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NAROZENINOVOU OSLAVU pro Františka Peterku 
přichystalo také vedení města Liberec. Nejznámějšímu 
libereckému herci a dlouholetému členu liberecké-
ho Divadla F. X. Šaldy nechyběla při oslavě na radnici 
dobrá nálada a všechny bavil svými historkami z fi lmo-
vání a ze života. Pogratulovat mu přišly i jeho sudičky, 
jak nazývá své pečovatelky. Po gratulacích a přípitku si 
vysloužil od všech přítomných dlouhý potlesk ve stoje. 
Herec neskrýval dojetí.

František Peterka věří na osud. Věří i svým snům, 
o kterých po probuzení vždy přemýšlí a mnohokrát 
se mu již vyplnily. I proto také nebral na lehkou váhu 
věštbu cikánky, která mu v mládí předpověděla herec-
tví, dlouhý život, ale bohužel i vážný úraz nohou ve 
stáří. Vše se mu vyplnilo.

Mezi jeho nejznámější fi lmové role patří série kome-
dií Zítra to roztočíme, drahoušku...!, kde hrál manžela 
Ivy Janžurové, Co je doma, to se počítá, pánové a Příště 
budeme chytřejší, staroušku! Známá je i jeho role tre-
néra juda Tulpacha z fi lmu Jáchyme, hoď ho do stroje! 
Děti si jej oblíbily jako Krakonoše ve večerníčkové sérii 
a hrál také v seriálech Arabela, kde vytvořil postavu 
českého Fantomase.

Františku Peterkovi v úterý 10. dubna blahopřálo 
celé Šaldovo divadlo, vyprodané do posledního místa.  
Mezi gratulanty byla i Lucie Bílá, která Benefici pro 
Františka Peterku zčásti moderovala.    

„x“

NAIVNÍ DIVADLO
Mezi nejlepší loutková 
divadla u nás i ve světě patří 
Naivní divadlo Liberec.

LIBERECK Ý SOUBOR bude 
reprezentovat českou loutkářskou 
školu v  Číně. O  této „divadelní 
olympiádě“ a dalších úspěšných 
misích Naivního divadla jsme si 
povídali s jeho ředitelem Stanisla-
vem Doubravou. VIZ STRANA 8

ŠKOLKA BUDE
Ruprechtické děti se dočkají 
nové školky.

RODIČE SI přáli novou školku na 
místě současného dosluhujícího 
zařízení v  ulici F. L. Věka. Rada 
města i zastupitelé jim vyšli vstříc 
a  novou montovanou školku 
nechá město letos postavit na 
stejném místě.
 ČTĚTE NA STRANĚ 9

Od mládí toužil stát se profesionálním vzpěračem a olympionikem, osud měl ale pro něj 
přichystané jiné plány, posilovnu nakonec vyměnil za hereckou konzervatoř a svou životní 
kariéru zasvětil herectví. Na fi lmovém plátně ztvárnil mnoho nezapomenutelných rolí 
a téměř čtyřicet let hrál v libereckém Divadle F. X. Šaldy. V sobotu 17. března František 
Peterka oslavil 90. narozeniny.
Jan Král

ZÍTRA TO ROZTOČÍME, 
DRAHOUŠKU...!
František Peterka s  Ivou 
Janžurovou ve známé 
české komedii z  roku 1976 
na archivním snímku ČT. 

Na fotografi i vlevo je se 
synem při oslavě jeho 90. na-
rozenin na liberecké radnici.  
 Foto archiv ČT a Jan Král

Mezi gratulanty byla i Lucie Bílá, která Benefici pro 
Františka Peterku zčásti moderovala.   
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Většinou se v editorialu snažím vyhnout čistě poli-
tickým tématům a věnovat se spíše otázkám spole-
čenským, které mají mnohdy větší dopad na životy 
nás všech, nebo které něco podstatného ukazují. 
Dnes bych ale ráda udělala výjimku a věnovala se, 
ve stručnosti, otázce rekonstrukce tělocvičny ZŠ Sokolovská, odloučené 
pracoviště náměstí Míru. Možná jste celou věc také zaznamenali ze stránek 
novin a internetových serverů. A možná sem, do mého editorialu, nakonec 
přece jen patří – sice je v něm více politiky než obvykle, ale vlastně je v něm 
také onen společenský faktor.

Předně mne velmi mrzel způsob projednávání tohoto bodu na posled-
ním zastupitelstvu města. Byl právě onou ukázkou malé konstruktivity 
celého tohoto orgánu města – a naopak až nesnesitelného politikaření. 
Vedení města se projektem, který nebyl zařazen na indikativní seznam 
IPRM (což je nezbytné pro příjem dotací), zabývalo již před tím, než 
se z něho stal politický nástroj. Hledali jsme možnosti, jak projekt změnit 
tak, aby byl levnější, aby lépe vyhovoval skutečným potřebám dětí a také, 
aby splňoval podmínky pro přijetí evropských dotací. Hledali jsme ale 
také cesty, jak zajistit jeho další fi nancování – co se už totiž málo říká, je, 
že minimálně dalších 5 let musí projekt splňovat podmínku „udržitelnosti“. 
To znamená, že nejméně dalších 5 let musíme mít dostatek peněz, aby-
chom jej byli schopni fi nancovat. Nepřipadá nám správné přenést tuto 
povinnost na ředitele školy a školu jako takovou – ani oni totiž nemají 
kde v rozpočtu brát. A také jsme, v neposlední řadě, hledali, který projekt 
ze současného seznamu „vyškrtneme“, abychom na něj mohli zařadit právě 
tento. Ani to není snadné, i když vím, že každý z nás by v tomto seznamu 
asi snadno našel některý, který by právě nejméně postrádal (a já nejsem 
v tomto ohledu výjimkou).

Už se zdálo, že vše máme přichystáno, a že nám navíc pomohla náhoda 
– jeden z žadatelů, který měl svůj projekt na seznamu, se jej zřekl s přáním, 
aby byl na seznam naopak zařazen projekt tělocvičny. Jenže právě v tu 
chvíli přišel na město otevřený dopis dětí a rodičů z této školy. Chápu je 
a jsem ráda, že občané města berou osud věcí kolem sebe do svých rukou, 
dokonce i ti nejmladší. V tom vidím ono občanské hnutí (a pnutí), které je 
pro nás, politiky, nezbytné. Bohužel ve stejný moment se tématu chopili 
také někteří politici, kteří v něm viděli šanci na snadný zisk politických 
bodů (s články v novinách). Nic nedali na vysvětlování, aby se svými návrhy 
na urychlené zařazení projektu na seznam posečkali, aby nás nechali při-
pravit na základě naší předchozí práce nový projekt, smysluplnější, navíc 
s vidinou, odkud bude fi nancován a jak bude pokračovat.

Ráda bych proto využila této příležitosti a ujistila ty, kdo se ozvali, 
ale i další, které osud tělocvičny při ZŠ Sokolská zajímá, že se projektu 
věnujeme a že uděláme vše proto, abychom byli úspěšní. Někdy některé 
věci možná trvají déle, než bychom si sami přáli, ale tak už to chodí, radost 
z toho sami nemáme. V některých případech je ale lepší chvíli počkat, než 
spěchat a udělat zbytečné chyby, které pak stojí nás všechny až moc sil, 
a často také peněz. Nezlobte se na nás – chceme jen mít vše důkladně 
připraveno. Věřím, že již brzy všem zájemcům představíme naši vizi, jak 
s projektem tělocvičny při ZŠ Sokolovská v Ruprechticích pokračovat.  
 Vaše Martina Rosenbergová

EDITORIAL Dovolená s dětmi
Plánujete letošní dovolenou strávit se svými dětmi?  
A máte pro ně již vyřízený potřebný doklad?
Jitka Štíchová
PLÁNUJETE LETOŠNÍ dovolenou 
strávit se svými dětmi? A máte pro ně 
již vyřízený potřebný doklad?

Upozorňujeme rodiče, že pokud 
mají děti zapsané ve svých cestov-
ních pasech, končí platnost všech 
těchto zápisů dnem 26. 6. 2012. Od 
tohoto data je nutné mít pro dítě již 
samostatný cestovní doklad.

Žádá-li rodič o vydání pasu pro 
dítě do 15 let, je nutné předložit svůj 
občanský průkaz a rodný list dítěte. 

Vzhledem k  tomu, že při pořízení 
žádosti je dítě rovnou vyfotografo-
váno, je nutná osobní přítomnost 
dítěte při podání žádosti.

Vzhledem k obrovskému zájmu 
veřejnosti o nové doklady vám dopo-
ručujeme objednat se na webových 
stránkách http://vs.liberec.cz.

Nenechávejte vyřízení dokladů 
na poslední chvíli, lhůta pro vyho-
tovení nového cestovního pasu je 
30 dní. 

Velikonoce očima dětí

LETOŠNÍ JIŽ 14. ROČNÍK výstavy Velikonoce očima dětí přinesl na libereckou 
radnici opět výrobky dětí s velikonoční tématikou. A nezůstalo jen u zdobení 
vajíček, tvořivost dětí a jejich fantazii dokládá propracovanost některých výtvorů. 
Několik školek například na výstavu přineslo jarní zahrádky, na kterých nechybí 
chaloupka, rozkvetlé květiny, ovečky nebo slepice. Vše vymodelované z různých 
materiálů.   Foto Jan Král

Benátská noc do Liberce
Areál ve Vesci poskytuje paletu možných využití. Jedním 
z nich jsou také open air koncerty a festivaly. V letošním 
roce tak Vesec zažije premiéru slavné Benátské noci.
Pavel Chmelík

DVACETILETÉ VÝROČÍ oslaví 
Benátská noc na novém místě. 
Z půvabné Malé Skály se přestěhu-
je do libereckého Vesce. Festival se 
totiž za dvacet let tak rozrostl, že mu 
začala být Malá Skála těsná. Hlav-
ním důvodem je ale bahno, které 
Benátskou noc v posledních letech 
doprovázelo. Loni dokonce festival 
skončil kvůli dešti dříve.

Nápad nabídnout vesecký areál 
pořadatelům koncertů přišel od 
nového ředitele Sportovního areálu 
Ještěd Jana Svatoše, pod nějž spor-
toviště patří.

K dispozici jsou parkoviště a zpev-
něné plochy, což byl na Malé Skále 
během dešťů největší problém. Akce 
je výhodná i pro město, které tak od 
27. do 29. 7. navštíví tisíce lidí. 

Na magistrát bez čekání
Vyhněte se zbytečnému čekání. Pokud potřebujete na přepážkách magist-

rátu cokoliv vyřídit, můžete se dopředu informovat o tom, kolik lidí je před vámi 
a kdy jsou volnější hodiny. Nejlepší je rovnou se zaregistrovat na internetové 
stránce http://vs.liberec.cz.

On-line registrace jsou dostupné pro běžné agendy, kde je předpoklad, 
že by se mohly tvořit fronty. Ve zvolený čas rezervace pak budete bez čekání 
přednostně odbaveni před příchozími bez rezervace. Termíny je možné vybírat 
až tři měsíce dopředu. 



AKTUÁLNĚ duben 2012 LIBERECKÝ ZPRAVODAJ 3

Výherci 
kompostérů
V BŘEZNOVÉM ZPRAVODAJI jsme 
pro čtenáře připravili křížovku, po jejíž 
správném vyluštění mohli vyhrát 
praktický kompostér. Na začátku 
dubna ze správných došlých odpo-
vědí vylosoval náměstek primátorky 
Lukáš Martin výherce.

„Celkem došlo 166 odpovědí, z toho 
bylo sedm nesprávných. Celkem je 
60 výherců a 15 náhradníků. Výher-
ci budou telefonicky zkontaktováni 
a budou pozváni k podpisu smlouvy 
o výpůjčce kompostéru. Kompostér 
mohou občané bezplatně užívat po 
dobu pěti let a po uplynutí této lhůty 
přechází kompostér do jejich vlast-
nictví,“ vysvětluje Michaela Bělinová 
z odboru komunálních služeb. 

