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POMÁHAJÍ
Pracovníci komunitních 
služeb uklízí město 
a pomáhají, kde je potřeba.

NEZAMĚSTNANOST JE jedním 
ze zásadních problémů součas-
né společnosti. Jakákoliv snaha 
o  zmírnění jejích negativních 
dopadů je cenná. Tuto snahu 
naplňuje také jedna z organizací 
města – obecně prospěšná spo-
lečnost Komunitní práce Liberec. 
 STRANA 8

MISTRYNĚ ČR
Florbalové juniorky FBC 
Liberec dosáhly historického 
úspěchu.

PO  DOKONALÉ TAKTICKÉ pří-
pravě vstoupily hráčky do utkání 
s obrovskou vůlí uspět. Nervozita 
předchozích utkání byla pryč, 
od první minuty se odehrával fyzicky 
náročný boj.  STRANA 16

Dětmi milované kočky jsou zpět

Vrátí se na Soukenné náměstí auta?

ATRAKCE. Málokteré dítě odolá. Plastiky tří koček před libereckou radnicí jsou velkým lákadlem. Během slunečných dní 
jsou neustále v obložení a dostat z nich své potomky dolů je pro rodiče často nadlidský úkol. Své o  tom ví i maminka 
pětileté Verunky z Vratislavic. Pomohl až příslib zmrzliny. O sousoší Kočky krátce na str. 6. Foto Pavel Chmelík

NOVÁ PARKOVÁ ÚPRAVA, která 
důležitý městský prostor Liberce při-
blíží Jizerským horám a Ještědskému 
hřebenu, dá vzniknout v tzv. dolním 
centru příjemné relaxační zóně plné 
zeleně.

Park bude rozdělen na několik částí, 
přibudou lavičky. Jednou ze zásad-
ních změn by také mělo být zrušení 
automobilové dopravy v Revoluční 
ulici a navazující komunikaci.

„V  projektové dokumentaci 
na rekonstrukci Soukenného náměstí 
se počítá s uzavřením Revoluční ulice 
pro automobily a rozšířením pěší zóny 
směrem k paláci Syner,“ říká náměstek 

primátorky pro územní plánování Jiří 
Rutkovský. „Nejde o rozsáhlé staveb-
ní úpravy, ale o změnu dopravního 
režimu. Výhodou tohoto řešení je, že 

Soukenné náměstí bude neprůjezd-
né a bude moci být plně využíváno 
pěšími. Režim by byl pak stejný jako 

má náměstí Edvarda Beneše nebo 
Pražská ulice. Přinese to sebou určitý 
negativní vliv na průjezdnost centra 
města, což ale není v rozporu se sou-
časnými trendy v pojetí městských 
center. Další výhodou je zajištění 
obousměrné průjezdnosti Revoluční 
ulice pro cyklisty,“ doplňuje náměs-
tek.

Původní projekt revitalizace nava-
zující na výstavbu obchodního domu 
Forum byl zejména kvůli chybějícím 
fi nancím upraven. Nevznikne napří-
klad plánované tržiště, jehož funkci 
převzaly farmářské trhy za Forem.

 Pokračování na straně 7.

„Přinese to negativní vliv 
na průjezdnost centra města 
pro automobilovou dopravu, 

což ale není v rozporu 
se současnými trendy v pojetí 

městských center“

Na konci letošního roku bude Soukenné náměstí zářit novotou. Během prázdnin naplno 
propuknou stavební práce na jeho revitalizaci. Ještě před tím je ale třeba vyřešit otázku, zda 
se Revoluční ulice a navazující komunikace na severním okraji náměstí stane pěší zónou.
Pavel Chmelík
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Právě v těchto dnech uplynul rok od doby, co 
se do čela Liberce dostala současná koalice. Rok je 
v životě města velmi krátký časový úsek, v průběhu 
kterého se nedá příliš změnit. Jsem ale přesvědčena, 
že nám se mnohé podařilo. Především jsme nastar-
tovali změny, o kterých se dosud jen hovořilo. Snažíme se přistupovat 
k politice trochu jinak, než bylo dosud zvykem, komunikujeme s občany 
– nejlépe přímo při osobních setkáních, otvíráme radnici veřejnosti – a to 
nejen symbolicky.

Na širší hodnocení je však přece jen brzy. A ani nepřísluší nám samým. 
Až roky následující ukáží, zda jsme se vydali správným směrem a zda 
systémové změny, které zavádíme, budou mít svůj smysl.

