
moc kontrolovat a postihovat osoby, 
které okupují s  krabicovými víny 
lavičky v centru Liberce.

„Těší mě, že toto jednání přines-
lo hned nějaké konkrétní návrhy. 
Bohužel, je nutné jít až na hranici 
zákona a využít všech prostředků, 
aby město ochránilo své občany. 
Padlo hodně námětů, které je 
třeba dále rozpracovat. Rozhodně 
budeme pokračovat v dalších schůz-
kách, abychom řešení problémů 
s bezpečností a čistotou efektivně 
posunuli,“ uvedl na závěr náměstek 
primátorky Lukáš Martin. 

Chtějí řešit situaci ve Fügnerově ulici
nepříznivá sociální politika státu, přetrvávající ekonomická krize, velmi složité právní prostředí a nedostatečná legislativa 
a prevence – to jsou možné důvody nárůstu počtu občanů, kteří se ocitají ve velmi špatné sociální situaci. na problém 
související s lidmi bez domova upozornil ředitel Městské policie liberec ladislav krajčík.
Pavel Chmelík
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pOHODlnOu trasu pro běžkaře 
tvoří okruhy mezi Tetřevím sedlem 
(na Výpřeži), Křižanským sedlem 
a obcí Kryštofovo Údolí. Z Liberce 
tam dojedete za pár minut, proto 
je Ještědský hřeben atraktivním, 
a možná zatím na běžkách nepozna-
ným územím.

tip na rODinný Výlet
Z  Liberce využijte pro cestu na 

Ještědský hřeben autobus (z autobu-
sového nádraží linka do Stráže pod 
Ralskem, zastávka Horní Hanychov, 
Na Výpřeži). Na Výpřež dojedete 
z města za čtvrt hodiny. Pro jízdu na 
běžkách do Kryštofova Údolí využijte 
některou ze značených tras pro běž-
kaře. Tratě v délkách 5 až 9 km, které 
upravuje obec (díky pochopení Lesů 
ČR), se nachází v 550 až 770 m n. m.

Směrem z Výpřeže jsou tratě vždy 
z  kopce – pro horší lyžaře a  děti 
nedoporučujeme z  Výpřeže směr 
doprava za Černou Horu (je tam 
prudký sjezd). Pojedete po celkově 
nenáročné trase a budete potřebo-
vat cca 1,5–2 hodiny, podle zdatnosti 
běžkařů a „rychlosti sněhu“.

Vykřičníky v mapce značí obtíž-
nější úseky. V obci navštivte centrum 
s dřevěným kostelem, mostem, pro-
hlédněte si betlémy a novodobý orloj, 
případně využijte některé z možností 
občerstvení. Zpět do Liberce se vraťte 
autobusem MHD (linka č. 16 odjíždí 
z Noviny v 17.41 hod. a pokračuje přes 
Kryštofovo Údolí do Liberce). Pokud 
vám nevyhovuje čas návratu, můžete 
využít též vlak Českých drah. Na cestu 
z  centra obce na nádraží budete 
potřebovat cca 30 minut.

VHODné trasy
1) Výpřež – Dánské 

kameny – Nad Rokyt-
kou – kolem Černé Hory 
– Výpřež (5,2 km) – stří-
davě z kopce, rovina, do 
kopce

2) Výpřež – Dánské 
kameny – Křižanské 
sedlo a  zpět (7 km – 
lze libovolně zkrátit) 
– z kopce a rovina, zpět 
do kopce a rovina

3) Výpřež – Dánské 
kameny – Nad Rokyt-

kou – Novina – pod Malý viadukt 
k  zastávce MHD (7,7 km) – nebo 
až nad Údolské nádraží (8,5 km) – 
z kopce a rovina

4) Trasa č. 3 v opačném směru, 
tedy z  Kryštofova Údolí od vlaku 
nebo busu MHD směrem na Výpřež 
– do kopce a rovina

Přestože tratě nejsou prudké, 
pokud zledovatí, jsou pro malé děti 
nebo nezkušené lyžaře v určitých 
místech až nebezpečné – po celé 
trase je jen vyříznutá stopa v hlu-
bokém sněhu, často bez možnosti 
vyskočení z ní. V žádném případě 
není možné chodit v  této oblasti 

na pěší výlety. Pokud 
je to nutné, tak vždy 
mimo stopu! Náročně 
a nákladně připravované 
stopy jsou často zničeny 
a pro běžkaře pak nepo-
užitelné.

Pozor! Mezi rozcestím 
Nad Rokytkou a Novinou 
bude probíhat po celou 
zimu těžba dřeva. Stopa 
bude z  části po turistic-
ké modré (je náročnější 
hlavně směrem dolů). 
Pokud nebude sněhová 

pokrývka dosahovat min. 40 cm, bude 
se v úseku Výpřež – Dánské kameny – 
Novina pohybovat lesní technika.

letOšní nOVinky
V kryštOFOVě ÚDOlí

penzion novina zajišťuje občer-
stvení pro výletníky-běžkaře. 
Nedaleko Křižanského sedla (80 m), 
na jedné z běžeckých tras, můžete 
o víkendu navštívit nově otevřené 
občerstvení v penzionu Novina – za 
příznivého počasí vždy o víkendu od 
12 do 16 hod. Informace na telefonu 
608 830 030, http://novina.wz.cz .

prvorepubliková kavárna 
v centru kryštofova Údolí. O víken-
du vás dobře obslouží v  kavárně 
„U Ježka“, která je v sousedství obec-
ního úřadu. Přijďte si zavzpomínat 
na zašlé kavárenské časy v interiéru 
ve stylu 1. republiky. Kromě kávy 
a  jiných pro kavárnu typických 
pochutin si zde můžete dát také 
pivo Plzeň 12. Pro děti je připraven 
dětský koutek s houpacím kohoutem 
i kuchyňkou. Zvídaví turisté si mohou 
prohlédnout unikátní dobovou turi-
stickou mapu, která ukáže mnohé 
z historie turistických cest a osídle-

ní v regionu. Otevřeno je v sobotu 
a v neděli od 14 do 18 hod. Informa-
ce na telefonním čísle 605 967123, 
www.kavarnaujezka.freepage.cz

MHD Z liberce a Zpět
autobus MHD č. 16 z  Liberce 

(terminál Fügnerova) jede v sobotu, 
neděli a svátek v 8.20, zpět z koneč-
né Kryštofovo Údolí (Novina) v 17.41. 
Vlak ČD jede z Liberce v 8.56, 10.45 
hod. a  dále každé 2 hodiny, zpět 
z Křižan přes Novinu a Kryštofovo 
Údolí v 10.49 hod. a dále každé 2 
hodiny (odjezdy v mapce).

autobus z liberce (autobusové 
nádraží) na Výpřež (Tetřeví sedlo) 
jede v sobotu a v neděli v 8.10, 10.30 
hod. a  dále každé 2 hodiny, zpět 
v 10.00 hod. a dále každé 2 hodiny.

„Mnoho let jezdím na běžky a na 
kolo na Ještědský hřeben a  jsem 
rád, že v posledních letech pan sta-
rosta Svačinka a obec Kryštofovo 
Údolí udržují běžecké trasy. Je to 
významná činnost pro rozvoj sportu 
a turistického ruchu v této části Ješ-
tědského hřebene,“ říká náměstek 
primátorky Jiří Rutkovský. 

www.krystofovoudoli.eu,
www.LIBEREC.cz, www.infolbc.cz

pozvánka na Ještědský hřeben
na Ještědském hřebeni najdou vyznavači dlouhé bílé stopy i v letošní sezoně zhruba patnáctikilometrový úsek, který pro 
ně zajišťuje obec kryštofovo Údolí. na výlet na běžkách vás za příznivých sněhových podmínek zvou pravoslav svačinka, 
starosta kryštofova Údolí, a Jiří rutkovský, náměstek primátorky liberce.
Redakce
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co přinesl městu rok 2012?
Zeptali jsme se libereckých zastupitelů, co podle jejich názoru přinesl minulý rok městu 
liberec a jeho obyvatelům.