Architekti se poprvé sešli
Úvodní jednání má za sebou nově jmenovaná Rada architektů 
Statutárního města Liberec.
Jan Král

Spolupráce v trojzemí
Užší spolupráci při rozvoji turistického ruchu měst v trojzemí 
připravuje město Liberec. V březnu o tom proběhla jednání 
v Žitavě a primátor Jelení Hory naopak přijel do Liberce.
Redakce

NA PRVNÍM jednání architektů se 
členové nového poradního orgánu 
seznámili se současným stavem zpra-
cování připravovaného územního 
plánu města.

„Územní plán bude, předpokládá-
me, předmětem mnoha dalších jed-
nání Rady architektů SML. Vzhledem 
k náročnosti problematiky nového 
územního plánu se do doby ode-
vzdání jeho návrhu předpokládá 
zasedání rady architektů dvakrát 
do měsíce,“ doplnil Jiří Rutkovský.

Členové rady dále projevili zájem 
o seznámení s projektem Liberec – 
město s vizí. Bude proto předmětem 
některého dalšího jednání rady.

Během zasedání vyplynula snaha 
členů o prověření možností širšího 
působení, než v současnosti statut 
této rady umožňuje. Architekti upo-
zornili na dobré zkušenosti z jiných 
měst, kde rada působí.

Rozšíření pravomocí rady archi-
tektů je v zájmu současného vedení 
města, proto náměstek primátorky 
pro územní plánování Jiří Rutkovský 
vyzval členy rady k prověření prak-

tických zkušeností architektů z jiných 
měst, včetně prověření legislativní 
opory.

V průběhu schůze byla předsta-
vena architektka Ivana Vitoušová, 
tajemnice rady, která současně 
působí jako architektka veřejného 
prostoru města. Předsedou rady 
architektů byl zvolen Petr Kincl, sou-
časný vedoucí oddělení urbanismu 
a architektury na libereckém magis-
trátu. Prvního jednání se kromě pri-
mátorky a náměstků zúčastnil i archi-
tekt Jiří Plašil, zpracovatel nového 
územního plánu z  projektového 
ateliéru SAUL, a  vedoucí odboru 
hlavního architekta Petr Kolomazník.

„Vítám vznik rady architek-
tů zejména proto, že ji považuji 
za nezbytnou při tvorbě architek-
tonické podoby města. Od samého 
počátku předpokládám, že bez 
ohledu na kompetence dané jejím 
statutem či zákonnými opatřeními 
bude názor odborníků, z  nichž je 
rada složená, respektovat politická 
reprezentace města,“ uvedla primá-
torka Martina Rosenbergová. 

PRIMÁTOR POLSKÉ Jelení Hory 
Marcin Zawiła přijel na návštěvu 
Liberce v rámci projektu „Radnice 
polsko-českého pohraničí“. Projekt 
na podporu cestovního ruchu před-
stavuje jednotlivé radnice, včetně té 
liberecké, v krátkých prezentačních 
fi lmech, které jsou další možností 
zviditelnění polsko-českého pomezí.

„Nabídl jsem primátorovi Jelení 
Hory navázání spolupráce a  part-
nerství při propagaci našich akcí. 
Potěšilo mne, že primátor nabídku 
přijal. Rádi bychom v Liberci uvíta-
li návštěvníky z polského regionu, 
například při letošních Oslavách 
Ještědu. Současně bychom chtěli 
propagovat jejich akce v  Liberci,“ 
vysvětluje Jiří Rutkovský.

Primátor Marcin Zawiła by zase 
rád přizval návštěvníky z Liberce na 
koncerty do divadla nebo například 

na pravidelné nákupní trhy v Jelení 
Hoře, které patří mezi největší a nej-
navštěvovanější v regionu.

Memorandum o  spolupráci 
v  oblasti cestovního ruchu bylo 
hlavním bodem jednání liberecké 
delegace v Žitavě.

„Naší snahou je prohloubit společ-
né vztahy obou měst. V rámci spo-
lupráce v oblasti cestovního ruchu 
budeme také vzájemně propagovat 
zajímavé akce, například Mistrovství 
Evropy veteránů v  lehké atletice, 
které se uskuteční letos v  srpnu 
v česko–polsko– německém trojze-
mí. Německá strana zase přislíbila 
propagaci Oslav Ještědu,“ řekl Jiří 
Rutkovský. 

LIBEREC.CZ
AKTUÁLNÍ ZPRÁVY

Společnou cestou
Společnou cestou – Auf dem 

gemeinsamen Weg – Na wspól-
nej drodze, tak se jmenuje akce, 
která se uskuteční v sobotu 21. 
dubna v Bodu Trojzemí v Hrádku 
nad Nisou.

Program začíná v 16 hodin na 
české straně Bodu Trojzemí pozdra-
vy od starostů a Parlamentu dětí.
16.30: Zahájení soutěží pro děti
16.30–17.00: Hornická dechová 
kapela TUROW (PL)
17.00–17.45: Paweł Stawiarski – 
hudba k poslechu i k tanci (PL)
18.15–19.00: COUNTRY BAND – 
country (CZ)
19.30–20.15: Unplugged Inc. – 
popová hudba (D)
19.30: Zapálení ohňů ve třech 
zemích (německá, polská a česká 
strana Bodu Trojzemí)
20.40–21.00: Skupina ARIES (CZ)
21.00: Ohňostroj Trojzemí 

Úklidové akce
ZO ČSOP Armillaria opět pořádá 

pro veřejnost úklidové akce veřej-
ných zelených ploch – Ukliďme si 
svět – Clean up the World. Úklido-
vé akce začaly sice už v březnu, ale 
zájemci ještě stihnou dva dubno-
vé termíny (od 9.00): 21. 4. Lidové 
sady (+ o. s. Staré město) a 22. 4. 
Ruprechtický cvičák, kde zároveň 
proběhne akce Den Země. Tento 
svátek oslaví také v Zoo Liberec 
od 10.00.

V České republice se každoroč-
ně sebere téměř 200 tun odpadu. 
ZO ČSOP Armillaria poskytuje 
pytle na sběr odpadu, základní 
informace a zajišťuje jejich odvoz. 
Více informací najdete na webu 
www.armillaria.cz 

Beseda – sociální dávky
Komunitní středisko KONTAKT 

Liberec, p.o. ve spolupráci se 
Statutárním městem Liberec zve 
18. dubna v 16.00 hodin do zase-
dací místnosti č. 11 liberecké rad-
nice na besedu s tématem Zásadní 
změny ve věci výplaty sociálních 
dávek – sociální reforma č. I.

Bude se hovořit o  dávkách 
seniorům a zdravotně postiženým 
(mobilita, zvláštní pomůcky, péče) 
a o dávkách hmotné nouze. Před-
náší Eva Chlupáčová a Martina Hen-
drychová z magistrátu města. 

POZVÁNKY

Smetanova 1809/82
466 01 Jablonec nad Nisou
Tel. : 602 345 437
         723 692 743
e-mail: vedeni@di-tech.cz

* PROJEKTY STAVEB
* STAVBY A REKONSTRUKCE
* ZATEPLOVÁNÍ FASÁD
* STŘECHY
* PŮJČOVNA LEŠENÍ 
    lešení na den již od 0,78 Kč/m2 

www.di-tech.cz

Placená inzerce
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Strážníci na hřišti
Liberečtí strážníci zvou veřejnost na dětské dopravní 
hřiště na akci nazvanou Den s městskou policií.

V  SOBOTU 12.  KVĚTNA od  10 
do  14 hodin připravili strážníci 
na dětském dopravním hřišti pro-
gram pro děti i pro dospělé.

Přichystány budou soutěže pro 
děti i celé rodiny, cyklojízdy dětí 
po dopravním hřišti, ukázky výcviku 
strážníků, ukázky práce psa a psovo-
da, ukázka výcviku mladého psího 
adepta, budou zde k prohlédnutí 
některé části pomůcek a výstroje, 
dorazí například i motohlídka.

Během akce dojde také 
k  vyhlášení soutěže Namaluj 
dopravní hřiště. Uzávěrka soutě-
že je 5. května a ve hře je spousta 
zajímavých cen. Soutěžící děti 
musí do tohoto termínu přinést 
své obrázky na  dopravní hřiště 
v Lužické 14/2, Liberec I. Tématem 
je dopravní hřiště, které namalují 
pro pana Kužela. 

Vyhlášení vítězů se uskuteční 
12. května ve 14 hodin. 

Staví celá rodina
Dlouhou tradici má v Mateřské škole Stromovka březnová 
přehlídka konstruktérů – malých, velkých i rodinných týmů.
Jana Kubíčková, ředitelka MŠ Stromovka Liberec

Plesová premiéra
V únoru se v libereckém Koloseu uskutečnily hned dva 
premiérové plesy – 1. ples Severáčku pro děti a rodiče 
a 1. ples Severáčku. Obě akce uspořádal Kruh přátel Severáčku.
Jana Kubíčková, ředitelka MŠ Stromovka Liberec

Liberecká Mateřinka
Spolupráce Korálku na celostátním projektu Mateřinka 
začala před 15 lety v Nymburku, za podpory MŠMT ČR, 
České komise pro UNESCO a PEN klubu.
Vladimíra Jurigová, ředitelka MŠ Korálek Liberec

V RÁMCI CELOROČNÍHO projektu 
„Taťko, mamko, pojď si se mnou hrát“ 
zveme do mateřské školy maminky 
a tatínky, aby si se svými dětmi stavěli 
z různých stavebnic.

Děti se na společné stavění moc 
těší a  jsou hrdé na díla, která jsou 
celý týden vystavena, aby se i ostat-
ní mohli inspirovat. Vždy se podaří 
postavit naprosto originální i velmi 
obtížné stavby, které by děti nezvlád-

ly ani s paní učitelkou, která musí svůj 
čas dělit mezi všechny stejně.

Tatínkové jsou technicky zdatnější, 
a když začali tvořit, hned bylo okolo 
nich plno zvědavých pomocníků. 
V  dětech společné stavění vzbudí 
zájem a často objeví i stavebnice, které 
dříve přehlížely. Ale i na slzičky občas 
dojde. To, když se musí po týdnu výsta-
va rozdělat a „stavební materiál“ půjčit 
dalším konstruktérům. 

PRO SEVERÁČEK to byl doslova krok 
do neznáma.

„Jsme zvyklí organizovat koncer-
ty a vystoupení Severáčku, zájezdy 
a  akce pro děti, ale s  plesy jsme 
žádnou zkušenost neměli. Mimo 
dalších nadšených rodičů chystali 
akci i manželé Matunovi, kteří jsou 
tanečními mistry a tvůrci choreogra-

fi ckých vystoupení Severáčku. Ti byli 
i průvodci obou plesů. Novinkou bylo 
uspořádání dětského plesu, chtěli 
jsme, aby si děti společně s  rodiči 
mohly zatančit a pobavit se jako na 
opravdovém plesu. Zde byl zcela 
neocenitelný dýdžej Petr Kolín z rádia 
Contact Liberec,“ uvedla sbormistry-
ně Severáčku Silvie Pálková. 

CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA tvořivosti 
dětí z mateřských škol České republiky 
získala takovou oblibu a byl o ní tak 
velký zájem, že vznikla i oblastní před-
kola, tedy oblastní přehlídky, ve více 
než 25 městech České republiky.

Liberecká Mateřinka 10.  března 
oslavila 15. narozeniny a opět se uká-
zala v celé své kráse. Letos se v sále 
ZUŠ ve  Frýdlantské ulici v  Liberci 
sešlo 14 mateřských škol z Liberec-
kého kraje a počet dětí se přiblížil 
k dvěma stovkám. Kromě libereckých 
mateřinek Korálek, Beruška a Kama-
rád jsme se opět přivítali s mateřin-
kami z Českého Dubu, České Lípy, 
Hrádku nad Nisou a Hejnic.

Děti si s  chutí a  radostí užívaly 
svá pódiová vystoupení, která jsou 
originální a doladěná skvělými kuli-
sami, které děti samy vyrábějí. Díky 
této akci mohou mateřinky ukázat, 
jak vysokou úroveň má předškolní 
výchova v  naší zemi a  jak úžasné 

jsou děti, když se vedou k tvořivosti 
a podporuje se jejich zájem o tradice 
a kulturu.

Protože naše škola nejen pořádá 
celý projekt, ale každý rok připravu-
jeme i naše úvodní představení, víme, 
že „vymyslet“ a  připravit s  dětmi 
vystoupení tak, aby z něj byla cítit 
pohoda a radost, a aby si to děti užily, 
je pro učitelky náročné a vyžaduje 
to kromě profesního přístupu lásku 
a zájem.