Někdy mám, pravda, pocit, že vše jde nějak pomalu. Chtěla bych být 
už dále. Za ten rok jsem se ale naučila, že je lépe postupovat pozvolna, 
hledat pro změny podporu, diskutovat o nich. Politika a politici nejsou 
v současné době příliš v oblibě. Podívám-li se na současný stav naší země, 
příliš se nedivím. Ani tomu, že občané politikům nevěří a mají tedy pro-
blém dát jim šanci. Jsem ale ráda, že my jsme svou šanci dostali, a věřím, 
že se nám daří postupně občany přesvědčovat, že své sliby myslíme vážně.

Ráda bych proto využila této příležitosti a poděkovala vám všem, kdo 
jste nám v průběhu celého roku pomáhali se správou a rozvojem našeho 
města.

Ráda bych poděkovala všem zaměstnancům magistrátu a zaměstnan-
cům dalších městských společností. Uplynulý rok nebylo lehké zvládnout 
a bez aktivního zapojení právě těchto lidí by nebylo možné úspěšně 
nastartovat změny, například v boji s korupcí, ale i v dalších oblastech. 
Museli jsme šetřit na provozních nákladech města, a přitom bylo naší 
snahou zajistit, aby se tyto úspory nedotkly jeho obyvatel. Bez pomoci 
městských úředníků by to nebylo možné.

Ráda bych poděkovala také všem občanům, kteří se aktivně zajímají 
o osud svého města. Ne vždy musíme mít všichni stejné názory, ale to 
neznamená, že si snahy občanů města říci svůj názor, a třeba se i do veřej-
ného dění zapojit, nevážíme. Právě naopak. Osobně jsem ráda také za to, 
že se lidé naučili využívat dnů otevřených dveří na radnici – náměstci i já 
tak získáváme velké množství podnětů a informací.

Ráda bych v neposlední řadě poděkovala také všem náměstkům, 
radním a zastupitelům našeho města. Sice ne vždy vše klape na sto pro-
cent, ale přesto se stále posouváme dopředu. Věřím, že se nám podaří 
do budoucna řešit věci více fakticky, a upustit od mnohdy osobních nevra-
živostí. Lidé nám dali své hlasy nikoli proto, abychom se hádali, ale proto, 
abychom se pokusili najít shodu nad dalším fungováním našeho města.

I nadále budeme hledat cesty, jak získat od obyvatel našeho města 
zpětnou vazbu. Ať již na to, co děláme, nebo na to, co by si oni přáli. 
Jednu z takových možností jsme představili nedávno – v podobě ankety 
na téma deseti největších překážek a problémů, se kterými se nyní naše 
město potýká. Další anketa, ve které se ptáme na názor vás všech, je 
otázka zavedení pěší zóny v oblasti Soukenného náměstí. Obě tyto ankety 
najdete na internetových stránkách města www.liberec.cz.

Máte-li ale jakékoli další náměty, nemusíte čekat ani na den otevřených 
dveří, ani na jiné podobné příležitosti, nemusíte ani čekat na ankety. My 
všichni v čele města jsme kdykoli připraveni reagovat na vaše náměty 
a podněty. A také na to, že nám řeknete, co se vám třeba nelíbí. Samozřej-
mě také budeme rádi, pokud nám řeknete, co se vám naopak líbí.   

 Vaše Martina Rosenbergová

EDITORIAL

Pro rodiny s dětmi
Nutnost cestovního pasu pro děti (od 26. června 2012) 
a očekávaný nápor žadatelů přivedl radnici k myšlence, jak 
mnohdy náročné čekání na odbavení u přepážek rodičům 
s malými dětmi zkrátit.
Pavlína Stránská

OD BŘEZNA PLATÍ novinka, kterou 
je možnost přednostního odbave-
ní dětí ve věku 0–5 let při podání 
žádosti o cestovní pas a občanský 
průkaz. Došlo tak k  minimalizaci 
doby nutné k vyřízení potřebných 
náležitostí pro rodiče s nejmenšími 
dětmi, které mnohdy nevydrží delší 
dobu v klidu čekat.