Stejně jako jiná města a celá Česká 
republika, musel se Liberec i v roce 2012 
vyrovnat s propadem příjmů svého roz-
počtu. Znamenalo to zásadní úspory ve 
finančním plánu města, které se nega-
tivním způsobem dotkly snad každého 
jeho obyvatele, někde na straně navýšení 
výdajů, jinde v podobě úspor aktivit města, 
na které byli Liberečané dosud zvyklí.

V důsledku toho se nepodařilo ani 
v plné šíři využívat rozvojových projektů, 
včetně těch financovaných z evropských 
peněz, což je škoda. Čeho se ale Liberec, 
bohužel, nedočkal, a co sune před sebou, 
dnes již velmi pravděpodobně nejdříve na 
rok 2014, jsou systémové změny v rozpoč-
tu, které budou znamenat opravdové řešení 
ekonomické situace města.

Vedení města a jeho obyvatelé se budou 
muset brzy rozhodnout, co jsou priority, 
které by měly být z rozpočtu města finan-
covány, a co jsou věci zbytné, na kterých 
lze šetřit, protože se jen pomalu vracíme 
tam, kde byl Liberec před ekonomickou 
krizí a ještě dlouho potrvá, než si budeme 

moci alespoň částečně oddechnout. Bez 
zásadních kroků, po kterých ODS již více 
než dva roky volá, se řešení bude hledat 
jen velmi těžko, a vždy se bude jednat jen 
o dílčí řešení, krátkodobé, a ne vždy zcela 
jisté (například pomocí prodejů apod.).

Občanská demokratická strana se po celý 
rok 2012 snažila být opozicí konstruktivní, 
které nejde o populistickou kritiku a místo 
na stránkách novin, které jde ale naopak 
o hledání kompromisních cest a nejlepších 
řešeních. Bylo by pro nás všechny snazší 
vzdát se zodpovědnosti za naše město, 
a prostě jen tepat současné vedení, jak vše 
dělá špatně. Takovou formu politiky a práce 
ale odmítáme. Raději se aktivně podílíme na 
práci výborů a komisí, pokud máme výhrady 
k návrhům, jež jdou do zastupitelstva, snaží-
me se podávat protinávrhy a jednat o nich, 
hledat pro ně podporu.

Stejně tak je liberecká ODS také při-
pravena pro nadcházející měsíce jednat 
s koaličními i opozičními stranami o rozum-
ných návrzích, které povedou například 
k již zmiňovaným systémovým změnám 
na výdajové stránce rozpočtu města, nebo 
o městských rozvojových projektech. 
Věříme, že jedině takový přístup může 
vyvést naše město ze společenské a poli-
tické krize, ve které se nachází.  
 Jiří Kittner, Zastupitelský klubu ODS

Zastupitelský klub ODs

Zastupitelský klub ksČM
Co přinesl městu rok 2012? Vesměs 

mnoho starostí. Mezi vcelku úspěšné akce 
patří dokončení II. etapy městského bazénu. 
Další velmi dobře provedené akce v rámci 
IPRM jsou Multifunkční volnočasové cent-
rum Liberec Jezdeckého klubu v Růžodole 
a dokončení další etapy „Revitalizace 
sídliště Rochlice“. V závěru roku se pak 
podařilo úspěšně předat realizovaný projekt 
„Mateřská školka v ulici F. L. Věka“ pro 80 
dětí. Některé výhrady k průběhu výstavby 
tohoto projektu prošetří kontrolní výbor 
zastupitelstva. Kladem je i realizace oprav 
komunikací v některých lokalitách města 
a rekonstrukcí chodníků i zastávek MHD 
a pokračování akce „Revitalizace lázní pro 
Galerii Liberec“.

Další dobrou zprávou pro občany města 
je i rozhodnutí zastupitelstva o pokynech 
pro zpracování „Návrhu územního plánu“ 
a práce na novelizaci „Strategie rozvoje 
města“. Při tom všem se dokonce i podařilo 
udržet únosnou výši poplatků pro občany.

Zastupitelstvo města však muselo řešit 
i některé chyby a nedostatky – jednak pro-
blémy vzniklé na základě uzavřených smluv 
a zejména pak sankce z nich vyplývající. To 
vše ve velmi napjatém ovzduší. Do jednání 
nastoupily neefektivní obstrukce, trestní 
oznámení a mnohdy i pomluvy poškozující 
pověst města do té míry, že máme následně 
problémy i s úvěry.

Na jednání zastupitelstev měly výrazný 
vliv i nátlakové akce části veřejnosti i jed-
notlivců a to i přímo při jednáních. Klub 
zastupitelů za KSČM před takovým jed-
náním varuje, neboť vyúsťují v tak špatná 
rozhodnutí, že mohou být až osudová.

Závažným problémem jsou sankce vyplý-
vající ze zjištění kontrolních orgánů, např. 
v souvislosti se zástavou objektu „Uranu“, 
s dodržením podmínek pro výstavbu 254 
bytových jednotek pro potřeby MS 2009.

Do budoucna je nezbytné chovat se 
s rozvahou a více uvážit vhodnost některých 
smluv i z hlediska dlouhodobé perspektivy. 

Pro přiblížení připomínáme smlouvu se spo-
lečností Eltodo-Citelum ze dne 31. 5. 2006. 
Její vypovězení má vliv na obsah zámyslů 
koalice na řešení této situace, a to jednak 
návrhem na prodej pozemků letiště 
a jednak záměrem na prodej společnosti 
Technické služby, a.s. Liberec.

Prodejem pozemků letiště si zabráníme 
eventuelnímu až desetinásobně vyššímu 
příjmu v případě, kdy by došlo ke změně 
územního plánu. V čím zájmu je tedy prodej 
letiště? Prodejem TSML by se město zbavilo 
bezproblémově fungující obslužné společ-
nosti s moderními dopravními a strojními 
prostředky pro potřeby města. V čím zájmu 
je tedy i prodej TSML?

Tyto záměry vážně finančně poškozují 
město a snaha o revokaci klubem KSČM se 
díky stávající koalici a opoziční ODS nedo-
stala ani na program jednání. Pro řešení 
problémů dneška nevnímáme mnohdy, 
co bude zítra, natož další volební období. 
Tato nesystémovost je živnou půdou pro 

svérázné prodeje, které podporují nahodilá 
uskupení. Tyto a podobné návrhy zastupite-
lé za KSČM rozhodně nepodporují, a i proto 
nesouhlasili s návrhem špatného rozpočtu 
města na rok 2013.

To vše jen pro to, že je potřeba vytvořit 
finanční rezervu na pokrytí případné sankce 
za odstoupení od smlouvy s dodavatelem 
veřejného osvětlení Eltodo-Cetelem. A tyto 
záměry, resp. postupy nyní prosazují stejní 
lidé, kteří v minulém volebním období 
s řadou prodejů nesouhlasili. Co si o nich 
myslet? Že jsou, mírně řečeno, nezodpo-
vědní? Nebo dokonce osobně ziskuchtiví?

V těchto souvislostech vyvstává do 
popředí potřeba průběžné kontroly i občan-
skou veřejností. Kontrolu nestačí provádět 
jen jednou za čtyři roky při volbách. A je 
třeba si také pamatovat, kdo a co v průběhu 
volebního období prosazoval a jaké to mělo 
dopady a vyvodit zodpovědnost. Jinak se 
z toho marastu nevybabráme. 

 Klub zastupitelů za KSČM

Uklidnění situace, úspory a kost-
livci ze skříní

Rok 2012 byl naplněn událostmi k prask-
nutí, skoro bych řekl na každý den dvě. 
Když odhlédnu od lopotné operativy běž-
ného chodu města, tak se sluší napsat, že 
v roce 2012 došlo k částečnému zklidnění 
rozjitřené situace v zastupitelstvu města. 
Toto zklidnění, obnovení důvěry, pozitivně 
vnímají především finanční partneři města 
a jejich důvěra je důležitá.