Díky Mateřince je jasné, že zájem 
pracovat s dětmi s láskou a nadšením 
trvá. O to víc jsem ráda, že Liberecká 
Mateřinka patří mezi ty, které v tomto 
projektu pokračují, protože díky pod-
poře města, ale i Libereckého kraje 
a ostatních partnerů se jí v Liberci 
daří velmi dobře.

A co říci na závěr? Milé kolegyně 
učitelky, velmi si vážíme toho, že děti 
vychováváte k tvořivosti a ke správ-
nému vnímání světa. 

Tábory SpT
Pojeď s námi strávit čtrnáct dnů v přírodě mimo civilizaci! 
Nasbírat nové zkušenosti, najít nové přátele, najít ztracené sny! 
Tábory SpT se konají již po dvaadvacáté, opět v údolí Tallhoferův 
Dol poblíž Chrudimi. Tábory se uskuteční ve čtyřech turnusech:

Sdružení pro tábor, Na Bídě 567/II, Liberec
www.sptlomnice.net, info@sptlomnice.net
774 075 614 (i sms)

Cena 2800 Kč, stany s podsadou, doprava busem z Liberce.
1. turnus, 30. 6.–14. 7.: Za plátnem kin
2. turnus, 14. 7.–28. 7.: Indiana Jones a tajemství  
mayského kalendáře
3. turnus, 28. 7.–11. 8.: Ať žije král
4. turnus, 11. 8.–25. 8.: Statečné srdce

Inzerce
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Do přírody
Vznik dnešního Spolku pro 
vlastivědnou práci v Liberci 
spadá do roku 1947 a je 
spojen s utvářením nového 
společenského života ve městě. 
Letos slaví Liberecká vlastivěda 
65 let.
Jiřina Tallerová

PO VÁLCE NASTALA potřeba uvést 
v život takové kulturní zařízení, které 
by seznamovalo Liberečany s historií 
a  současností města, i s přírodním 
bohatstvím v okolí. Tak byl utvořen 
vlastivědný kroužek.

Řada dobrovolníků postupně 
rozšiřovala činnost a  roku 1969 
se  podařilo ustavit samostatný 
Spolek pro vlastivědnou práci 
v Liberci a okolí. Činnost se postupně 
rozšiřovala na  pořádání kulturních 
večerů, vycházek a zájezdů.

Nezvratně se  blíží nejkrásnější 
období roku. Pro zájemce je 
připraveno několik  výletů 
od 5 do 25 km každou sobotu. Každý 
druhý čtvrtek poznáváme zajímavosti 
našeho kraje – zámky, hrady, kostely, 
přírodní úkazy.

S  kalendářem akcí je možné 
se  seznámit ve  spolkové míst-
nosti v  Oblačné 1 každou středu 
od 14 do 16 hodin. 

Do práce na kole '12
Letošní kampaň Do práce na kole 2012 navazuje 
na povedený první ročník z loňského roku. 
V Praze se projektu zúčastnilo přes 1 100 lidí ze 181 fi rem.
Pavel Matějka, Cyklisté Liberecka o.s.

CÍLEM POŘADATELE je, aby 
na  18.  mistrovství Evropy v  lehké 
atletice veteránů byli atleti spokojení 
a všechny podmínky naplnily jejich 
očekávání. K  tomu bude potřeba 
denně asi 200 dobrovolníků.

Při závodech je nejdůležitější, aby 
soutěže probíhaly férově, rozumně 
a uspořádaně. Neméně důležité je, 
aby dobře fungovala technická zaří-

zení, bezproblémové vyhlašování 
výsledků, aby bylo dobře postaráno 
o hosty a také, aby byl zajištěný pořá-
dek a bezpečnost.

Lokální organizační výbor se proto 
obrací na veřejnost s prosbou o spo-
lupráci. Je jedno, zda se ozve dítě, 
mladistvý, dospělý nebo důchodce, 
zda bude mít řidičský průkaz, bude 
zručný nebo spíše vládnout cizími 

jazyky. Všichni mohou pomoci, aby 
se mistrovství Evropy stalo nezapo-
menutelnou sportovní událostí regi-
onu v roce 2012.

Na  stránkách mistrovství www.
evacs2012.com je ke  stáhnutí for-
mulář, který je potřeba odevzdat 
nejpozději do 1. 5. 2012. Ve formuláři 
je možné jednoznačně uvést zájem 
a časové možnosti. Každý pomoc-
ník obdrží po  odeslání přihlášky 
včas před závody sdělení, kde bude 
uveden termín a  popis činnosti 
během konání mistrovství Evropy.

Všichni dobrovolní pomocníci 
obdrží kromě stravy na  závodišti 
také atraktivní tričko EVACS 2012, 
které darovala spořitelna Sparkasse 
Oberlausitz-Niederschlesien a Ost-
deutscher Sparkassenverband. 

V KVĚTNU 2012 uspořádá iniciativa 
Auto*Mat spolu se sdružením Cyklisté 
Liberecka kampaň Do práce na kole 
také v  Liberci. Akce je inspirovaná 
úspěchem obdobných projektů rea-
lizovaných v  Rakousku, Německu, 
Velké Británii, Dánsku či Maďarsku.

Do kampaně „Do práce na kole“ 
se může zapojit každý zaměstnanec 
obchodní, neziskové či státní společ-
nosti. Stačí dát dohromady tým ale-
spoň dvou lidí, kteří budou v období 
od 2. do 31. května pravidelně dojíž-
dět do práce na kole.

Šanci na výhru věcných cen má 
každý, jehož tým vykáže alespoň 
66 % cest do práce a z práce vyko-
naných na kole. Odměněni budou 
i jednotlivci, kteří na kole mezi prací 
a domovem překonají v součtu nej-
více kilometrů a fi rmy, které nejvíce 
podpoří dojížďku svých zaměst-
nanců na kole. Přihlásit se je možné 
do 30. 4. na www.dopracenakole.net.

Firmy se mohou zapojit do soutě-

že Cyklozaměstnavatel roku. Tento 
titul získají v každém městě fi rmy, 
které své zaměstnance v  dojížďce 
na  kole podpoří. Například umístí 
před své sídlo cyklistické stojany 
nebo zavedou fi nanční odměny pro 
zaměstnance dojíždějící na kole.

Věříme, že obyvatelé Liberce 
obstojí ve srovnání s Prahou, Brnem 
nebo Pardubicemi, kde projekt 
Do  práce na  kole také probíhá. 
V Liberci je kampaň podpořena Libe-
reckým krajem a pod záštitou vášni-
vého cyklisty, náměstka primátorky, 
Jiřího Rutkovského. 

Každý, kdo během soutěžního 
měsíce vykoná alespoň dvě třetiny 
svých cest do práce na kole, postoupí 
do slosování o cyklistické doplňky 
a  permanentky do  libereckého 
bazénu a dalších sportovních zaříze-
ní. Za pravidelnou dojížďku na kole 
v průběhu soutěžního měsíce budou 
oceněny i celé fi remní týmy. Každý 
účastník kampaně dostane tričko 
ze speciální edice „Do práce na kole“ 
internetového obchodu Čoromoro.

Více informací najdete na www.
dopracenakole.net 

Dobrovolníci pro mistrovství Evropy
Mistrovství Evropy v lehké atletice veteránů, které proběhne 
16.–25. srpna 2012 v česko–polsko–německém trojzemí, je 
v mnoha ohledech pro organizátory velkou výzvou.
Michaela Vanicek

Městská policie Liberec a Kynologický klub Liberec - Pavlovice pořádají ve spolupráci 
s Veterinární základnou Armády ČR Grabštejn, Vazební věznicí Liberec a Věznicí Rýnovice

V SOBOTU 28. DUBNA 2012 OD 9.00 V AREÁLU KYNOLOGICKÉHO KLUBU
LIBEREC 12, UL. NA MLÝNKU (ZA OC KAUFLAND)

7. ročník soutěže služebních psů
O POHÁR MĚSTSKÉ POLICIE LIBEREC

Jedná se o obranářskou soutěž pro příslušníky všech ozbrojených složek, ale 
i členy kynologických klubů, která má za úkol prověřit připravenost služebních psů 

do služby. Všechny cviky jsou připraveny tak, aby simulovaly situace, se kterými 
se psovod a jeho služební pes může setkat v praxi při zákroku proti pachateli.

Zveme všechny příznivce kynologie k návštěvě této akce, neboť budou mít 
jedinečnou možnost být přítomni všem prováděným disciplínám – pejsky 

z veterinárních důvodů ale ponechte tentokrát doma. Do areálu se lze dopravit MHD 
BUS č. 12 – zastávka Kaufl and nebo č. 14 – zastávka Polní, dále značeno směrovkami.

www.mpliberec.cz www.kkpavlovice.cz.w.mpliberec.cz www.kkpavlovice.cz.

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY

LIBEREC.CZ
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Nové zásady prodeje nemovitostí
Zastupitelstvo města 26. ledna 2012 schválilo usnesením č. 6/2012 nové zásady pro prodej 
budov, bytových jednotek, pozemků a ostatních nemovitostí z majetku Statutárního 
města Liberec.
Ivana Roncová

K ÚPRAVĚ ZÁSAD prodeje pozem-
ků a  ostatních nemovitostí bylo 
přistoupeno z  důvodu aktualizace 
těchto předpisů (původní pocházely 
z roku 2002). Zároveň došlo i k úpravě 
„Interního předpisu ke stanovení cen 
pozemků ve vlastnictví a spoluvlast-
nictví Statutárního města Liberec“, 
protože tento předpis byl z roku 2004.

Asi nejdůležitějším krokem 
v  nových zásadách je předkládání 
záměrů prodeje k hlasování na zastu-
pitelstvu města. Tento krok povede 
ke  snížení nákladů na  prodeje 
nemovitostí v případě neschválení 

fi nálních majetkoprávních ope-
rací. Další důležitou změnou je 
posílení postavení nájemců bytů, 
budov a nebytových prostor, kteří 
budou mít vždy právo přednosti.

Dále je závaděno viditelné 
označení prodávaných nemo-
vitostí. Budovy a volné bytové 
jednotky budou označeny 
vyvěšením bannerů a pozemky 
ve výběrovém řízení dřevěnými 
tabulemi.

Úplné znění všech schválených 
předpisů k prodeji nemovitostí 
včetně interního předpisu k oce-
ňování pozemků je zveřejněno 
na  webových stránkách města 

Liberec http://kuc.cz/1jk2d1.
Současně byla na  webových 

stránkách města spuštěna mapa 
urbanistických obvodů: http://kuc.
cz/c6fl h3 – Prezentace urbanistic-
kých obvodů v mapové aplikaci 
MARUSHKA. 

Pro taxikáře
PRO ZKOUŠKY ze znalosti mís-
topisu, právních předpisů upra-
vujících provozování taxislužby, 
zákona na ochranu spotřebitele 
a znalosti obsluhy taxametru jsou 
letos stanoveny tyto termíny:
19. dubna, 14. června, 16. srpna, 
18. října a 20. prosince 2012.

V tyto termíny se konají i zkoušky 
odborné způsobilosti dopravce. 
Přihlásit se je nutné minimálně dva 
dny před termínem. Zkoušky z mís-
topisu začínají v 9.00, z odborné 
způsobilosti ve 13.00. Přihlášení je 
možné na e-mailu: jaroslava.stanko-
va@magistrat.liberec.cz

Místo konání je v  počítačové 
učebně ve 2. patře Nového magis-
trátu, nám. Dr. E. Beneše 1. 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC VYHLAŠUJE

Statutární město Liberec vyhlašuje 3. kolo pro poskytnutí 
dotací ze sportovního fondu v roce 2012

na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce
pro období od 1. září 2012 do 28. února 2013.

Tiskopisy žádostí včetně základních pravidel jsou k dispozici na webových 
stránkách statutárního města Liberec a na recepci radnice.
Vyplněné žádosti lze zaslat poštou nebo odevzdat v podatelně radnice 
do termínu uzávěrky,  tj. do pondělí 14. května 2012 do 17.00 hodin.