„K  této službě jsme přistoupili 
i  s  ohledem na  prodloužení doby 
potřebné k vyřízení jedné žádosti 
o nový občanský průkaz. Od 1. 1. 
2012 došlo totiž k zásadní změně 
při vyřizování občanských průkazů. 
Občané již nemusí předkládat vlast-
ní fotografi e ani vyplněné žádosti. 
Obojí vyřídí příslušný pracovník 
úřadu. Je však proto nutné počítat 
s  delší čekací dobou,“ vysvětluje 
Mgr. Jitka Štíchová, vedoucí odboru 
správního a živnostenského MML.

Ani klienti bez dětí však nemusí 
na magistrátě v Liberci strávit dobu 
delší, než je nezbytně nutné. K vyří-
zení úředních záležitostí mohou vyu-
žívat i jiné dny než pondělí a středu, 
navíc se mohou objednat prostřed-
nictvím webových stránek http://
vs.liberec.cz/ až tři měsíce dopředu, 
díky čemuž budou v zarezervovaný 
den a hodinu přednostně obslouže-
ni. V případě, že by si občan nevěděl 
s elektronickým objednáním rady, či 
nemá přístup k internetu, je možné 
využít služeb recepce Magistrátu 
města Liberec na tel č. 485 243 211, 
485 243 777 nebo 485 243 111.

„Pro zajištění většího komfortu 
služeb zvažujeme upravit sobotní 
provoz při vyřizování pasů a občan-
ských průkazů (podání žádosti 

i vyzvednutí dokladu). V současné 
době patří sobota k nejfrekventova-
nějším dnům celého týdne. Sobotní 
provoz byl původně nadstandardní 
službou veřejnosti určený především 
pro klienty, kteří nemohou využít 
jiný den. Tomu také odpovídá počet 
otevřených pracovišť. Pro vyříze-
ní občanského průkazu a  pasu je 
v sobotu standardně otevřeno jedno 
pracoviště,“ říká Jitka Štíchová.

Od  června 2012 by proto měli 
být odbaveni pouze klienti, kteří 
se objednají přes rezervační systém. 
Tímto krokem by se v sobotu mělo 
podařit vyřídit co nejvíce žádostí 
s  minimální čekací dobou. Každý 
bude přesně vědět, v  kolik hodin 
přijde na řadu a občané tak nebudou 
muset celé sobotní dopoledne trávit 
na úřadě čekáním ve frontě.

Pro plynulé vyřizování bez dlou-
hých čekacích lhůt však bude nutné, 
aby každá osoba, která bude vyřizo-
vat některý z výše uvedených dokla-
dů, byla objednána zvlášť (včetně 
dětí).

Výše popsaná plánovaná změna 
by přinesla pro občany další 
výhodu, kterou představuje včasné 
upozornění na případné technické 
problémy, které brání v  řádném 
vyřizování žádostí o občanské prů-
kazy a cestovní pasy. Nemuseli by 
tak na úřad cestovat zbytečně. Již 
dvakrát v letošním roce k obdobné 
situaci došlo, a to z důvodu nefunkč-
nosti informačního systému, jehož 
správcem je Ministerstvo vnitra ČR. 
Při sobotním provoze není možné 
zaručit, že systém bude zprovozněn 
tak jako v pracovních dnech. 

Pravidelně každý měsíc mají zájemci o schůzku s libereckou 
primátorkou Martinou Rosenbergovou možnost navštívit ji v její 

kanceláři ve druhém patře historické budovy radnice. Na návštěvu není 
potřeba si předem rezervovat termín. Pro každého má primátorka 

přichystáno zhruba čtvrt hodiny.
Aktuální termíny jsou 15. a 29. května mezi 14. a 16. hodinou.

OTEVŘENÉ DVEŘE PRIMÁTORKYOTEVŘENÉ DVEŘE PRIMÁTORKY

Stačí na cestování občanka?
Na cestování po zemích EU někdy jen občanský průkaz nestačí. 
Může se stát, že bez pasu vás do někeré země nepustí.
Pavel Chmelík
PRO LETOŠNÍ zahraniční dovolené 
a výlety musí mít svůj cestovní doklad 
i malé děti. Stačí jim v tzv. schengen-
ském prostoru občanský průkaz?

Podle ofi ciálních směrnic Evropské 
unie by v  zemích Schengenu měl 
stačit platný občanský průkaz jak 
u dospělých, tak u dětí. Může se ale 

stát, že po vás ve vzdálenějších zemích 
(např. Řecko) budou chtít i pas. Přesné 
informace zjistíte nejlépe na letištích 
při dotazu na konkrétní zemi.