Rok 2012 byl také rokem zavedení sys-
témových úsporných mechanismů, ušetřili 
jsme na energiích, vnitřní spotřebě i v měst-
ských organizacích. Podařilo se poprvé při-
vést k zisku Libereckou IS a.s. a i ostatní 
společnosti města si vedly dobře. Podařilo 
se hospodařit tak, že jsme na sklonku roku 
obhájili výborný mezinárodní rating Aa2.
cz, tudíž jsme důvěryhodní pro všechny 
partnery.

Podařilo se uvést do života řadu pro-
tikorupčních opatření, město zveřejňuje 
všechny smlouvy, všechna výběrová řízení 
a podmínky veřejných soutěží. Podařilo 
se vyřešit letitý problém města a rodičů 
školkových dětí v Ruprechticích. Zatímco 
začátkem roku děti mrzly v azbestocemen-
tových přístavbách z 80. let, na závěr roku 
se děti stěhovaly do nové školky špičkových 
parametrů.

Přes všeobecný nedostatek financí se 
podařilo generálně rekonstruovat staré 
ulice a některé mosty. Podařilo se přilákat 
festival Benátská noc a díky němu navštívily 
město deseti tisíce návštěvníků, kteří by 
jinak nepřijeli, a věřme, že se vrátí. Naše 
Naivní divadlo dostalo ocenění nejlepší 
inscenace roku za Budulínka. To jsou všech-
no úspěchy a pozitiva.

Za trvalou hrozbu rozběhlou v roce 2012 
s přesahem do dalších let považuji tažení 
Finančního úřadu Liberec, který prověřuje 
letité kauzy bývalého vedení s nebývalou 
urputností. Chápeme, že je nutné pouka-
zovat na nezákonnosti a případně soudně 
stíhat viníky, není však možné za víceméně 
administrativní pochybení stanovit nepři-
měřené sankce celému městu. Kostlivci ze 
skříní mohou lehce smazat jakékoli snahy 
o nápravu, systémové změny a opatření.

Rok 2012 byl náročný a dobrý, město se 
začíná zbavovat starých zátěží a je vidět 
světlo na konci tunelu. Chtěl bych toto samé 
psát i v lednu 2014.  

 Jiří Šolc, Liberec občanům

Zastupitelský klub liberec občanům



Územní plán, rozvoj turistického ruchu 
a naplnění ocenění Liberce jako Evrop-
ského města sportu roku 2012. Zdánlivě 
nesourodé oblasti veřejného života jsou 
úzce prolnuty a patřily mezi naše priority 
v loňském roce.

Pokud bych měl hodnotit rok 2012 celko-
vě, mám radost z toho, že se nám podařilo 
„zlepšit spolupráci“. Co mám na mysli? 
Podařilo se zlepšit spolupráci mezi samo-
správou města, osadními výbory a místní-
mi občanskými sdruženími. V rámci titulu 
Evropské město sportu jsme napomohli 
vzájemnému poznání a spolupráci mezi 
provozovateli sportovišť a zástupci sportov-
ních jednot s městem Liberec. Významnou 
měrou byla zvýšena spolupráce s technic-
kou univerzitou. V rámci územního pláno-
vání a jiných aktivit jsme zlepšili spolupráci 
se sousedy, tedy se sousedními obcemi. 
V turistickém ruchu s městem Žitava, pro 
které je Liberec městem partnerským.

Velkým úkolem je dokončení procesu 
schválení nového územního plánu Liberce. 
Rok 2012 začal přípravou a schválením 
pokynů zastupitelstva pro zpracovatele 
návrhu územního plánu, kterému předchá-
zelo bezpočet jednání s občany, osadními 
výbory a se zástupci občanských sdružení. 
Vlastní jednání zastupitelstva k tomuto 
bodu trvalo zhruba non stop 16 hodin, 
až do půl třetí ráno. Přes nevstřícnost 

a obstrukce zastupitelů za ZpL byly pokyny 
zastupitelstvem schváleny. Mimochodem, 
průběh jednání zastupitelstva byl typický 
pro celý rok.

Do prázdnin jsme stihli schválení 
Memoranda o spolupráci s městem Žitava, 
které pomáhá rozvíjet spolupráci zejmé-
na v cestovním ruchu a čerpání dotací. 
O problematice změny stavebního zákona 
a zmírnění jeho negativního vlivu na obce 
jsme úspěšně jednali na ministerstvu pro 
místní rozvoj. V květnu byl zajímavý počin 
sdružení Cyklisté Liberecka, když zapojili 
město do akce Do práce na kole. V červnu 
byl dokončen a předán návrh územního 
plánu, převzali jsme do správy skatepark 
v Barvířské ulici a za přispění pracovníků 
odboru zajistili jeho opravu a fungování 
po celou sezónu.

Akci léta, Benátskou noc, předzname-
naly úspěšné Oslavy Ještědu, které přilá-
kaly hodně návštěvníků. Po dlouhé době 
byly v celostátních médiích zveřejňovány 
o Liberci také dobré zprávy – ve veseckém 
areálu se poprvé uskutečnila Benátská 
noc. Festival se povedl a přilákal deseti 
tisíce lidí a hodně přespolních také navští-
vili město. Na konci léta byla dokončena 
přístavba bazénu. Udělalo mi radost, že 
hned od 1. září začal zkušební provoz pro 
veřejnost.  

 Jiří Rutkovský, Ladislav Dzan, USZ

unie pro sport a zdraví Uplynulý rok 2012 nebyl tak zcela 
běžným rokem. Město se muselo dlouho-
době vyrovnávat s napjatým finančním 
rozpočtem. Tato situace se netýkala jen 
Liberce, ale celé České republiky. I přes hos-
podářskou krizi, která mnohým podlomila 
kolena, si troufáme říci, že Liberec v této 
těžké zkoušce obstál.

V době hospodářské recese totiž není 
možné jen šetřit. Je nutné rozvíjet město, 
využívat evropské dotace dokud jsou 
a investovat. To vše totiž zpětně přináší pra-
covní příležitosti i příjem města na daních.

Podařilo se zrealizovat řadu inves-
tičních akcí s výraznou finanční úsporou 
proti původním předpokladům. Jedním 
z nejvydařenějších projektů byla přístavba 
Libereckého bazénu, kterou může veřejnost 
využívat od října loňského roku. Stavba byla 
předána v předstihu a odezva od občanů je 
velmi pozitivní.

Oblékli jsme do nového kabátu největší 
sídliště v Liberci-Rochlici. Projekt Revitali-
zace Rochlice byl doposud nejrozsáhlejší 
stavební akcí města v sídlišti, kdy došlo 
k celkové rekonstrukci veřejných pro-
stranství centrálního parku a přilehlých 
vnitrobloků. Revitalizace přinesla zvýšení 
kvality bydlení a životního prostředí, což 
bylo hlavním cílem projektu. 

Více než 1 milion korun ušetřilo Statu-
tární město Liberec na opravě komunikací 
ulic Mozartova a Javorová ve veřejné zakáz-

ce „Lokalita Lesní“. Do konečné podoby 
rekonstrukce se promítly také podněty 
obyvatel této městské části, kterým vyšlo 
město vstříc.

Revitalizace se dočkalo Nerudovo 
i Soukenné náměstí. Byla přesazena zeleň, 
zrekonstruovány komunikace a umístěny 
mobiliáře. V budoucnu město zřídí na 
Soukenném náměstí bezplatné připojení 
k Wi-Fi. Motoristé uvítali otevření důležité 
spojnice – Matoušovy ulice v centru města. 
Novými upravenými stezkami se pyšní Har-
covská přehrada. Tzv. zelené srdce Liberce 
je dalším příjemným místem k trávení 
odpočinku široké veřejnosti. Několik let 
nevyužívané a chátrající Liberecké lázně se 
díky dotacím EU rekonstruují a poskytnou 
tak adekvátní prostory pro Oblastní galerii.