Další dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 485 243 765 (Renata Sobotková,
referentka odd. cestovního ruchu, sportu a tech. správy sportovních zařízení)

3. KOLO DOTACÍ ZE SPORTOVNÍHO 
FONDU V ROCE 2012

VELKOU SECESNÍ VILU Z POČÁTKU 20. ST.
MASARYKOVA Č. P. 625, LIBEREC 1

• stav. pozemek p. č. 2814, k. ú. Liberec o výměře 890 m2

• 3 garáže o velikosti 24 m2, 23 m2 a 24 m2 včetně pozemků
• zahrada – pozemky p. č. 2813/1 a 2813/2, k. ú. Liberec o výměře 1 526 m2

• 3 nadzemní podlaží a podkroví, postavena v r. 1900
• rozsáhlá modernizace budovy v roce 1971, do roku 1990 Ředitelství 

podniku LVT
• napojení na veškeré sítě včetně metropolitní tzv. optické sítě města, 

dobře udržovaná
• mimořádné místo i estetická hodnota objektu
• cena: 16 506 000 Kč

Uzávěrka výběrového řízení: 11. 6. 2012 do 10.30 hod.

Veškeré podklady k výběrovým řízením, 
včetně přihlášek, jsou k dispozici 
na odboru ekonomiky a majetku města, 
oddělení majetkové evidence a dispozic, 
Jablonecká 21 (Liebiegova vila), Liberec 5.
Tel. 485 243 309 pí. Kupcová,
485 243 312 pí. Roncová.

PRODEJ BYTOVÝCH JEDNOTEK
OBSAZENÝCH NÁJEMNÍKY

Uzávěrka výběrového řízení: 14. 5. 2012 do 10.30 hod.

- na kupujícího přechází veškeré závazky z platných nájemních smluv
- byty jsou umístěny v budovách s již rozprodanými bytovými jednotkami

Adresa Č. jedn. Vel. Vým. (m2) Cena pro výb. řízení

5. května 74 001 3+1 76,97 760.000,–

5. května 74 002 3+1 83,53 850.000,–

Klostermannova 511 005 2+KK 46,90 540.000,–

Luční 1077 012 1+0 35,50 245.000,–

Studničná 213 002 1+1 26,74 220.000,–

Jáchymovská 253 013 1+1 44,90 475.000,–

Letná 516 042 1+1 43,80 410.000,–

Borový vrch 791 021 3+1 58,60 595.000,–

Borový vrch 791 041 1+1 38,90 410.000,–

Nezvalova 665 004 3+1 66,00 595.000,–

j

álních majetkoprávních ope-
í. Další důležitou změnou je
ílení postavení nájemců bytů, 

dov a nebytových prostor, kteří 
dou mít vždy právo přednosti.

Dále je závaděno viditelné 
načení prodávaných nemo-
ostí. Budovy a volné bytové 
notky budou označeny 
ěšením bannerů a pozemky

výběrovém řízení dřevěnými 
ulemi.

Úplné znění všech schválených 
předpisů k prodeji nemovitostí 
včetně interního předpisu k oce-
ňování pozemků je zveřejněno 
na  webových stránkách města 

Liberec http://kuc.cz/1jk2d1.
Současně byla na  webových 

stránkách města spuštěna mapa
urbanistických obvodů: http://kuc.
cz/c6fl h3 – Prezentace urbanistic-
kých obvodů v mapové aplikaci 
MARUSHKA.

Statutární město Liberec prodává transparentní formou výběrového řízení:
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Zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení, které pro-
vádí podnikající fyzické a právnické osoby. Je to zejména 
povinnost ohlašovat každé pálení na územně příslušné ope-
rační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého 
kraje. Pálení lze nahlásit telefonicky na čísle 950 470 111 
nebo z pohodlí domova po internetu pomocí jednoduchého 
formuláře, který je uveřejněn na webových stránkách www.
hzslk.cz v horní pravé části nazvané „pálení klestí“.

Při ohlašování pálení je nutno uvést následující informace:
• datum a místo pálení
• osobu, která je za pálení odpovědná + kontakt (mobilní 

telefon)
• dobu, po kterou bude pálení probíhat.

Povinnost ohlašovat pálení se  nevztahuje na  fyzické 
osoby, které tuto činnost provádějí na  svém pozemku. 
Pokud ale fyzická osoba plánuje pálení většího množství 
biologického odpadu, je vhodné také ohlásit pálení na infor-
mační a operační středisko HZS Libereckého kraje. I pro tyto 
práce na soukromém pozemku platí určitá pravidla:
• Je třeba dodržovat povinnosti ze zákona o ovzduší 

a platných obecně závazných vyhlášek obcí (požární řád 
obce, vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem).

• Pálení musí být celou dobu přítomna osoba starší 18 let.
• Oheň by se neměl rozdělávat za pomoci hořlavých 

kapalin.
• Při nepříznivých povětrnostních podmínkách (silný vítr, 

inverze) by se pálení mělo přerušit.
• Je třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště 

od zástavby a hořlavých předmětů (domy, auta, ploty 
apod.) a mít k dispozici jednoduché hasební prostředky 
(lopata, kbelík s vodou, písek apod.).

• Velikost ohniště je třeba volit tak, aby všechen hořící mate-
riál shořel v době, kdy je na místě přítomen dozor.

• Po ukončení pálení se musí ohniště řádně uhasit a prolít 
vodou. V období sucha je třeba ohniště kontrolovat 
i v průběhu následujícího dne, popřípadě opakovaně 
prolít vodou.

• V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze ho uhasit 
vlastními silami, je osoba provádějící pálení povinna 
okamžitě vzniklý požár ohlásit místně příslušnému ope-
račnímu středisku HZS kraje, případně na tísňové linky 
150 nebo 112. 

libereckých hasičů
          1862 - 2012          1862 - 2012

150 let150 let

Sobota 5. května 2012
(u příležitosti svátku sv. Floriána-patrona hasičů)

Liberec – prostor 
náměstí před radnicí

pod záštitou Bc. Martiny Rosenbergové primátorky Statutárního města Liberec
 a Mgr. Stanislava Eichlera hejtmana Libereckého kraje

Program:
 9:45 - nástup hasičských jednotek před radnici
 9:55 - příchod praporečníků s hasičskými prapory
 10:00 - předání hlášení velitele nástupového tvaru
 10:05 - státní hymna
 10:10 - přivítání účastníků a hostů,
  - informace o hasičské historii v Liberci 
  - slavnostní předání stuh k praporům
  - ocenění vybraných jednotlivců
 11:15 - vystoupení hostů 
 11:30 - ukázka hasičského útoku v provedení dětského kolektivu 
  „Mladých hasičů“ z Liberce
 11:45 - ukončení oslav

Nenechávejte oheň bez dozoruNenechávejte oheň bez dozoru
Jaro patří k obdobím, kdy lidé pracují na svých zahradách a zahrádkách.Jaro patří k obdobím, kdy lidé pracují na svých zahradách a zahrádkách.
Proto jsou jarní měsíce každoročně spjaty s vypalováním porostů a pálením listí, větví a podobně.Proto jsou jarní měsíce každoročně spjaty s vypalováním porostů a pálením listí, větví a podobně.
Z hlediska pZ hlediska pohledu požární ochrany je tato činnost spojena se zvýšeným rizikem vzniku požáru.ohledu požární ochrany je tato činnost spojena se zvýšeným rizikem vzniku požáru.

Jiří Košek, Jiří Košek, HasičskýHasičský záchranný sbor Libereckého kraje záchranný sbor Libereckého kraje

Vypalování porostů je zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochra-
ně, ve znění pozdějších předpisů zakázáno a porušení zákazu je 
možno trestat u fyzických osob až do výše 25 000 Kč a u právnic-
kých osob postihem do 500 000 Kč. Na rozdíl od vypalování poros-
tů není pálení shrabané trávy, listí či klestu zákonem výslovně 
zakázáno. I na tuto činnost platí však určitá pravidla a omezení.
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HOVOŘÍME-LI O NAIVNÍM divadle, 
hovoříme o rodinném libereckém stří-
bru. Podobných souborů totiž v ČR ani 
ve světě mnoho není. Historie liberec-
ké scény sahá do roku 1949, kdy bylo 
založeno Ústřední loutkové divadlo. 
Od té doby prošlo řadou změn přes 
éru Ypsilonky až do dnešní podoby 
pod vedením Stanislava Doubravy.

„Těší nás neutuchající zájem diváků. 
Jen v loňském roce jsme odehráli 359 
představení a zajistili 40 dalších akcí. 
Jsem hrdý na to, že jsme zvládli úspěš-
nou sezonu i přes historicky nejmenší 
rozpočet. Nechci si stěžovat, vím, jaká 
je situace s městskými fi nancemi. Je 
zde ale také stát, který by se pro-
střednictvím ministerstva kultury měl 
chovat k mimopražských divadlům 
vstřícněji. U  nás je proti klasickým 
divadlům situace o to složitější, že 
hrajeme pro malé, tedy specifi cké 
a náročné diváky, což zužuje možnos-
ti nasazení komerčního vstupného. 
Sloužíme dětem z  celého regionu, 
nejen z Liberce, a naším cílem proto 
je zajistit vícezdrojové fi nancování 
divadla, například za většího při-
spění Libereckého kraje,“ říká ředitel 
Naivního divadla Liberec Stanislav 
Doubrava.

Divadlo zahájilo letošní rok úspěš-
ným představením Babu a papoušek, 
které kombinuje hip hop se zábav-
nou detektivkou. Připravil ho tým 
pod vedením režiséra Petra Vodičky. 
Mladý oceňovaný režisér a  autor 
se v Naivním divadle představil již 
počtvrté. Jeho inscenace Tristan 
a Isolda, kterou v NDL před několika 
lety debutoval, získala řadu ocenění 
na českých festivalech.

„Musím říci, že máme štěstí na 
mladé tvůrce i na kvalitní, průběžně 
omlazovaný, herecký soubor. V loň-
ském roce jsme byli pozváni s Labu-
tím jezírkem na festival do Francie 
a hledači talentů ze Severní Ameriky 
mě přesvědčovali, že náš soubor 
okamžitě koupí. Tak moc se jim naše 
představení líbilo,“ říká s uspokojením 
Stanislav Doubrava.

Nyní působí v  Naivním divadle 
desítka herců a někteří z nich neváhají 
do Liberce dojíždět desítky kilomet-
rů. Zázemí a tradice divadla jim totiž 
poskytuje jistotu a možnosti profes-
ního růstu. „V současné době je tren-
dem dojíždět do školek a škol a tam 

sehrát levné představení o dvou her-
cích. Je to výsledek komercionalismu, 
respektive nedostatků fi nancí pro 
větší kvalitní a profesionální soubory. 
Tento trend bohužel vede k amaté-
rismu. Což je škoda, protože Česká 
republika patří historicky k loutkář-

ským velmocím. My musíme pracovat 
na tom, abychom si dětského diváka 
udrželi, a to půjde jen tehdy, pokud 
udržíme vysokou kvalitu,“ vysvětluje 
ředitel Naivního divadla.

O jeho slovech svědčí četné úspě-
chy liberecké scény pro malé diváky ve 

světě. Kromě zmíněné loňské výpravy 
do Francie, která byla jednou z mnoha, 
čeká liberecké loutkoherce na konci 
května daleká cesta do Číny. Tam se ve 
městě Chengdu uskuteční na přelomu 
května a června nejvýznamnější akce 
oboru loutkového divadla – Světový 
kongres UNIMA (mezinárodní lout-
kářská organizace založená v Praze 
v roce 1929, nyní sídlící ve francouz-
ském Charleville-Méziéres) a  jeho 
doprovodný festival, na kterém se 
představí vybraná divadla z celého 
světa. Jedním z nich bude právě Naivní 
divadlo Liberec. Kongres UNIMA s fes-
tivalem se koná jednou za čtyři roky 
a je často označován za olympijské hry 
světového loutkového divadla.

„Pořadatelé projevili eminentní 
zájem o Naivní divadlo Liberec, coby 
českého reprezentanta, a umělecká 
rada festivalu vybrala do progra-
mu hru autorky Ivy Peřinové Janek 
a kouzelná fazole. Představení herci 
nastudovali v  anglickém jazyce 
a pořadatelé zajistí překlad pomocí 
titulků v  čínštině. Výběr Naivního 
divadla do programu festivalu je pro 
nás obrovským uznáním,“ říká Stani-
slav Doubrava, který už druhé volební 
období zastává funkci viceprezidenta 
organizace UNIMA.