Při cestování po zemích, s nimiž 
má Česká republika společnou hra-
nici, vám ale jistě stačí občanský 
průkaz. 

v
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Tělocvična pro Ruprechtice
Konkrétnější podobu dostal projekt rekonstrukce tělocvičny 
na náměstí Míru, patřící k Základní škole Sokolovská.
Pavlína Stránská

ŠKOLNÍ TĚLOCVIČNA je určena 
k celkové rekonstrukci, při níž bude 
také odstraněna vlhkost. Součástí 
projektu se stane i doplnění spor-
tovního vybavení a zařízení.

Podle připravovaného projek-
tu dojde k výměně střešní krytiny, 
zateplení celého objektu, výměně 
všech oken a vnějších dveří, výměně 
všech vnitřních výplní otvorů, rekon-
strukci sociálních zařízení, výměně 
podhledu v  tělocvičně a  zároveň 
její podlahy. Opravy by se dočkaly 
i  omítky a  kompletně by se měly 
vyměnit rozvody instalací. Součástí 
opravené tělocvičny by se měl stát 

i bezbariérový vstup pro handicapo-
vané spoluobčany.

„Náklady projektu odhadujeme 
na zhruba 20 milionů, přičemž se poku-
síme získat dotace z EU v rámci IPRM 
Liberec – Atraktivní a  kvalitní život 
v Liberci,“ říká Lukáš Martin, náměstek 
primátorky pro rozvoj, dopravu a tech-
nickou infrastrukturu.

V současné době se chystá výběro-
vé řízení na zpracovatele projektové 
dokumentace a v průběhu příštího 
roku by se mohlo začít se samotnou 
rekonstrukcí. Předběžné odhady 
hovoří o zhruba šesti měsících sta-
vebních prací. 

Pozor na letišti!
Liberecké letiště a okolí patří k oblíbeným místům vycházek. 
Je to ale především přistávací dráha pro letadla.
Pavel Chmelík

TĚŽKÝM ZRANĚNÍM nebo dokonce 
smrtí může skončit střet s přistávají-
cím letadlem. Neukáznění návštěvníci 
libereckého letiště měli už několikrát 
namále. Ohrozili nejen sebe ale samo-
zřejmě i posádku letounu.

„ Je nutné si uvědomit, že letiště 
je otevřeno od východu do západu 
slunce a  již pět let jej využívají 
posádky i z ciziny. Neplatí tedy zažitý 
mýtus, že zavřená vrata od hangáru 
znamenají letiště bez provozu a je 
možné si dělat na ploše cokoliv bez 
omezení. Přistávající letadlo se při-

bližuje rychlostí cca 140 km/h i vyšší, 
nemluvě o přistávajících kluzácích 
s rychlostí přistání 100 km/h, které 
neuslyšíte! Střet letadla s  osobou 
může mít smrtelné následky pro 
posádku i osobu na ploše letiště.

Velmi nebezpečným jevem, i přes 
značky upozorňující na zákaz vstupu 
na plochu, je využívání zkratky přes 
letiště do Růžodolu. Již několikrát 
se podařilo odvrátit střet přecházející 
osoby s letadlem na poslední chvíli,“ 
vysvětluje šéf letového provozu libe-
reckého letiště Václav Kmínek. 
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Suchánkovi
Jan Král

SVÉ ANO si na konci dubna po pade-
sáti letech společného života znovu 
řekli manželé Oldřich a Jana Suchán-
kovi z Jeřmanic. Zlatou svatbu osla-
vili v obřadní síni liberecké radnice. 
Poprvé si vyměnili prstýnky 21. dubna 
1962 v Praze, na zámečku v Libni.

Manželé Suchánkovi se  pozna-
li rok před svatbou na  tanečních 
čajích v  pražské Lucerně. Na  Libe-
recko se přistěhovali až při odcho-
du do důchodu. Za půlstoletí stihli 
vychovat tři syny a mohou se radovat 
ze dvou vnoučat. Oba partneři mají 
hodně společných zájmů. Věnují se 
výchově psů – boxerů – a mnoho času 
tráví na své zahradě.

Letos se jednalo o druhou jubilej-
ní svatbu na liberecké radnici. Za rok 
se jich tu uskuteční v průměru deset, 
včetně těch diamantových. 

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Z MĚSTA

POZVÁNKY NA ZAJÍMAVÉ AKCE
www.LIBEREC.cz

Šprechtíme
Pod názvem „S  němčinou 

na slovíčko“ plánuje Goethe-Insti-
tut tour po českých městech.