Rádi bychom vyjmenovali všechny 
zdařilé projekty, které město v minulém 
roce realizovalo. Bohužel prostor v Ringu 
je omezený. I v roce 2013 chystáme řadu 
pozitivních změn, které budou sloužit pře-
devším občanům.

Kritika opozičních zastupitelů nás mrzí, 
na druhou stranu věříme, že odporování 
takřka všem rozhodnutím vedení města se 
z titulu opozice dá očekávat.

Závěrem nám vážení spoluobčané 
dovolte, popřát Vám i Vašim rodinám do 
roku 2013 pevné zdraví, klid a spokojenost 
v osobním i profesním životě. 

Za Klub zastupitelů ČSSD Lukáš Martin

Město tahalo za kratší konec
Hodnotit rok 2012 z pohledu města 

lze několika způsoby. Volím pohled, jak 
se našemu klubu nezávislých zastupitelů 
dařilo naplňovat náš volební program. 
Hlavním tématem našeho programu je 
řešení problému drahého tepla z centrál-
ního zdroje.

Úspěchem je, že se díky nám vedení 
města problémem vůbec zabývá, protože 
před naším nástupem do zastupitelstva se 
tvářilo, že problém neexistuje. Podařilo se 
nám podmínit další spolupráci s teplárnou 
nezvyšováním ceny a podařilo se nám ji 
přesvědčit o nutnosti investic. Výsledkem 
je, že cena tepla druhý rok v řadě neroste. 
Bohužel také víme, že bez velkých investic 
neklesne. Čeká nás tak v krátké době roz-
hodnutí, jestli jít cestou podpory systému 
vytápění z teplárny nebo zahájit řízený 
rozpad a budování levnějších lokálních 
zdrojů, provozovaných na neziskovém 
principu.

Dalším z bodů našeho programu byl 
požadavek odbornosti při řízení města. 
Tady zaostáváme. Když už převládl názor 
(který sice nesdílíme, ale jsme v menšině), 
že politik, například náměstek, nemusí být 
odborníkem v resortu, který spravuje, pak 
je ale nutné disponovat kvalitními úřed-

níky. To bohužel pokulhává. Magistrát 
je třeba restrukturalizovat a personálně 
zkvalitnit.

Třetím bodem našeho programu byla 
podpora investic, zejména do volnočaso-
vých aktivit dětí a mládeže. Podařilo se 
nám prosadit řadu projektů na dotace EU. 
Nevíme ale, jestli dojde k jejich realizaci, 
protože peníze chybí.

Rok 2012 nadělil Liberci řadu pokut 
a další visí ve vzduchu. Ve všech přípa-
dech tahalo město za kratší konec pro-
vazu. Jde o stovky miliónů korun. Přitom 
si uvědomme, co vlastně udělení pokuty 
státem městu znamená. Jeden tým úřed-
níků připraví dotační agendu. O pár let 
později přijde jiný tým úředníků, tentokrát 
státních. Vyšťourají chybu a udělí sankci. 
Město vrátí dotaci, zaplatí pokutu, veřejné 
prostředky se jen přesunou z účtu města 
na účet státu. Bylo by to humorné, kdyby 
se kvůli těmto pokutám nemusel v tísni 
plánovat prodej městského majetku, 
například letiště, do soukromých rukou, 
jak navrhuje Jiří Šolc. Vyhnout se prodeji 
znamená uspět v jednání o prominutí udě-
lených pokut. Tato jednání však nemohou 
vést ti, kteří chtějí prodávat majetek města 
za každou cenu. Pěkný rok 2013. 
Petr Černý, předseda klubu nezávislých 

Zastupitelský klub ČssD

klub nezávislých zastupitelů
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Zastupitelský klub Změna pro liberec
2012: politické bezčasí i naděje
V ohlédnutí za loňským rokem by jistě 

bylo možné psát třeba o otevírání nové 
školky či sundavání holubice míru. Pro 
Liberec byl ale rok 2012 významný přede-
vším tím, co se nestalo. Proč?

Hlavním motivem politiky vedení města 
totiž zůstalo schovávat se před skutečnými 
problémy, popírat je a doufat, že časem 
zmizí. Neřeší se problémy v rozpočtu 
a neřeší se nic, co by mohlo ohrozit zájmy 
vlivných. Až na poslední chvíli se přiznávají 
pokuty, vracení dotací, skryté dluhy…

Neexistuje ani náznak vize udržitelného 
fungování města v budoucnosti. Jedinou 
vizí je přežít do dalších voleb. Cenou za 
to je zoufalé rozprodávání zbývajícího 
majetku hluboko pod cenou, na rok 2013 
je plánován prodej letiště a Technických 
služeb. Naše radnice před námi skrývá 
pravý stav věcí, nehraje fér hru.

Ale přece jenom se vraťme k zadání: co 
významnějšího se loni stalo? Byla posta-
vena nová kontejnerová školka v Ruprech-
ticích, kterou jistě ocení rodiče. Bohužel 
se do neprůhledného výběrového řízení 
přihlásili pouze dva uchazeči napojení na 
radnici, zakázku získala v oboru nová firma 
bratra náměstka Rutkovského a cena byla 
nakonec vyšší než u zděné stavby. Bylo 
také rekonstruováno Soukenné náměstí 

a návštěvníci dolního centra dostali mož-
nost účastnit se pátrací hry „Kde je tady 
utraceno osmnáct milionů”. Liberci byla 
uložena pokuta za chybu při přípravě dlu-
hopisů a první ze série pokut za mistrovství 
světa, v součtu za více než 400 milionů. 
Nikdo prý ale za nic nemůže. Opakovaně 
byl zamítnut návrh Změny pro Liberec na 
skutečnou regulaci hazardu, ostatně jako 
všechny podstatnější návrhy, které jsme 
zastupitelstvu předložili.

Jak z toho ven? A z čeho vlastně? 
Z toho, kdo nám vládne, se nedostane-
me jinak než volbami. Přesto není možné 
rezignovat. Minulý rok ukázal, že i v tomto 
bezčasí se dá alespoň něčeho dosáhnout 
a že pravdivé informace o tom, v jakém 
stavu město je, vyjdou na povrch. Mnoha 
lidem pak daly určitě naději krajské volby 
a jejich výsledek ukazuje, že změna je 
možná.

Přejeme Liberci dobrý rok 2013. 
 Josef Šedlbauer, Jaromír Baxa
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pietní setkání připravilo za 
pomoci herců Divadla F. X. Šaldy 
Statutární město Liberec. Program 
připomněl Václava Havla také jako 
člověka, kterého pojí s městem tra-
gický srpen 1968. Právě zde Havel 
trávil s kamarádem hercem Janem 
Třískou krátkou dovolenou, když 
do  města vjely tanky a  ozbrojené 
vozy. Teprve 31letý Václav Havel se 
okamžitě 21. srpna zapojil do orga-
nizování odporu proti okupantům. 
V budově historické radnice psal svá 
prohlášení občanům a první rozhla-
sové komentáře.

Aktivity Havla v Liberci v létě roku 
1968 připomněla i primátorka Mar-
tina Rosenbergová. „Svou odvahu 
prokazoval v době, kdy mnozí raději 
tiše mlčeli. Věřil, že slovo má svou 
váhu. Právě kvůli slovu končil často 
ve vězení. Václav Havel byl symbolem 
změn v roce 1989, ale také symbo-
lem novodobé demokracie. Chceme 
na něj vzpomenout i jako na člověka, 

který bude díky náhodě v srpnu 1968 
navždy vepsán do  historie města 
i naší radnice.“

Herec Ladislav Dušek předne-
sl vzpomínku na  Václava Havla 
od někdejší ředitelky Oblastní galerie 
Hany Seifertové, u které v srpnu roku 
1968 Havel s Třískou pobývali. Přidal 
také několik svých myšlenek.