BUDULÍNEK
Pohádkovou klasiku v  komor-

ním provedení připravuje divadlo 
na květen. Ústřední téma poslou-
chání a naslouchání je zpracováno 
s humorným nadhledem a převážně 
loutkovými prostředky. Herci s lout-
kami (marionetami) přitom pracují 
v přiznaném, neiluzivním vodění.
Premiéra: 12. 5. v 16.00 a v 18.00 

MATEŘINKA. Příští rok se v  Liberci uskuteční 22. ročník festivalu divadel pro 
nejmenší diváky. Foto Josef Ptáček, archiv NDL

KLASIKA. Velbloud, ryba, slepice aneb Námořnická historie – tři klasické 
pohádky v námořnickém tričku. Foto Josef Ptáček, archiv NDL

VICEPREZIDENT. Ředitel Naivního 
divadla Liberec Stanislav Doubrava 
je také viceprezidentem mezinárodní 
loutkářské organizace. Foto archiv NDL

Rodinné stříbro je třeba chránit
Život do libereckých ulic a festivalovou náladu do města se jednou za dva roky daří přivést festivalu Mateřinka. Přehlídka 
profesionálních loutkových divadel v režii Naivního divadla Liberec oslaví příští rok čtyřicáté výročí. Liberečtí loutkoherci 
mají ale dobrý zvuk i v zahraničí.
Pavel Chmelík

VICEPREZIDENT Ř ddi d



Rodiče dali přednost staronové školce
Moderní montovaná školka vznikne v Ruprechticích ve Věkově ulici. Rada města stavbu za zhruba 25 milionů korun 
v březnu schválila a zastupitelé akci potvrdili.
Pavlína Stránská

ZÁMĚR VYSTAVĚT na původních 
základech ruprechtické školky novou, 
moderní montovanou školku dostal 
v březnu od radních zelenou. Děti by 
se v ní mohly zabydlet již v září letoš-
ního roku. Kapacita se díky přestavbě 
navýší o 14 míst na celkových 84.

Rozhodnutí o přestavbě předchá-
zelo několik jednání náměstka Kamila 
Jana Svobody se zástupci občanské-
ho sdružení Ruprechtice Dětem, 
s rodiči, jejichž děti mateřskou školu 
navštěvují, vedením školky a úředníky 
školského odboru.

Zájem o budoucí osud MŠ přive-
dl některé z rodičů na Den otevře-
ných dveří primátorky, která pro ně 
přichystala i  informativní schůzku 
v prostorách radnice. Z té vyplynulo, 
že rodiče mají zájem také o informace 
k variantě, kterou plánovalo vedení 
města v minulosti, a  to k výstavbě 
zcela nové školky na pozemku o pár 
set metrů dál, jenž dlouhodobě využí-
vá ruprechtická základní škola.

„Na  základě výsledku jednání 
s  rodiči jsme uspořádali společ-
né výjezdní zasedání s  náměstky, 
radním Davidem Václavíkem, který je 
zároveň místopředsedou školského 
výboru, a úředníky magistrátu, kteří 
se na řešení situace havarijního stavu 
školky podílejí. Na místě jsme na přání 
rodičů diskutovali i o možnosti výstav-
by zcela nové školky a urychleně jsme 
začali prověřovat možnosti,“ říká pri-
mátorka Martina Rosenbergová.

Ve čtvrtek 22. března pak proběh-
lo zasedání školského výboru SML 
v prostorách ruprechtické základní 
školy. Rodičům byly představeny dvě 
varianty, včetně časového harmono-
gramu prací, předběžných nákladů, 
eventuálních komplikací možných 
při územním řízení, výhody a nevý-
hody obou variant. Zasedání pak bylo 
zakončeno hlasováním rodičů, z nichž 
většina se vyslovila pro původní návrh 
přestavby stávající školky.

Výsledkem jednání a prověřová-
ní bude mateřská škola pro 84 dětí 
se zastavěnou plochou zhruba 500 
m2. Náklady výstavby, které se budou 
dle odhadu pohybovat okolo 25 mili-
onů korun, částečně pokryjí fi nanční 
prostředky z prodeje staré vily, která 
je v současné době součástí školky.

Na  přání rodičů se  ke  kontejne-
rové školce ponechá i větší zahrada, 
než se původně plánovalo, takže děti 

budou mít k dispozici 2 916 m2, což zna-
mená 34 m2 prostoru na dítě, přičemž 
zákonná norma nařizuje 4 m2/ dítě.

„Za úspěch považuji nejen konzen-
sus města s rodiči ve výběru řešení, 
ale také shodu ve vybudování plno-
hodnotného kuchyňského zařízení, 

které zaručí dětem denně čerstvý 
oběd a občerstvení,“ doplňuje náměs-
tek pro školství K. J. Svoboda.

V původním projektu se uvažovalo 
o možném dovozu jídel, především 
z  důvodu úspory, nakonec bude 
v  projektu zahrnuta vývařovna, 

do které se přesune část kuchyňského 
zařízení ze stávající kuchyně ve vile.

Zastupitelstvo města na jednání 
ve čtvrtek 29. března 2012 způsob 
fi nancování rekonstrukce a dostavby 
MŠ Čtyřlístek ve Věkově ulici schvá-
lilo. 
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V NOVÉM. Mateřská škola Čtyřlístek bude v nových budovách na původním místě. Studio Artikl

Placená inzerce
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Že jim ty dva a půl roku za to stojí…
Koalice s tichou podporou ODS vyměnila dalšího ředitele. Tentokrát to, po dopravním podniku (DPMLJ) 
a technických službách (TSML), odnesl Sportovní areál Ještěd.
Jaromír Baxa, Změna pro Liberec

ODS uspořádala besedu o Lesním koupališti
Liberecká ODS cítila potřebu rozvířit veřejnou diskusi na téma libereckého Lesního koupaliště. Proto 
připravila měsíční akci, jejímž vrcholem byla v Lidových sadech Beseda o Lesním koupališti. 7. března se zde 
sešlo na pět desítek lidí. Diskutoval s nimi Tomáš Hampl a Ondřej Červinka z liberecké ODS. Pozvání přijal 
také Aleš Kočí ze SEV Divizna a Jiří Bliml, ředitel společnosti Městské lesy Liberec.
Tomáš Hampl, člen zastupitelského klubu ODS

ZADÁNO PRO ZASTUPITELE
Rubrika Ring je zadána pro členy Zastupitelstva města Liberec, kteří zde vyjadřují své názory na dění v Liberci. 

Názory nejsou redakčně upravovány a za jejich obsah je vždy odpovědný podepsaný autor. Názory zde uvedené 

nevyjadřují stanoviska vedení Statutárního města Liberec ani Magistrátu města Liberec.

ŘEDITEL SPORTOVNÍHO areálu 
Ještěd odešel ze  „zdravotních 
důvodů“ jen den poté, co nadše-
ně prezentoval novinářům plány 
na rozvoj areálu. Na rozdíl od pou-
hého schválení ředitele DPMLJ 
tentokrát proběhlo výběrové 
řízení, ale tak jako se o výběrovém 
řízení na  ředitele TSML hovořilo 
jako o  „výběrku na  Kyptu“, v  pří-
padě Sportovního areálu Ještěd 
šlo o „výběrko na Svatoše“. Ostatní 
účastníci dělali jen stafáž.

Výběrové řízení na ředitele Krajské 
nemocnice a jejího ekonomického 
ředitele, které obsadila dvojka Vesel-
ka–Kittner, snad ani netřeba komen-
tovat.

Důsledky dosazování ředitelů 
podle politického klíče jsou zatím 

nejvíc vidět na práci ředitele TSML 
O. Kypty, člena ČSSD. Připomeňme, 
že krátce po svém nástupu vytvořil 
pracovní místo pro Milana Šíra – také 
člena ČSSD, bývalého náměstka pri-
mátora.

V minulých týdnech dosazený 
ředitel TSML proslul odkloněním 
zakázky od města soukromé spo-
lečnosti bez výběrového řízení, 
a  tím, že o  podmínkách smlou-
vy dosud odmítá informovat jak 
zastupitele, tak dlouho odmítal 
kopii smlouvy poskytnout i člence 
dozorčí rady.

Nový ředitel DPMLJ Luboš Wejnar 
pokračuje v prohlubování spoluprá-
ce se společností BusLine, a jak jsme 
se dozvěděli na posledním jednání 
fi nančního výboru, na konec roku 

očekává 20 mil. Kč ztrátu. Asi se čeká, 
že ji samo sebou zaplatí město, a to 
jako akcionář a  objednatel služeb 
v jedné osobě.

Přes tuto očekávanou ztrátu 
představenstvo DPMLJ schválilo 
výstavbu muzea historie tramvajo-
vé dopravy za 90 mil, fi nancovanou 
z evropských dotací, kde ovšem jen 
vlastní spoluúčast bude tvořit 13,5 
mil. Z čeho dopravní podnik zaplatí 
svou ztrátu, z čeho zaplatí svůj spolu-
podíl a z čeho bude nadále platit její 
provoz? To je stále nejasné.

Do voleb přitom zbývá 2,5 roku. 
Budeme sledovat kroky nových ředi-
telů, i to, jak se společnostem, které 
vedou, daří. Pokud ve volbách uspě-
jeme, budeme, v souladu se zákonem 
o obcích, prosazovat nová výběrová 

řízení na  ředitele městských spo-
lečností, zejména v těch případech, 
kde výběrové řízení buď neproběhlo 
vůbec a nebo bylo spojeno s pode-
zřením na manipulace. Jestli se při-
hlásí i současní, politicky dosazení 
ředitelé – Kypta, Wejnar a Svatoš – 
bude záležet na nich.

Potenciálně diskvalifi kující by pro 
ně mohlo být, kdyby za jejich vedení 
pokračovalo nestandardní zadávání 
veřejných zakázek, nezveřejňování 
zakázek malého rozsahu, neposky-
tování informací o činnosti společ-
nosti, nebo nestandardní personální 
politika vedoucí k vytváření pracov-
ních míst pro stranické nebo koaliční 
kolegy a vyhazování těch, kteří proti 
nim např. kandidovali ve výběrových 
řízeních. 

ODS NEPREFEROVALA žádnou 
z předložených variant. Pro jedno-
dušší orientaci občanů představila 
dvě reálné možnosti. Udržovaná 
přírodní plocha ve  správě města, 
nabízející kultivovaný prostor pro 
neorganizovanou zábavu a relaxaci 
byla první z nich. Společný projekt 
Městských lesů Liberec a SEV Divizna 
zase občanům představoval Ekolo-
gické vzdělávací centrum, které by 
mohlo areál provozovat.

Besedě předcházel „sběr informa-
cí“ od občanů Liberce. Organizátoři 
se zaměřili na Lidové sady, kterých 

se Lesní koupaliště přímo týká. Mož-
nost vyjádřit se ale měli všichni. Jak 
se ukázalo, obě zmiňované varianty 
mají své příznivce. Žádný z návrhů 
nedostal ale výraznou podporu, aby 
šlo mluvit o náklonnosti veřejnosti.

Na internetu měl z více než tisí-
covky hlasů navrch projekt Divizny, 
který preferovalo 55 % účastníků. 
I při průzkumu v ulicích mělo navrch 
Ekologické centrum Divizny. Ze 314 
účastníků zvolilo tuto variantu 54 % 
respondentů.

Hlasovací lístek v  závěru února 
doneslo do Lidových sadů jen 36 lidí. 

Dva lístky nebyly vyplněné. Z  těch 
řádně vyplněných bylo 75 % pro pří-
rodní udržovanou plochu. I při hlaso-
vání na Facebooku ODS Liberec domi-
novala tato varianta. Ze 43 hlasů bylo 
67 % pro přírodní udržovanou plochu.

Návštěvníci hlasovali také přímo 
při besedě. V Experimentálním studiu 
jasně zvítězila přírodní plocha. Ze 45 
hlasů byly pro centrum Divizny jen tři 
hlasy. Zbylých 42 preferovalo přírod-
ní udržovanou plochu.