Od  9 hodin do  18 hodin 
se  22.  května můžete na  nám. 
Edvarda Beneše těšit na  pestrý 
program. Dopoledne na  vás 
čekají vystoupení pro žáky a stu-
denty, kteří se učí němčinu přímo 
ve městě: nebudou chybět jazyko-
vé animace, divadelní vystoupení, 
ale i příspěvky žáků. V odpoled-
ních hodinách budeme v češtině 
diskutovat se  zástupci z  oblasti 
politiky, vzdělávání a  průmyslu 
o roli německého jazyka v jejich 
kariéře. Program završí hudební 
vystoupení mladé německé muzi-
kantky. 

Vápenka od 9. června
Koupaliště Vápenka vás letos 

přivítá již v sobotu 9. června. Pro 
letošní sezónu došlo k vylepšení 
nabídky. Podrobnější informace 
naleznete v červnovém čísle Libe-
reckého zpravodaje. 

Ještěd v Rize
Ještěd jako vysílač se stal hlavní 
myšlenkou výstavy, která bude 
19. května zahájena na spřáteleném 
televizním vysílači v lotyšské Rize. 
Bude představen soubor asi 20 
fotografi í z hledáčku fotoaparátu 
Daniela Dostála a Lenky Kroupové. 
Atraktivní snímky z horkovzduš-
ných balónů, fotografi e z mrazivých 
rán v období slunovratu, detaily 
architektonického skvostu Mistra 
Hubáčka. 

POZVÁNKY Přehled červnových
kulturních akcí

Sobota 2. června 8.00–19.00
NOVÝ NISAMARATHON 2012
12.  ročník vodácko-běžeckého drsňáckého 

závodu korytem řeky.
Více na www.nisamarathon.cz

Lužická Nisa, Proseč nad Nisou

Sobota 9. června 9.00–21.00
LIBERECKÝ JARMARK 2012
Další ročník oblíbeného historického tržiště 

se středověkými kejklíři a jejich programem.
Náměstí Edvarda Beneše, Liberec

Sobota 16. června 19.00
57. DVOŘÁKŮV FESTIVAL
Koncert v podání Bohemia Trio a Kateřiny 

Váchové.
Kostel Nalezení sv. Kříže na Malém náměstí

Sobota 22. června 17.45
POSELSTVÍ VÍLY NISY
Příjezd víly Nisy a její poselství pro Liberec 

v roce 2012 včetně programu v rámci Krajských 
slavností.

Na Rybníčku a před kulturním domem

Sobota a neděle 30. června – 1. července 10.00

OSLAVY JEŠTĚDU 2012
Hudební přehlídka regionálních kapel a další 

akce na  vrcholu hory před  hotelem Ještěd 
ve výšce 1 012 m.

Ještěd
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Naše první kniha
Základní škola Kaplického realizovala na podzim projekt 
Země v ohrožení, jehož výsledkem byla naše první kniha. 
Světlo světa spatřila na jaře tohoto roku.
Ivana Skoumalová, ZŠ Kaplického

Čtenářské kluby
V liberecké ZŠ U Soudu zahájil v dubnu ojedinělý projekt. 
Ve spolupráci s o.p.s. Nová škola, která je zároveň garantem 
tříletého projektu, byly otevřeny dva „Čtenářské kluby“.
Zuzana Benešová, ZŠ U Soudu

PROJEKT ČTENÁŘSKÝCH KLUBŮ byl 
pedagogům Základní školy U Soudu 
nabídnut zejména vzhledem k jejich 
velkým zkušenostem se žáky, jejichž 
školní práci ztěžují specifi cké poruchy 
učení. Veškerá činnost čtenářských 
klubů totiž směřuje k rozvoji čtenář-
ské gramotnosti tak, aby byl zároveň 
naplňován cíl zábavné a  radostné 
práce s knihami a dalším čtenářským 
materiálem.

Malým školákům by použité 
metody, zábavné pomůcky nebo zají-
mavé činnosti měly pomoci otevřít svět 
knih, aby se stal pro jejich další život 
světem radosti a přátelství.

Unikátní je také fakt, že se v čtenář-
ských klubech mohou potkávat nejen 
čtenáři, ale také malí předškoláci, jimž 
je tímto způsobem nabídnuta možnost 
nahlížet do školního světa dříve, než 
do něho sami vstoupí. 