Václav Helšus připojil humor-
né povídání o tom, jak v roce 1990 
novopečenému prezidentovi hráli 
v Liberci inscenaci jeho hry Asana-
ce, a  jak ho tehdejší prezidentova 
ochranka nechtěla pustit na jeviště. 

Potom spolu s dalšími herci divadla, 
Jakubem Albrechtem a  Barborou 
Mottlovou, předvedl dialog z Hav-
lovy celovečerní prvotiny Zahradní 
slavnost.

Vzpomínku na Václava Havla uza-
vřela poetická píseň Vánoční od Karla 
Kryla. Během ní zapálili lidé u památ-
níku obětem okupace 1968 u historic-
ké radnice desítky svíček. 

běHeM pOsleDnícH několika let 
se zásluhou Ostašovských a  jejich 
Spolku přátel Ostašova mění kostelík 
sv. Vojtěcha na přirozené společen-
ské a kulturní centrum. A díky nim se 
z chátrajícího objektu stává příjemný 
prostor nabitý energií s kapkou mys-
tiky.

Kostelík byl totiž postaven 
v místech, kde probíhaly v polovi-
ně 18. století kruté boje sedmileté 
války. V dubnu roku 1757 padlo na 
bitevním poli v Liberci a okolí kolem 
1 200 vojáků. Za útrapy, které Ostašov 

během války prožil, byly obci věno-
vány peníze, za něž vznikl nejprve 
dřevěný a pak zděný kostel.

Ostašovský spolek se o kostel stará 
několik let, od předloňska jej má od 
města Liberec pronajatý. V poslední 
době prošel mnoha úpravami a opra-
vami, i když ty nejdůležitější jej ještě 
čekají. Kromě řady šikovných rukou 
je záchrana památky možná také 
díky sponzorům. Jmenujme napří-
klad Nadaci Občanského fóra, Nadaci 
Preciosa nebo město Liberec. A právě 

město přispělo na jednu z posledních 
akcí – renovaci původních vstupních 
dveří.

„Naším největším úspěchem je, že 
se do kostelíka podařilo vrátit život. 
Pořádáme tady koncerty, divadlo, 
děti z  místní školy zde dostávají 
vysvědčení. Mimo jiné také opra-
vujeme chátrající součásti kostela. 
V nedávné době se podařilo opravit 
oltář, osvětlení a věčné světlo. Loni 
jsme získali peníze na další opravy. 
Kvůli vlhkosti bylo třeba udělat sanač-
ní omítky v interiéru a pak jsme zajis-
tili renovaci dveří.

Snažili jsem se na nich nechat co 
nejvíce původních prvků a dřeva. To 

se podařilo a velký dík patří Tomislavu 
Plzenskému, který restauroval všech-
ny původní kovářské části,” říká Pavla 
Haidlová ze Spolku přátel Ostašova.

Nyní čekají na opravu původní 
kostelní lavice zasažené plísní a velký 
úkol do budoucna je oprava střechy. 
„Pokud vše půjde jako doposud, 
máme v plánu vrátit do našeho kos-
tela varhany, které tady dříve byly. 
Před lety byly odvezeny do depozitu 
kostela U Obrázku v Ruprechticích,” 
dodává Pavla Haidlová. 

vzpomínka na Havla
bezmála dvě stovky liberečanů se sešly 18. prosince 
před libereckou radnicí, aby uctily památku posledního 
československého a prvního českého prezidenta Václava 
Havla. ten den uplynul od jeho smrti přesně rok.
Zuzana Minstrová

kostel je symbolem
kostel svatého Vojtěcha v Ostašově je symbolem. symbolem 
dobrých přátelských a sousedských vztahů, vstřícnosti 
a nezištného zájmu pomáhat dobré věci.
Pavel Chmelík

Pavla Haidlová s manželem ostašovským kostelem žijí. Právě berou za kliku nově 
zrestaurovaných dveří.  Foto 2x Pavel Chmelík

Ladislav Dušek přednáší vzpomínku na Václava Havla.  Foto 2x Jan Král
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Na slavnostním předávání převzali 
ocenění pro rok 2012: Jana Vursto-
vá z občanského sdružení D.R.A.K., 
dobrovolnice Jana Zyderová, Anna 
Olšová z  Regionální organizace 
zdravotně postižených SEVER Libe-
rec, Libuše Slámová z Jabloneckého 
klubu onkologických pacientů, Anna 
Lišková z Komise pro občanské zále-
žitosti města Tanvald a vedoucí vod-
ních skautů Vladimír Cvrček.

Oceněné dobrovolníky vybírala 
odborná hodnotící komise z desí-

tek podaných nominací. O jednu 
úspěšnou nominaci se postaral 
náměstek primátorky Kamil Jan 
Svoboda, který navrhl na ocenění 
Janu Vurstovou.

„Jsem rád, že se tradice udě-
lování ceny Křesadlo podařila 
v Liberci obnovit, a že po šesti 
oceněných dobrovolnících v loň-
ském roce můžeme letos opět 
odměnit touto cenou dalších 
šest výjimečných lidí za jejich 
nezištnou pomoc druhým,“ uvedl 

Kamil Jan Svoboda. Cena Křesadlo 
se v Liberci udělovala v období let 
2004–2006, pak znovu až v roce 2011.

A proč právě cena v podobě kře-
sadla? Dobrovolníky symbolicky spo-
juje s tímto nástrojem jejich poslání 
– pomáhají vykřesat jiskry lidství. 
Cílem udělování ceny je nejen ocenit 
dobrovolníky a zviditelnit dobrovol-
nictví a  neziskový sektor, ale také 
vzbudit v  lidech zájem o dobrovol-
nou činnost i respekt k těm, kteří ji 
vykonávají. 

Oba dosahují již několik let mnoha 
sportovních úspěchů, mezi které se 
řadí také start Adély Míkové na loň-
ských letních paralympijských hrách 
v Londýně. Jejich talent objevila už 
před lety Alena Erlebachová, dřívější 
trenérka a nynější výkonná předsed-
kyně Českého paralympijského výboru.

Přestože Adéla na své první para-
lympiádě na medaile nakonec nedo-
sáhla, slaví obrovský osobní úspěch. 
Ve volném způsobu na 200 metrů 
se dokázala pod olympijskými kruhy 
zlepšit v čase o rovných deset vteřin, 
což je ohromný skok. Zároveň v Lon-
dýně zaplavala významné národní 
rekordy ve všech svých disciplínách: 
100 metrů znak, 100 metrů prsa a 200 
metrů na volný způsob.

Přestože je na velké závody už zvyklá, 
paralympiádu bere jako velkou zkuše-
nost. Přiznala, že měla i trochu trému, 
ale na jejím výkonu se nakonec neproje-
vila.  „Do Londýna jsem odjížděla hlavně 
s tím, že chci zaplavat lepší osobní časy. 
To se mi povedlo nad očekávání,“ říká 
Adéla Míková. Na Londýně ji bavila 
atmosféra a zaplněná hlediště. „Denně 
navštívilo plavecký stadion až deset 
tisíc diváků. To člověka dojme,“ dodává 
reprezentantka z Liberce.

Londýnskou paralympiádu považu-
je trenérka Alexandra Erlebachová za 
velice povedenou a jednu z nejhez-
čích. „Lidé začali mít konečně zájem, 
jaký si paralympiáda zaslouží. V Londý-
ně se skutečně podařilo poukázat na 

to, že neexistují jen absolutně zdraví 
sportovci, ale také skupina lidí, která 
to štěstí nemá,“ vysvětluje trenérka.

Adéle Míkové je jednadvacet let, 
žije v Liberci a na mezinárodní úrovni 
závodí už od roku 2005. Je mnoho-
násobnou mistryní České republiky 
v  plavání a  držitelkou šesti národ-
ních rekordů. Vlastní několik medailí 
z  republikových i  mezinárodních 
soutěží. Má za sebou i velmi úspěš-
nou účast na Global Games (obdoba 
paralympijských her).