Samotná diskuse se točila hodně 
kolem vodní plochy. Lidé by si přáli 
návrat koupaliště do původního stavu, 

což ale podle odborných posudků není 
reálné. Občanům nesejde tolik na tom, 
zda bude plocha v podobě koupaliště 
či přírodní vodní nádrže. Důležitá je pro 
ně velikost plochy, ve které budou mít 
možnost se koupat.

Přítomní se v podstatě shodli, že 
je pro ně přijatelný projekt Divizny, 
který ale musí zohlednit potřeby 
návštěvníků rekreační části areálu. 
Tedy, že kořenová čistička nebude 
ústit do vodní plochy určené ke kou-
pání, vodní plocha bude větší a bude 
nalezena rovnováha mezi plochou 
ke koupání a k odpočinku. 
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Spojený nákup elektřinySpojený nákup elektřiny – šance jak ušetřit
Pro hledání úspor v rozpočtu města musíme dnes také používat nástroje běžné v privátní sféře. Prvním takovým 
nástrojem je kumulace odběru a společný nákup elektrické energie.
Jiří Šolc, náměstek primátorky pro ekonomiku a systémovou integraci úřadu

Město Liberec nakupuje velké 
množství elektrické energie, avšak 
město nerovná se  pouze radnice 
samotná. Liberec, podobně jako 
ostatní větší města, má portfolio 
svých organizací, které jsou městem 
vlastněné, spoluvlastněné, zřizované 
nebo řízené. Počínaje typicky příspěv-
kovými organizacemi, jako jsou školy 
a školky, přes příspěvkové organizace 
typu zoo, divadla a sportovních orga-
nizací, konče obchodními organiza-
cemi.

Všechny uvedené městské spo-
lečnosti, říkejme jim „společnosti 
městské skupiny“, byly doposavad 
dodavateli vnímány jako samostatní 
maloodběratelé. Tento samostatný 
přístup přináší některé pozitivní jevy, 
jako je samosprávnost a zodpověd-
nost, ale také některé jevy negativní, 
a nevýhodná cena dodávek je jedním 
z nich.

Jen za  elektřinu, bez poplatků 
za přenos, utratí městská skupina kaž-
doročně bez mála pět milionů korun, 

a to bez dopravního 
podniku, technických 
služeb a  areálu na  Ješ-
tědu. Do  tohoto odběru 
nemůžeme započítat veřejné 
osvětlení, o které se stará exter-
ní fi rma. Z výše popsaného je 
patrné, jak zajímavá může být 
sleva pro město.

Při hledání přiměřeného nástro-
je, který by městu pomohl tuto 
situaci řešit, jsme jako nejlepší 
řešení vyhodnotili společný nákup 
elektrické energie na Českomoravské 
komoditní burze. Tento nákup je jed-
noduchý, rychlý a transparentní, záro-
veň umožní zapojit do procesu další 
subjekty a dá se jednoduše opakovat.

Do  obchodu jsme proto přizvali 
další obce Libereckého kraje a spo-
lečně dáváme „na  burzovní trh“ 
velké množství elektrické energie. 
O toto kumulované množství budou 
soutěžit dodavatelé energií, městská 
skupina pak včetně připojených obcí 
uzavře smlouvu s nejlevnějším z nich.

Osobně očekávám úsporu v měst-
ské skupině minimálně ve výši jed-

noho miliónu korun každý rok. Další 
podobně koncipovaná opatření 
budou ze strany radnice následovat. 
Jsme přesvědčeni o tom, že podobný-
mi nástroji a rozhodnutími můžeme 
hospodařit efektivněji. 

Odevzdejte nefunkční zářivku nefunkční zářivku ZDARMA 
do sběrné nádoby EKOLAMP ve sběrných do sběrné nádoby EKOLAMP ve sběrných 

dvorech, úřadech a obchodech.dvorech, úřadech a obchodech.

Svítím vám dlouho. Svítím vám dlouho. 
Až dosloužím, patřím Až dosloužím, patřím 

do sběrné nádoby.
m
yslím

eekologicky
Do sběrné nádoby patří

kompaktní úsporné zářivky, výbojky, 
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm, 

světelné zdroje s LED diodami.

EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100, www.ekolamp.cz

VYHLÁŠENÍ VÝZVY NA PŘEDKLÁDÁNÍ 
ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z EKOFONDU

Dne 3. 4. 2012 schválila Rada města Liberce na své 7. schůzi 
záměr Správní rady Ekofondu týkající se vyhlášení výzvy 
na předkládání žádostí pro přidělování dotací z Ekofondu 
na rok 2012 s termínem odevzdání žádostí do 14. 5. 2012.

PRO DOTACE Z EKOFONDU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC BYLY PRO 
ROK 2012 URČENY FINANČNÍ PROSTŘEDKY VE VÝŠI 230 000 KČ.

Formulář žádosti o poskytnutí dotace včetně pravidel je možné si stáhnout 
na webových stránkách města www.liberec.cz (sekce magistrát a radnice, 
formuláře a dokumenty, Ekofond statutárního města Liberec – žádost o přidělení 
dotace), popřípadě si je vytištěné vyzvednout na recepci v budově historické 
radnice.

Vyplněné žádosti zasílejte na adresu statutární město Liberec, odbor správy 
veřejného majetku, oddělení komunálních služeb, ekologie a veřejné zeleně, 
náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1.

Placená inzerce

Placená inzerce

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

www.jachta.com • tel.: 604 809 688

Chatová osada Jachta u Máchova jezera
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Daruj ledvinu
Osmého března, v den, na který letos připadl 7. světový 
den ledvin, měli návštěvníci liberecké nemocnice možnost 
si v poradně oddělení nefrologie a dialýzy KNL nechat 
bezbolestně vyšetřit stav a funkci svých ledvin.
Lukáš Gibiec, Krajská nemocnice Liberec

CÍLEM AKCE krajské nemocnice bylo, 
aby si lidé uvědomili, že ledviny jsou 
pro ně životně důležitým orgánem, 
jejichž funkci a stav je nutno aktivně 
kontrolovat. Počáteční stadia ledvin-
ných onemocnění zpravidla nemají 
žádné příznaky a pacient, pokud se 
nepodrobí preventivnímu vyšetření, 
nemusí o své chorobě vědět.

„Daruješ ledvinu, daruješ život!“, 
bylo motto letošního Světového dne 
ledvin, který si dal za cíl zvýšit infor-
movanost veřejnosti o transplantaci, 
která je nejvhodnější léčbou chronic-
kého selhání ledvin.

„Transplantace ledviny je pro toho, 
kdo jí může z medicínských důvodů 
absolvovat, tím nejlepším řešením 
jeho onemocnění s přesvědčivě nej-
lepšími léčebnými výsledky. Pacient 
po transplantaci ledviny žije déle 
a má lepší kvalitu života. Na kontroly 
se chodí čtyřikrát ročně, na rozdíl od 
dialýzy, která se provádí třikrát týdně 
v  nemocnici nebo denně doma,“ 
uvedl primář nefrologie a dialýzy Kraj-
ské nemocnice Liberec, a. s., MUDr. 
Miroslav Ryba.

Chronické onemocnění ledvin se 
projevuje přítomností krve v moči, 
otoky nohou, bolestmi v  bedrech, 
vyšším krevním tlakem, častým 
nočním močením. Obdobně jako 
u  jiných onemocnění platí, že čím 
dřív se nemoc ledvin diagnostikuje, 
tím jednodušší je léčba a tím nižší je 
riziko výskytu dalších onemocnění.

„V  současnosti v  našem progra-
mu léčíme 118 pacientů, jsme tedy 
jedním z největších středisek v repub-
lice, v poradně sledujeme 96 pacientů 
po transplantaci ledvin. Jen v loni byla 
zahájena léčba dialýzou u 36 pacien-
tů,“ dodal primář Ryba.

Prevencí může být především pra-
videlná kontrola krevního tlaku, vyva-
rování se nadváze, nekouření a absol-
vování pravidelných vyšetření moči 
nebo krve. Kontroly jsou nezbytné 
hlavně pro diabetiky, lidi s vysokým 
krevním tlakem a nadváhou. 

Dotazy čtenářů
Vážení čtenáři, na vaše dotazy, které jste zaslali do Zpravodaje, 
postupně odpovídáme. E-mail: zpravodaj@magistrat.liberec.cz

OPRAVA OSTŘÍŽOVÉ ULICE
Rád bych se zeptal na opravu komu-

nikace v Ostřížové ulici v Liberci I. Po 
silnici zde chodí od autobusu hodně 
postižených dětí do Jedličkova ústavu, 
včetně vozíčkářů. Po chodníku se nedá 
chodit, protože je také nevyhovující. Prý 
i ředitelka Jedličkova ústavu několikrát 
žádala o  opravu silnice, ale oprava 
je v  nedohlednu. Přitom se jedná 
o vyspravení cca 10–15 děr obalovým 
materiálem, které jsou hluboké i 25 cm.

Děkuji vám, jestliže se podaří v této 
věci přimět Technické služby města 
Liberce, které má město v kompetenci, 
k provedení opravy v jarních měsících.

 Jan Hýbl

Vzhledem ke stavu komunikace 
Ostřížová a dalších okolních komu-
nikací jsme přistoupili již 20. ledna 
k objednání běžné údržby komuni-
kace v podobě opravy výtluků u Tech-
nických služeb města Liberec, a to 
bezvýřezovou metodou s použitím 
recyklované živičné směsi za tepla.

Bohužel následná změna klimatic-
kých podmínek v podobě vydatných 
sněhových srážek a následná souvislá 
zimní údržba již nezaručovala úspěš-
né provedení opravy. V  současné 
době můžeme sdělit, že havarijní stav 
komunikace byl nedávno odstraněn. 
Stavebnětechnický stav vozovky 
a  chodníků nyní nebrání pěšímu 
provozu a  provozu motorových či 
nemotorových vozidel. Netvrdíme, 
že stav vozovky je bezvadný, nicméně 
prostřednictvím fi nančních prostřed-
ků určených pro běžnou údržbu se 
budeme snažit tento stav komunika-
ce udržet v užívání schopném stavu.

Opravu, popř. souvislou údržbu 
komunikace včetně přilehlých chod-
níků nelze provést v rámci dosavad-
ního smluvního vztahu s obchodní 
společností Technické služby města 
Liberec, a. s., která je hlavním doda-
vatelem běžné údržby komunikací 
pro Statutární město Liberec. Sou-
vislou údržbu či opravu komunika-
ce řeší město výběrem vhodného 
dodavatele v souladu se zákonem č. 
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách 
a vnitřními směrnicemi rady města. 
O komunikacích, které budou zahr-
nuty do celoplošných oprav či sou-
vislé údržby, se rozhoduje na základě 
objemu rozpočtovaných fi nančních 

prostředků, a především priorit vyplý-
vajících ze stavebnětechnického 
stavu komunikace a jejího dopravní-
ho významu. Dalším faktorem, který 
rozhoduje o  provedení souvislé 
údržby komunikace, je stav podzem-
ních distribučních sítí a zařízení, jako 
např. vodovod, kanalizace, plynovod, 
elektrické rozvody, telekomunikač-
ní kabely. Není vhodné přistupovat 
k celoplošné opravě vozovky, pokud 
stavebnětechnický stav těchto zaříze-
ní je havarijní a vyžaduje časté opravy 
a s tím související zásahy do vozovky. 
V současnosti není komunikace Ostří-
žová zahrnuta v plánech oprav vlast-
níků technické infrastruktury a proto 
pro letošní rok neplánuje město Libe-
rec celoplošnou obnovu krytu. 

David Novotný a kolektiv odboru
technické správy veřejného majetku.

PŘIŠLO DO REDAKCE

Placená inzerce

NAPIŠTE
zpravodaj@

magistrat.liberec.cz
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LIBEREC – evropské město sportu 2012
www.ems.liberec.cz

1. Liberec se stal evropským 
městem sportu. Jak chce rad- 
nice zapojit sportovní kluby      
a veřejnost?
Pro SML jde o prestižní ocenění     
a může se jím pyšnit. Proto bychom 
rádi povědomí o titulu přenesli do 
klubů, oddílů a sportovní veřejno- 
sti obecně. Uvítáme, když budou 
ocenění propagovat a prezento-
vat se jím při všech svých aktivi- 
tách. Do budoucna určitě dosta- 
nou díky titulu příležitost dát      
o sobě vědět v Bruselu a v jiných 
evropských městech sportu. Byla 
bych ráda, kdyby se do projektu 
zapojila co největší skupina ama- 
térských klubů, zejména pak 
handicapovaných sportovců, dětí 
a seniorů. Já osobně vnímám titul 
jako propagaci zdravého životní-
ho stylu. 