V minulých letech byla několikrát 
vyhlášena mezi deseti nejlepšími 
sportovci ČSMPS ČR, z  toho v  roce 

2010 absolutní vítězkou. Patří také 
mezi deset nejlepších sportovců Čes-
kého paralympijského týmu. Jejím 
doplňkovým sportem je běžecké 
lyžování, ve kterém se účastní nejvyšší 
národní soutěže. Vedle loňské účasti 
na paralympiádě je jejím dosavadním 
nejlepším sportovním zážitkem zisk 
dvanácti medailí na ME INAS EUROPE 
v roce 2010.

lOnDýn neVyšel,
těší se DO ria

Dvacetiletý Vladimír Hlaváč dojíždí 
do Liberce z Dětřichova. Mezinárod-
ních závodů se účastní od roku 2006. 
Stejně jako Adéla se může pochlubit 
několika národními rekordy a medai-
lemi z  mistrovství České republiky 
a Evropy. Nejvíce si cení stříbra z mis-
trovství Evropy v  Itálii v  roce 2010. 
Nejúspěšnější je v kraulových disciplí-
nách. Daří se mu vylepšovat své časy, 
sto metrů kraulem zvládne uplavat 
za jednu minutu a necelé dvě sekun-
dy. Na mezinárodní soutěži v Berlíně, 
která byla zároveň kvalifikační na 

paralympiádu, si v polohovém 
závodě na 400 metrů doplaval 
pro bronzovou medaili. Měl 
však smůlu, právě tato jeho 
úspěšná plavecká disciplína se 
do Londýna nakonec nedostala.

Příští paralympiádu v Rio de 
Janeiru by si už nechtěl nechat 
ujít. Dál tvrdě trénuje. „Začal 
jsem víc chodit do posilovny. 
Za čtyři roky se toho dá stihnout 
hodně a věřím, že se ve výkonu 

ještě posunu dál,“ říká Vladimír Hlaváč.
Nyní se oba sportovci soustředí při 

trénincích hlavně na techniku a objem 
(počet uplavaných kilometrů). Při 
běžném tréninku stihnou za hodinu 
a  půl zaplavat kolem pěti kilome-
trů. Nejbližší závody je čekají právě 
v Liberci, kde se v dubnu uskuteční 
mistrovství České republiky. 

křesadlo získalo šest dobrovolníků
Ocenění pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. tak zní motto ceny křesadlo, pro kterou si 12. prosince přišlo do libereckého 
Malého divadla šest dobrovolníků působících v libereckém kraji v různých oblastech veřejného života.
Jan Král

v londýně překonala sama sebe
adéla Míková a Vladimír Hlaváč. Dva sportovci, plavci ze sportovního klubu Handisport liberec, které mnohé spojuje. až čtyřikrát týdně 
společně trénují v libereckém bazénu, pod dohledem současné trenérky alexandry erlebachové se neustále zlepšují a svými výkony 
jasně dokazují, že jejich intelektuální znevýhodnění není ve sportu žádnou překážkou.
Jan Král

Libuše Slámová přebírá Křesadlo 2012.  
 Foto Jan Král

Vladimír Hlaváč a Adéla Míková. 
 Foto 2x Jan Král
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kOMunitní práce Liberec zajišťují 
výkon veřejné služby a časově ome-
zených pracovních příležitostí pro 
dlouhodobě nezaměstnané jevící 
o práci opravdový zájem. Cílem je 
poskytnout jim tak dobrý odrazový 
můstek k získání trvalejšího zaměst-
nání.

„Kromě diskuze o problémech, se 
kterými společnost v současné době 
zápasí, jsme poděkovali všem spolu-
pracujícím organizacím za celoroční 
výtečnou spolupráci a podporu naší 
společnosti a  Statutárnímu městu 
Liberec jako našemu zřizovateli,” říká 

ředitelka o. p. s. Komunitní práce Libe-
rec Klára Tekelyová. V současné době 
zaměstnávají na veřejně prospěšné 
práce 45 pracovníků, kteří provádí 
ruční čištění města, údržbu budov 
a pomocné práce v příspěvkových 
organizacích SML. Veřejnou službu 
vykonává měsíčně zhruba 140 klien-
tů, kteří ručně uklízí liberecké ulice.

„Chtěla bych zdůraznit dobrou 
spolupráci s Úřadem práce Liberec, 
díky které se nám daří vracet do pra-
covního procesu problémové občany, 
kteří nemají zažity pracovní návyky,“ 
dodává Klára Tekelyová. 

praViDelně pOřáDáMe sobotní 
výlety, kterých se mohou zúčastnit 
nejen členové našeho klubu, ale 
i senioři z řad široké veřejnosti, popř. 
jiných klubů.

V roce 2012 naši členové uspořádali 
38 výletů do blízkého i vzdálenějšího 
okolí Libereckého kraje a průměrně 
se těchto výletů účastnilo 17 zájem-
ců. Také jsme navázali spolupráci se 
seniory z  Loun, se kterými máme 

velmi dobré kontakty. Uspořádali jsme 
dvoudenní zájezd do Loun, kde jsme 
navštívili zajímavosti např. Kounovské 
kameny, Dřevíč nebo Panenský Týnec.

Naši členové se pravidelně zúčast-
ňují tréninků ve stolním tenise 
a v kuželkách. Další hrají šipky a v létě 
se účastníme turnajů v pétanque.

Každoročně se s  rokem loučíme 
tradiční Silvestrovskou procházkou 
a posezením v restauraci. 

nOVý klub si dal si do vínku pravi-
delné setkávání svobodných, duchov-
ně zaměřených lidí, kterým není lho-
stejný osud našich dětí, tohoto města, 
naší vlasti a naší Země.

Pravidelně se setkává každý čtvrtek 
od 17 hodin v centru Kontakt, ať už na 
klubových večerech nebo přednáš-
kách, na které si zve zajímavé hosty. 
Na lednovém programu se 31.  1. 

v 19.00 objeví ing. Petr Velechovský 
z „modré alfy“ – salonek hotelu Libe-
rec, téma partnerské vztahy. Klubové 
večery (5. patro Kontaktu) se uskuteč-
ní 17. a 24. ledna od 17. hodin.

Zkratka „VoSLI“ značí volné sdružení 
svobodných individualit. Kluby už byly 
založeny ve městech: Červený Koste-
lec, Náchod, Česká Skalice, Trutnov, 
Plzeň, Janské Lázně a Chotěboř. 

komunitní práce
nad přínosem veřejně prospěšných prací a veřejné služby 
neziskových organizací v liberci diskutovali na setkání před 
koncem roku zástupci spolupracujících organizací s o. p. s. 
komunitní práce liberec.

klub pohoda
náš klub se schází každé pondělí od 13.00 do 15.00 hodin 
v centrálním klubu seniorů pod patronací kontaktu.
Pavel Vyslyšel

voSli v Jednotě
V listopadu zahájil činnost klub „Vosli v Jednotě“ liberec.
Vladimír Světinský

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

21. 1. / 15.00 eliška krásnohorská
Beseda s A. Sadílkovou

Cen. klub sen.
3. patro

22. 1./ 14.00  Hudební odpoledne s M. 
Hadravou a J. Klímou

Cen. klub sen.
3. patro

25. 1. / 10.00  a. Dvořák – Čert a káča
Povídání o opeře s N. Vaňkovou

Bílá a zelená kl. ,
5. patro

29. 1./ 14.00
promítání fotografií z akcí 
kontaktu

Cen. klub sen.
3. patro

5. 2./ 14.00  Hudební odpoledne s M. 
Hadravou a J. Klímou

Cen. klub sen.
3. patro

6. 2./ 15.00  Fibromyalgie – Přednáška J. 
Turka k civilizační chorobě

Cen. klub sen.
3. patro

13. 2. / 15.00 láska kvete v každém věku 
(sv. Valentýn)

Cen. klub sen.
3. patro

18. 2./ 15.00
Mikoláš aleš
Beseda s Annou Sadílkovou

Cen. klub sen.
3. patro

24. 1., 14. 2. 
10.00–13.00

trénink v kuželně
Tipsport aréna

Klub šikovných rukou – liché pondělí od 10.30 ve 3. patře v Palachově ulici. 
Herní odpoledne – stolní hry každý čtvrtek od 13.30. Lehké relaxační cvičení 
– každý pátek od 8.30, 9.30 a 10.30 v suterénu – v sále KSK. Cvičení pro seniory 
v rytmu hudby – každý pátek od 13.30 v suterénu v sále KSK. Trénování paměti 
– každé pondělí od 10.00. Počítačové kurzy – pondělí a úterý,16.00 nebo18.00.