2. Jaký máte, paní primátorko, 
vy osobně vztah ke sportu?  
Máte sportovního ducha, věnu- 
jete se nějakému sportu aktivně?
Momentálně jsem pracovně nato- 
lik vytížená, že mi na aktivní 
pravidelné sportování nezbývá 
příliš času. Obecně však fandím 
jakékoliv aktivitě, která zaměstná 
mládež, sportu pak především.      
A to z toho důvodu, že pomáhá 
zlepšovat kondici a zdravotní stav 
a dětem umí do života vštípit řád, 
pravidelnost a zodpovědnost.  

Profil vicemistra v karate Matěje Říhy
Dvanáctiletý Matěj z Liberce patří ke světové špičce v karate
připravil Elset, s.r.o.
  
Matěji Říhovi je 12 let a přesně ví, čeho chce dosáhnout. Za tři roky by si přál bojovat  v doroste-
necké kategorii o titul mistra světa WKF. Vicemistrem světa WKC je z roku 2010, vicemistrem 
Evropy a vítězem Letní dětské olympiády se stal vloni. Titulů mistr České republiky má doma 
devět. První vybojoval ve třetí třídě. Bylo mu devět a soupeřil s dvanáctiletými.  Své okolí tím 
tehdy šokoval, nyní o jeho talentu, který odhalili trenéři v Liberci, nikdo nepochybuje. 

Zeptali jsme se
primátorky

M. Rosenbergové 

Titul evropské město sportu přinese Liberci výhody

Dlouhodobý zájem turistů, lehčí cestu k dotacím a světový věhlas chce Liberec vytěžit z titulu 
Evropské město sportu, jež mu udělila Asociace evropských měst sportu (ACES). O využití výhod 
ocenění se musí ale snažit i všechny sportovní organizace a kluby. „Je na nich, aby uchopily 
mimořádnou příležitost,“ uvedl náměstek pro územní plánování Jiří Rutkovský (USZ). Dodal, že 
město letos podpoří sportovní aktivity půl milionem korun.

 V Liberci funguje asi 50 sportovních 
klubů. Ideální podmínky mají ve měs- 
tě nejen lyžaři, hokejisté a fotbalisté, 

ale i méně rozšířené sporty, na- 
příklad skoky na trampolíně, karate 
nebo plavání. Podle radních titul 
pomůže Liberci získávat pořadatel-
ství prestižních závodů, třeba 
vrcholových tenisových klání. Jiná 
města se o tyto soutěže perou, 
protože z nich mimo sportovců 

profitují i další ekonomické subjek-
ty, zejména restaurace, hotely a ob- 
chody.  „Věřím, že si to místní lidé 
uvědomí    a zapojí se do posilování 
sportovní image Liberce,“ zdůraznil 
náměstek.
 Titul Evropské město sportu udě- 
luje asociace od roku 2001, hlavním 

 „Jako malý jsem se často díval na 
seriál Želvy Ninja. To mě přivedlo ke 
karate. Cvičit jsem začal v necelých 
sedmi. Předtím jsem s tím rodiče dva 
roky otravoval,“ vzpomíná Matěj. 
Dnes má osobního trenéra Jakuba 
Tesárka, který za ním do Liberce 
jezdí několikrát do měsíce. V tělo- 
cvičně spolu pak během víkendu 
stráví až deset hodin. Matěj sám 
trénuje dvakrát týdně také v Praze, 
pokaždé tři hodiny. 
 Pravidelné jsou taky tréninky s On- 
dřejem Musilem, hlavním trenérem 
Českého svazu karate.  Denně musí 
cvičit i před cestou do školy.
 Matěj je u Říhů jediný, kdo se 
věnuje bojovému umění. Sportem 
jinak žije celá rodina. Táta hrával 
hokej, maminka kdysi basket, starší 
bratr trénoval jako kluk s Bílými 
Tygry, potom hrál florbal. Když 
Říhům zbyde čas, vyrážejí společně 
na lyže nebo kolo. Na pozvání malého 
karatisty přijel poprvé do ČR i mno- 
honásobný mistr světa a Evropy Ital 
Luca Valdesi. V Liberci dokonce uspo- 
řádal svůj první seminář pro Čechy.
 „Letos jsme byli na závodech                    
v Německu a  Polsku, čeká nás 
Mistrovství světa v Srbsku, určitě se 
chceme zúčastnit soutěží v Salzburku 

a Budapešti,“ vypočítává chlapcův 
trenér. Kalendář Matěje obsahuje 
téměř 13 tisíc kilometrů cest na 
soutěže. 
 Svou sportovní kariéru začal 
Matěj v lednu 2007 v oddíle VSK 
Slavia TU Liberec. Neuměl tehdy ani 
kotrmelec vzad a o klicích na klou- 
bech do té doby také nikdy neslyšel. 
„Byl jsem z toho trochu nesvůj, ale 
hned mě to vzalo. Kimono mi táta 
koupil už na druhý trénink,“ vzpomí-
ná Matěj, top závodník Českého 
svazu karate. Hned na začátku měl 
štěstí, že v Liberci narazil na dobré 
trenéry – Yanise Akhsase a následně 
Terezu Matějkovou.
 Od loňského září trénuje v SK Kesl – 
Ryu Karate a Saishokido Praha. 
Současně přestoupil také na Regio- 
nální gymnázium.  Úlev moc nemá, 
jen občas přimhouří ve škole oči, 
když nestihne po tréninku napsat 
úkol. Jinak ale všechny předměty 
zvládá výtečně. Jednou by se chtěl 
stát právníkem, náročného studia         
a orientace v zákonech se nebojí.  
„Už teď si toho pamatuji nejvíc                
z rodiny a také ve škole mi to jde,“ 
konstatuje sebevědomě.

 

 

městem sportu se může stát jen 
metropole s více než půl milionem 
obyvatel. Letos je jím turecký 
Istanbul. Titul v kategorii menších 
měst nese spolu s Libercem třeba 
britský Preston nebo italská Floren-
cie. Z minulých let se jím chlubí   
i Madrid, Valencie, Palermo nebo Nice. 

Celé znění rozhovoru čtěte na
www.ems.liberec.cz

Věk 12 let, Znamení Býk 
Oblíbená zábava:

kolo, lyže, počítačové hry,
karetní hra Yu-Gi-Oh   

Úspěchy:
Vicemistr světa karate WKC 2010
Vicemistr Evropy karate WUKF 2011
Vícenásobný mistr České republiky 
Oblíbené jídlo: Jsem omáčkovej,
kuře na paprice a noky od mamky
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SENIORSKÉ KLUBY KONTAKTU

CENTRUM ZDRAVOTNÍ a sociální 
péče poskytuje občanům Liberce 
pečovatelskou službu, kterou pro-
vozuje v domech zvláštního určení 
– v domech s pečovatelskou službou 
a  dále v  bytech uživatelů služby, 
kteří bydlí ve svých domácnostech 
na území města Liberce event. v při-
lehlých obcích.

Ve třech domech s pečovatelskou 
službou na různých místech Liberce je 
vždy po jednom bytě, který je vyhra-
zen pro poskytování pobytových 
odlehčovacích služeb. Ubytování 
není podmíněno bydlištěm v Liberci 
a blízkém okolí.

Pobytové odlehčovací služby jsou 
určeny pro seniory (nebo zdravotně 
postižené dospělé občany), o které 
v  běžném životě pečuje rodina 
v domácím prostředí.

Pokud nastane situace, že se rodinní 
příslušníci postarat nemohou – mají 
možnost svého seniora či rodiče uby-
tovat v naší odlehčovací službě, kde 
se  o  seniora starají pracovníci naší 
organizace.

Při sjednávání pobytu se  rodina 
a  senior dozví, za  jakých podmí-
nek se  služby poskytují, domlouvá 
se rozsah péče, který je závislý na míře 
soběstačnosti seniora.

Zařízení jednotlivých bytů má co 
nejvíce připomínat domácí prostředí. 
Pokoje, na kterých uživatelé služby 
bydlí, jsou dvoulůžkové, v  každém 
bytě je místnost s kuchyňskou linkou, 

mikrovlnnou troubou, lednicí a varnou 
konvicí, samozřejmostí je televize. 
Hygiena je zajištěna buď v koupelně 
bytu, nebo v hygienickém středisku 
domu s pečovatelskou službou, které 
je vybaveno moderní naklápěcí vanou 
pro snadný vstup. Vana je opatřena 
tryskami pro provádění masáže. Podle 
dispozice bytu mohou uživatelé chodit 
na zahradu nebo na terasu domu.

O uživatele se starají naši pracovníci 
24 hodin denně. Strava je zajištěna 4x 
denně. V rámci poskytování služeb 
zajišťujeme našim klientům zdravotní 
péči a rehabilitaci.

Denní režim si určuje senior sám dle 
svých návyků a potřeb.

Odlehčovací služba může pomoci 
tam, kde senior čeká na  umístění 
do domova pro seniory a rozsah péče 
rodina již nezvládá. Bude-li volná 

kapacita, může být senior ubytován 
po delší dobu.

Pracovníci naší organizace vyřídí 
administrativní záležitosti spojené 
s vyřízením příspěvku na péči, žádosti 
o umístění do domova seniorů apod.

V neposlední řadě je důležité infor-
movat o tom, že pokud bydlí uživatel 
na odlehčovací službě není mu poza-
stavena výplata příspěvku na péči, jako 
je tomu při pobytu v nemocničním 
zařízení.

NAJDETE NÁS :
Věra Kuklová – tel. 480  990  122, 

informace o POMNĚNCE, Krejčího ul.
Věra Kubelková – tel. 485 123 666, 

informace o FIALCE, Borový vrch
Jana Zikmundová – tel. 485 133 243, 

informace o RŮŽOVCE, Burianova ul.
E-mail: czasp@czasp.cz 
 www.czasp.cz

Odlehčovací služba: Pomněnka, Fialka, Růžovka
Tři slova obsažená v nadpisu článku nejsou zaklínadlo babky kořenářky, ale jsou to názvy tří bytů, které patří do odlehčovacích 
služeb, poskytovaných Centrem zdravotní a sociální péče v Liberci.
Lenka Škodová, Jaroslava Gratiasová

Program klubu seniorů
Komunitní středisko Kontakt Liberec

17. 4. / 14.00 Hudební odpoledne 
s M. Hadravou a J. Klímou

Cen. klub sen.
3. patro

24. 4. / 15.00  Promítání fotografi í 
z akcí Kontaktu 2012

Cen. klub sen.
3. patro

26. 4. / 9.00
Den pro seniory v ZOO
Komentované prohlídky 
od 9.00 a 13.00

Zoo Liberec

26. 4. / 10.00
Tréninkové dopoledne 
v kuželně Tipsport aréna

27. 4./ 9.00  Jarní turnaj v kuželkách 
o pohár Kontaktu Tipsport aréna

27. 4. / 10.00
 Leoš Janáček – Její pas-
torkyňa. Povídání o ope-
ře s Ninou Vaňkovou

Cen. klub sen.
5. patro

28. 4. / 9.00
Jarní výšlap kolem 
Liberce, směr Hejnice, 
trasa měří 5 km.

Sraz před
vlakovým 
nádražím

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

Cen. klub sen.
3. patro

7. 5. / 10.30 Vyrábíme Origami. Klub 
šikovných rukou.

Cen. klub sen.
3. patro

Klub šikovných rukou – každé liché pondělí od 10.30. Herní odpoledne – stolní 
hry každý čtvrtek od 13.30. Lehké relaxační cvičení – každý pátek od 8.30, 9.30 
a od 10.30 v suterénu. Nutno přihlásit se předem. Pohybem pro radost – každý pátek 
od 14.30 hodin v suterénu. Počítačové kurzy – po, út, v 16.00 nebo 18.00. Trénování 
paměti – každé pondělí od 10.00.

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

Klub Opera
Klub Opera je jedním z nejmladších klubů seniorů v Liberci, 
které pracují pod Komunitním střediskem Kontakt.

CO V KLUBU DĚLÁME, je zřejmé už 
z názvu. Máme rádi operní hudbu, 
a proto se setkáváme.

Zhlédneme ukázky z různých insce-
nací z operních domů na celém světě, 
promítneme si záznamy koncertů 
i fi lmová provedení oper a také si 
o tom popovídáme. Občas potrápí-
me paměť hádankami sestavenými 
z operních árií, sborů či jiných skla-
deb. A dozvíme se i mnoho nového 
z  různých televizních dokumentů 
o skladatelích, umělcích či zajíma-
vých inscenacích.

Jubilanti si nechávají zahrát 
k narozeninám oblíbenou skladbu, 
a když za árii přinesou něco dobré-
ho, uděláme si i „radost od žaludku“.

Každý měsíc připravujeme 
jednu velkou operu, operetu či 
balet, kterou představíme i  pro 
seniorskou veřejnost. A protože je 
zájem opravdu velký, stejný pořad 
promítáme o čtvrt hodiny pozdě-
ji i ve vedlejší klubovně. To je pro 
opozdilce, nebo pro ty, co se do bílé 
klubovny nevešli.

Před rokem jsme poprvé pořá-
dali v obřadní síni liberecké radni-
ce předjarní koncert s  japonskou 
sopranistkou Michyio Keiko. Letos 
koncem února to byl druhý koncert, 
tentokrát s běloruskou klavíristkou 
Tatianou Dribas a jejími hosty.

Na  konci minulého léta jsme 
dovezli na  operní benefi ci Luďka 
Veleho na Grabštejn víc než stovku 
diváků. A hned týden na to, začát-
kem září jsme jeli autobusem za Dali-
borem do Prahy do Šárky. To je jen 
část našich klubových aktivit, plán 
našich akcí má dvě strany. Na jaře 
na nás třeba čeká Národní divadlo, 
v létě opět Grabštejn (Libuše) a zase 
amfi teátr v Šárce a na podzim Dráž-
ďany.

Tento rok už jsme se začali scházet 
každý pátek. A stále přicházejí noví 
zájemci o  členství v  klubu, nebo 
jenom tak si poslechnout hudbu. 
Všechny vítáme, ale musíme je upo-
zornit na jedno přísné pravidlo klubu 
Opera: Je zakázáno mluvit o nemo-
cech!  (nv)
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Liberec byl v období baroka známý 
díky manufakturní produkci plátna, urče-
ného na plachty formanských povozů, 
pytle na mouku nebo třeba právě na 
vojenské stany.

I přesto, že naprostá většina českých 
textilek do dnešní doby zkrachovala, 
podařilo se pro výročí bitvy u Liberce 
sehnat českého výrobce přírodního 
plátna, které věrně napodobí původní 
barokní materiál. Někoho překvapí jed-
noduchost vojenského stanu. Možná 
by očekával zajímavé tvary, barokní 
zdobnost a výraznou barevnost, kterou 
známe z historických fi lmů. Při zadání 
výroby stanu se ale zaměstnanci muzea 
drželi pouze původních historických 
předloh.

Pokud to počasí dovolí, neskončí 
experimentální stavba stanu sobotou 21. 
dubna, ale potrvá až do května. Zájemci 
budou mít příležitost přenocovat stejně 
jako kdysi rakouští nebo pruští vojáci ve 
vojenském stanu o půdorysu 5 x 6 metrů. 
Přenocování je určeno pro skupiny do 
maximálního počtu 10 lidí. Více informací 
na www. muzeumlb.cz 

Přenocujte v barokním stanu
Přesně na den výročí bitvy u Liberce, v sobotu 21. dubna, vyroste po 
255 letech před budovou Severočeského muzea provizorní stavba, 
jejíž původ na první pohled odhalí jen znalec.

GALERIE 
U RYTÍŘE

(boční vchod historické budovy radnice)

26. dubna až 7. června 2012

JIŘÍ HANKE
Otisky doby – fotografi e

Výstava v předsálí :
MICHAEL ČTVERÁČEK
Předěl – fotografi e

Otevřeno: po – pá 10–17 hodin
kompletní program na

WWW.LIDOVESADYLIBEREC.CZ

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

(* Inzulinové p ípravky Byetta a Victoza s doplatkem 1 000 K . Dostupné v Lékárnách Vital, bude vybrán regula ní poplatek za recept 30 K .) Akce je platná min. do 31. prosince 2012.

www.lekarnavital.cz

Inzerce

zapálení 3m vatry, hudební doprovod, oh ostroj, ty kolky
sout že pro d ti, nafukovací skákací hrad, velbloud s poníkem
vyhlášení nejlepší masky
tane ní vystoupení v duchu Harryho Pottera
lampionový pr vod (lampiony bude možné zakoupit na míst )
ob erstvení (pivo, nealko, n co k zakousnutí)
možnost opékání (uzeniny, chléb a ho ici bude možné zakoupit i na míst )

Co vás eká:

Kde: 
horní parkovišt  u Tipsport areny 
v areálu Sport Parku Liberec

Kdy: 
zahájení akce v 17.00 hod.
lampionový pr vod v 19.30 hod.
zapálení vatry ve 20.30 hod.
oh ostroj ve 21.30 hod.
konec akce ve 24.00 hod.

VSTUP ZDARMA
VSTUP ZDARMA



Cyklistická série o 200 000 korun
Série čtyř cyklistických závodů ve čtyřech ročních obdobích vždy na jednom místě – to je 
nový originální koncept závodů SYMBIO+ Cross Country Team 2012. V závodech o délce 40 
km, které se uskuteční 21. dubna, 14. července, 29. září a 17. listopadu v libereckém areálu 
Vesec, budou bojovat až osmičlenné smíšené týmy o hlavní výhru – 200 000 Kč!
Anežka Stoklasová

„V PRŮBĚHU ZIMY mohli návštěv-
níci okusit některé nové služby, a to 
zejména dopravu skibusem zdarma 
na večerní lyžování a zpět od koneč-
né tramvaje v  Horním Hanychově. 
Dalším překvapením bylo i zavedení 
služby hlídání dětí v dětském koutku 
v areálu. V těchto službách hodláme 
v  příští zimní sezóně určitě pokra-
čovat a o další, zpříjemňující pobyt 
našim návštěvníkům, nabídku ještě 
rozšířit,“ láká již na příští sezónu Jan 
Svatoš, ředitel Sportovního areálu 
Ještěd, a. s.

Začátek sezóny přišel kvůli roz-
marům počasí do skiareálu později. 
V úvodu zimy museli návštěvníci vzhle-
dem k nedostatku sněhu vzít zavděk 
omezenou nabídkou sjezdových tratí. 
Koncem ledna se situace zlepšila a areál 
mohl své brány naplno otevřít.

S velkým úspěchem se pak 
na  sklonku sezony setkaly 
oba otevřené závody při 
umělém osvětlení pro veřej-
nost, při kterých závodily více 
než dvě stovky lyžařů. I v této 
tradici bude SAJ, a. s. v příští 
sezóně pokračovat a navíc ji 
rozšíří i o závody pro vyzna-
vače snowboardu.

„Během zhruba čtyřtýden-
ní přestávky chystáme letní 
sezonu, která se  v  areálu 
naplno rozjede již v sobotu 
21. dubna 2012. Pro návštěv-
níky budou připraveny tratě 
v  bikeparku, na  něž jsou 
zvyklí již z loňského léta. Kromě toho 
bychom rádi přišli s novou lahůdkou, 
a to s otevřením nové sjezdové tratě,“ 
pokračuje Jan Svatoš.

Sportovní areál není jen sportoviš-
tě na Ještědu ale také rekreační areál 
ve Vesci. Bezesporu největší a nejvý-
znamnější akcí letošního léta bude 

uspořádání hudebního 
festivalu Benátská noc. 
Mimo to se  v  areálu 
jako již v  předcho-
zích letech uskuteční 
několik cyklistických 
a  in line bruslařských 
závodů. Návštěvníci by 
měli mít pocit většího 
komfortu, neboť pro ně 
bude konečně v areálu 
otevřena budova, 
tak aby se  mohli 
důstojně ke  sportov-
nímu výkonu převléci 
a po něm i občerstvit.

„Nyní už nezbývá 
než našim lyžařským návštěvníkům 
poděkovat a  pozvat všechny pěší, 
bruslaře i bikery na naše sportoviště,“ 
zakončil ředitel SAJ, a. s. 

ZÁVOD SYMBIO+ CROSS 
COUNTRY TEAM 2012 je 
určen výhradně amatér-
ským závodníkům, kteří si 
sestaví maximálně osmi-
členný smíšený tým a zaregistrují se 
na www.symbiopluscycling.cz/xc.

„Hlavní myšlenkou je nabídnout 
trochu jiný závod, a  proto jsme 
přišli se zcela novým pojetím. Celá 
série 4 závodů se pojede na jednom 
a tomtéž místě – ve známém rekre-
ačním a sportovním areálu Vesec 
a dokonce i na jedné trati. Týmy tak 
budou mít jedinečnou šanci sledo-
vat svůj výkonnostní progres,“ uvedl 
ředitel závodů Miroslav Zavřel, jinak 
také nadšený biker, který pravidelně 
absolvuje skoro celou cyklistickou 
sérii Kolo pro život.

Z pohledu různorodosti kategorií 
najdeme v sérii těchto závodů další 
zajímavosti. Jednou z nich je závod 
„tandemů“, který je koncipován pře-
devším pro rodinné příslušníky, tedy 
pro tandem dospělák + dítě. Pro děti 
a  jejich rodiče se tak tento závod 
může stát životním zážitkem.

Dále pak možnost účasti firem-
ních týmů, které po zaplacení star-
tovného mohou prezentovat svůj 
obor činnosti, přizvat si do týmu své 
partnery, kolegy či naopak vyzvat 
na souboj tým z konkurenční spo-
lečnosti.

Každý zaregistrovaný 
tým bude mít přiděle-
no vlastní „depo“, které 
bude vybaveno servisní 
technikou, trenažérem, 

občerstvením. Toto místo bude uza-
vřené a bude určeno pro absolutní 
komfort týmů s omezeným počtem 
hostů.

Hlavní cenu může získat tým, 
který se zúčastní minimálně 3 ze 4 
závodů a bude nejlepší.

Podrobná pravidla jsou k dispo-
zici na webových stránkách závodu 
včetně možnosti registrace.

Celá akce je uzpůsobena potře-
bám sportovní cyklistické rodiny 
a  je otevřená široké amatérské 
veřejnosti. 
 www.symbiopluscycling.cz/xc
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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.: 485 246 431. Do vyčerpání 
zásob je Zpravodaj k dispozici v recepci 
hlavní budovy radnice, Nového magis-
trátu a v Městském informačním centru.

Vydává Magistrát města Liberec, 
nám. Dr. Edvarda Beneše 1, 460 59 Libe-
rec. IČO 262978.

Povoleno: MK ČR E 11813. Redak- 
ční rada: Martina Rosenbergová, Lukáš 
Martin, Jiří Šolc, Jiří Rutkovský, Petr 
Černý, Květoslava Morávková, Michael 
Dufek, Dana Lysáková, Pavel Chmelík. 
Šéfredaktor: Pavel Chmelík (t. 731 681 
090, chmelik.pavel@magistrat.liberec.
cz). Tisk: Geoprint Liberec. Redakce si 
vyhrazuje právo krátit a upravovat pří-
spěvky po  stylistické stránce. Náklad 
45 500 kusů. Vychází: 13. 4. 2012.

ZPRAVODAJ
LIBLIBERECKYERECKY`̀

Uzávěrka příštího 
čísla Libereckého 

zpravodaje je 
20. dubna

Ukončením lyžařské sezóny se čas na Ještědu nezastavil
Uplynulá sezóna v ještědském skiareálu přinesla několik novinek, které milovníkům zasněžených svahů zpříjemnily pobyt.
Pavlína Stránská

DISTRIBUCE ZPRAVODAJE

čtvrtek 26. dubna v 15 hodin
ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 11 V HISTORICKÉ BUDOVĚ RADNICE

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC
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