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

Sportovci roku – okres
tradiční anketa „nejúspěšnější sportovci roku“, ve které se každoročně 

představují nejúspěšnější sportovci, je opravdu za dveřmi. slavnostní 
vyhlášení vítězů prvního kola ankety pro okres liberec se uskuteční 
v centru babylon v liberci již v pondělí 28. ledna 2013.

sOciální inFOrMaČní centrum 
(SIC) vzniklo naplněním opatření 
Komunitního plánu sociálních služeb 
regionu Liberec na období 2008–2013 
s cílem podpořit integraci a minima-
lizovat znevýhodněné situace, ve 
kterých určité skupiny obyvatel žijí.

Na pracovišti SIC dostali lidé infor-
maci a kontakty na organizace posky-
tující sociální služby včetně poraden-
ství, kontakty na instituce, s jejichž 
pomocí mohli svoje problémy řešit.

„V řadě případů řešily problémy kli-
entů přímo pracovnice SIC. Zejména 
formou poskytování součinnosti při 
vyřizování různých žádostí, komple-
továním podkladů potřebných jako 
přílohy žádostí, doprovodem klientů 
na úřady a instituce na jednání. Za 
dobu trvání své činnosti, tj. za 4 roky, 
pracovnice SIC pomohly 678 klien-
tům,“ uvedla vedoucí sociálního 
centra Barbara Bernardová.

Nejčastěji pomoc centra potřebo-
vali senioři, příslušníci národnostních 
menšin (především Romové) a zdra-
votně znevýhodnění lidé. Pomoc 
zde ale nalezli i cizinci, sociálně slabí 
občané a rodiny s dětmi.

Nejčastěji klientům v  centru 
pomáhali s řešením bytových pro-
blémů, zejména z  důvodů ztráty 
bydlení pro neplacení nájemné-
ho, vystěhování z bytu po změně 
majitele bytu, hledání jiného byd-
lení s nižším nájmem, získání bytů 
v domech s pečovatelskou službou 
v Liberci nebo umístění do domovů 
pro důchodce.

Od ledna 2013 budou veškeré 
služby odborného sociálního pora-
denství občanům poskytovat pra-
covnice oddělení sociálních činností 
odboru sociální péče magistrátu. Toto 
oddělení klienti naleznou v budově 
Uranu v prvním patře. 

SiC najdete v uranu
s koncem roku 2012 skončilo sociální informační centrum při 
komunitním středisku kontakt liberec. Jeho služby bude ale 
nadále poskytovat odbor sociální péče v budově uranu.
Zuzana Minstrová
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Již V listOpaDu a počátkem pro-
since se liberecká opera představila 
v německých městech se svou insce-
nací Gluckovy opery Orfeus a Eury-
dika. A  výsledek? Nadšení diváků 
a potlesk ve stoje.

Od Silvestra do 18. ledna byl operní 
soubor Divadla F. X. Šaldy na turné 
pro Evropě s novou inscenací operety 
Johanna Strausse Netopýr. Liberečtí 
diváci měli 13. prosince 2012 mož-
nost zhlédnout veřejnou generální 
zkoušku verze pro toto turné, zpívané 
v německém originále. Ke spolupráci 
s DFXŠ bylo přizváno osm vídeňských 
sólistů.

Zatímco soubor s vídeňskými sólis-
ty hostoval v evropských divadlech, 
v libereckém divadle probíhají zkouš-
ky na premiéru česky zpívané insce-
nace v režii Martina Otavy a v hudeb-
ním nastudování Františka Babického, 
která se uskuteční 1. a 9. února 2013 
v Šaldově divadle.

Divadlo tak jako každoročně 
reprezentuje a bude reprezentovat 
v Evropě naše město a kraj a v nepo-
slední řadě si také „vydělá“ na kostý-
my a scénu nové inscenace.

Tím ovšem zájezdová činnost libe-
recké opery nekončí. V únoru a březnu 
se několikrát představí v Německu a ve 
Švýcarsku s inscenacemi Čarostřelec 
a Orfeus a Eurydika. 

netopýr v evropě
soubor liberecké opery je nyní „na roztrhání“ – kromě 
inscenací na domácí scéně absolvuje mnoho zájezdů.
Martin Otava

v úpravě

GaleRie 
u Rytíře

(boční vchod historické budovy radnice)
25. ledna až 29. března

zaČarovaný kruh
PAVEL BAŇKA A OKRUH ATELIÉRU 
FOTOGRAFIE FAKULTY UMĚNÍ 
A DESIGNU, UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM

Výstava v předsálí :
petr šimr – FOTOGRAFIE

Otevřeno: po–pá 10–17 hodin
WWW.lIDoveSaDylIBeRec.cz

liberecká neZiskOVá organi-
zace Sdružení TULIPAN srdečně zve 
na benefiční koncert pro Sdružení 
TULIPAN, který se uskuteční 22. ledna 
v  libereckém kostele sv. Antonína 
Velikého od 18.00 hod. Pozvání přijala 
zpěvačka Bára Basiková. 

se ZiMOu a s ní spojeným nachlaze-
ním, rýmou a dalšími neduhy je opět 
aktuálnější otázka, jak se staráme 
o své zdraví. Saunování může pomoci 
s prevencí proti nemocem těla, ale 
působí blahodárně také na duši.

Již druhou zimu je proto připrave-
na sauna na koupališti v Kateřinkách 
a to zcela zdarma! Jediné, co pro svoje 
zdraví musíte udělat, je vyzvednout si 
klíče v restauraci U Dobráka a přinést 
si s sebou trochu dřeva na topení.

Saunu jsme dostali darem od 
studia Mjölk, původně byla umístěna 
na liberecké přehradě. O správném 
používání si přečtěte například zde: 
SaunaInfo.cz. 

 ZO ČSOP a Osadní výbor Kateřinky

třetí rOČník turnaje v minihoke-
ji pro chlapce z 2. tříd ZŠ se koná 2. 
a 3. února. Letos se ho tedy ve Svi-
janské aréně zúčastní děti narozené 
v roce 2005 a mladší. Šest týmů se 
utká v systému každý s každým o cel-
kové vítězství. Loňský výsledek obha-
jují Bílí Tygři, kteří obsadili 1. a 3. místo 
v tomto turnaji. 

přebOr ksl Libereckého kraje 
a náborový veřejný závod se koná 
16. února v lyžařském areálu v Bedři-
chově. Pořádá: TJ Dukla Liberec, oddíl 
běhu na lyžích – www.tjdukla.cz.

akce trampolíny – Liberecký 
skokan 2013 se koná také 16. 2., ale 
v Tipsport aréně, v  hale míčových 
sportů. Info na www.trampolinypa-
trman.cz/

Basiková
22. ledna od 18.00

Sauna
Vyzkoušejte kateřinskou 
saunu. Je zdarma.

o pohár 
Bílého tygra

Sport

Zkontrolujte nedoplatky
roční sazba poplatku zůstává na částce 492 kč za osobu 
a rok. rozšířil se však okruh poplatníků a došlo k přesnému 
stanovení výše sankce za nedodržení data splatnosti.
Redakce

pOkuD ObČané nehradí odvoz 
odpadu, vystavují se pokutě, která 
může být podle § 11 odst. 3 zákona č. 
565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
až trojnásobkem dlužné částky.

Dosud rozhodnutí o výši sankce 
za zpoždění platby záleželo na uvá-
žení správce místního poplatku. Nyní 
platí, že se bude všem lidem, kteří 
nezaplatí včas, měřit stejně.

Podle nové městské vyhlášky jsou 
sankce stanoveny takto:

- poplatek zaplacený po datu 
splatnosti do konce kalendářního 
roku, za který se poplatek platí, se 
zvyšuje na 1,5 násobek, tj.: 738 Kč za 
každého poplatníka a kalendářní rok.

- poplatek nezaplacený do konce 
kalendářního roku, za který se popla-
tek platí, se zvyšuje na dvojnásobek, 
tj.: 984 Kč za každého poplatníka 
a kalendářní rok.

- poplatek nezaplacený do konce 
kalendářního roku následujícího po 
kalendářním roce, za který se popla-
tek platí, se zvyšuje na trojnásobek, 

tj.: 1.476 Kč za každého poplatníka 
a kalendářní rok.

Nová vyhláška stanoví, že se roz-
šiřuje okruh poplatníků o  cizince 
s  pobytem delším než 3 měsíce, 
o majitele nemovitostí, i když nemají 
na dané adrese trvalý v případě, že 
tam není nikdo jiný hlášen.

Zkontrolujte si, zda máte uhraze-
ny poplatky za roky 2012 a 2011. Pří-
padně doplaťte mnohdy korunové 
nedoplatky, způsobené změnami 
výše a periodicity splatnosti poplat-
ku v předchozích letech. Získat infor-
mace o stavu svého osobního účtu, 
případně nahlásit změny v poplat-
kové povinnosti je možno v přízemí 
budovy Nového magistrátu u přepá-
žek č. 22 a 23.

Platby lze provést na účet č. 
19–7963850237/0100 pod přiděleným 
variabilním symbolem nebo hotově 
či platební kartou v pokladně Magis-
trátu města Liberec v přízemí budovy 
Nového magistrátu u přepážek č. 5 
a 6. 

  1 recept +

  = 30 Kč p
oukaz

Váš 30 Kč poplatek za recept Vám vyrovnáme 30 Kč poukázkou.

Poukázka je uplatnitelná na veškerou nabídku zboží kromě léčiv předepsaných lékařem.

Více informací získáte v Lékárně Vital nebo na www.lekarnavital.cz

Liberec 4, OC Delta, Fügnerova 667/7
Jablonec n. Nisou, OC Rýnovka, Želivského 5050

Placená inzerce
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uzávěrka příštího čísla 
libereckého zpravodaje je 

28. ledna

celOsVětOVá akce s  cílem 
ukázat dětem, co všechno zima 
nabízí a jak si to užít, dorazí 20. ledna 
do Liberce. Pro děti i dospělé je při-
chystán celodenní program zábavy, 
soutěžení, smíchu a dobré nálady. 
Celým dnem bude provázet Míša 
Nosková, zpěvačka 
a moderátorka.

V rámci programu 
proběhnou netradič-
ní soutěže, módní 
přehlídka oblečení 
pro maminky a děti 
s  účastí známých 
českých maminek, 
lyžařská škola nám 
představí lyžování, 
snowtubing, snow-
boarding, proběhne 
testování lyží pro 

děti, týmová soutěž ve stavění sně-
huláků, diskotéka pro děti a rodinné 
soutěže u stánků partnerů. Po celý 
den bude děti bavit klaun, zpěvá-
ci a  další hosté. Nebudou chybět 
ani autogramiády. Prostor poskytly 
a  podporu zajišťují Skiareál Ještěd 

a Sportovní klub Ještěd. Akce je sou-
částí mezinárodní kampaně FIS Snow-
Kids „Sníh nás baví“.

Celá akce je volně přístupná, 
základní občerstvení je připraveno 
zdarma. 

 www.skijested.cz

ViZe Čt Sport spočívá v nalezení 
příběhů zapálených amatérských 
sportovců-lyžařů, kteří jsou ochot-
ni každý den nebo týden vyrazit 
do zimních areálů na sjezdovky 
a závodit o možnost zažít něco, 
co si nemohou koupit. Vedle toho 
pak podpora lyžování obecně, 
zvýšení zájmu o tento zimní sport 
a podpora návštěvnosti zimních 
středisek.

První sportovní reality show 
odstartovala na začátku února 2011, 
konala se v zimním středisku ve Špin-
dlerově Mlýně a trvala 43 dní. Po dobu 
30 dní se soutěžilo v základním kole, 
z  každého dne vzešel jeden vítěz. 
Následoval 3-denní kemp a semifi-
nále, z kterého postoupilo do finále 
5 nejlepších mužů a 5 nejlepších žen. 
Finálový závod se jel v rámci mistrov-

ství České republiky na regulérní FIS 
trati obřího slalomu.

třetí ročník s  Čt sport na 
VrcHOl odstartuje letos 26. ledna 
ve skiareálu Ještěd, kde proběhne 
první kolo soutěže po dobu pěti 
závodních dnů. Třetí ročník pro-
běhne v zimních střediscích: Ještěd, 
Dolní Morava, Bílá, Klíny a Špindle-

rův Mlýn. Koncept soutěže je 
upraven: 30 dní základního 
kola vždy od úterý do soboty 
ve všech uvedených středis-
cích, 5-denní kamp zakonče-
ný semifinálovým závodem 
a  finále v  rámci MČR. Sou-
běžně se pojedou závody i ve 
skicrosovém lyžování, z které-
ho vzejdou 2 vítězové.

Česká televize bude pořad 
vysílat na ČT Sport, každý 

večer v prime-timu kolem 18 hodiny 
a ve dvou až třech reprízách násle-
dujícího dne. Moderátory pořadu 
jsou sportovní komentátor Petr Svě-
cený, olympijský vítěz Aleš Valenta 
a Česká miss 2004 Jana Doležalová. 
Do akce se celkem zapojilo už 1 550 
amatérských lyžařů.  

 www.ceskatelevize.cz

mezinárodní den sněhu 2013
Velká oslava zimy, sněhu, hor a zimních sportů se uskuteční dne 20. ledna ve „ski areálu 
Ještěd“ v liberci.
Redakce

Sportovní reality show 26. ledna
Ve spolupráci České televize – Čt sport, svazem lyžařů Čr a sport bohemia a.s. vznikl 
projekt s Čt sport na VrcHOl, který pokračuje 26. ledna třetím ročníkem v liberci.
Redakce

distribuce zpravodaje

čtvrtek 31. ledna od 15 hodin
zaSeDací MíSTnoST č. 11 v hISToRIcKé BuDově RaDnIce

váŽení oBčané, zveMe váS na

zasedání zastupitelstVa města libeRec

leden a únor 
na lyžích

20. ledna 2013
World snow day – soutěžní den 

pro nejmenší lyžaře

29. ledna až 2. února 2013
S ČT Sport na vrchol – lyžařská 

soutěž o zajímavé ceny a tréninkový 
kemp s profesionály pro amatérské 
lyžaře

20. až 27. ledna
Mistrovství světa v klasickém 

lyžování juniorů 2013. Běžecké 
disciplíny se uskuteční v Rekreač-
ním a sportovním areálu Vesec, 
skokanské pak ve Skokanském 
areálu Ještěd.

22. února 2013
Ještěd ski open – amatérský 

závod v obřím slalomu při umělém 
osvětlení pro všechny kategorie 
lyžařů.
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Snowkidz park u centr. parkoviště č.3

Začátek v 10:00

SKI Areál JEŠTĚD

Pro děti i dospělé je přichystán celodenní 
program zábavy, soutěžení, smíchu a 
dobré nálady. 

Celým dnem budou provázet:
Terezka Kostková a Míša Nosková.