Mezinárodní škola
Šestým rokem je tradicí Základní školy Česká oslavit svátek 
učitelů společně se žáky. Letošní 28. březen byl ve znamení 
Mezinárodní školy.
Jitka Mikešová, ředitelka ZŠ Česká

TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Česká 
se  přeměnily v  země celého světa. 
Nejdříve si každý třídní kolektiv vybral 
zemi, kterou bude prezentovat, 
a  o  které ostatním nasbírá nejzají-
mavější informace. Spolužáci si roz-
dělí úkoly a vyhledávají na internetu, 
malují, vyrábějí, shánějí typické před-
měty, nahrávají hymnu či ukázku řeči, 
překládají své motto, hledají fotografi e, 
přepisují zážitky cestovatelů této země.

Ze svých řad zvolily třídy dva prů-
vodce, kteří návštěvníkům z cizích 
zemí představili vlastní vystavené 
symboly, exempláře a kuriozity, infor-
movali o „svých“ nejvýznamnějších 
osobnostech a jejich přínosu lidstvu.

Část slavnostního dne věnovali 
učitelé se žáky prohlídce jednotli-

vých zemí (tříd). Žáci připravili také 
scénář desetiminutové prezentace, 
kdy se uplatnili jedinci s vlohami pro 
moderátorské či herecké výkony. 
Dvouhodinový program sestavený 
z  debutů zapojených tříd završil 
letošní oslavu Dne učitelů.

V  minulých letech jsme prožili 
například Školu naruby, kdy děti 
vyučovaly učitele převlečené za teen-
agery. Velký úspěch měla Stoletá 
škola. Tehdy jsme se všichni převlékli 
do oblečení z let vzniku školy (1903), 
žáci přinesli předměty z této doby 
a praskající školní rozhlas zahájil den 
dobovými zprávami a národní písní 
hranou natahovacím gramofonem, 
vyučoval se krasopis, tělomrsk, žáci 
seděli s rukama za zády. 

Školní poradenské pracoviště
Před třemi lety se učitelé ZŠ a ZUŠ Jabloňová rozhodli 
žádat o podporu z operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. Projekt nazvaný Školní pedagogické 
pracoviště byl úspěšně realizován.
Ivana Gambová, ZŠ a ZUŠ Liberec, Jabloňová ulice

ZÁVĚREČNÁ PREZENTAČNÍ kon-
ference projektu se konala v hotelu 
Petra v Horním Hanychově 13. dubna. 
Byli na  ni pozváni zástupci všech 
základních škol v Liberci, představite-
lé kraje i magistrátu a školní inspekce.

Vedoucí projektu a ředitelka školy 
Alena Hakelová seznámila přítomné 
s obecným záměrem a cíli projektu. 
Členové odborných týmů škol hovo-
řili o jednotlivých cílových skupinách, 
o diagnostice a depistáži, o výchov-
ném poradenství, o  preventivních 

programech a dalších oblastech, které 
s projektem souvisely. Také se hodno-
tila práce školní psycholožky a fun-
gování nově vzniklých poradenských 
pracovišť. Samozřejmě o  své práci 
s  dětmi i  pedagogy mluvila školní 
psycholožka Jaroslava Kodýtková.

Po  odborných projevech zahrál 
saxofonový soubor Apple saxes ze ZŠ 
a  ZUŠ Jabloňové. Pak následovala 
volná diskuse na téma děti se socio-
kulturním znevýhodněním a práce 
s nimi. 

Festival nápadů
V sobotu 26. 5. od 15.00 v Centru aktivního času Konopná

Zveme vás na rodinný den plný 
zábavy a nápadů. Celé odpoled-
ne budeme společně objevovat 
způsoby, jakými si navzájem 
v rodinách můžeme dělat radost 
a vytvoříme „Plakát radosti“.

Těšit se můžete také na soutě-
že, atrakce, workshopy a kreativní 
dílny pro děti i dospělé, rodinné 
focení a bohatý pódiový program. 
Během něj vystoupí děti z  libe-
reckých  volnočasových klubů 

a představí svá taneční a hudební 
vystoupení. Také uvidíte ukázku 
z dětského muzikálu.

Festival nápadů proběhne 
26. května od 15.00 v Centru aktiv-
ního času Konopná v Ruprechticích 
(Konopná 776, Liberec).

Akci pořádá Nadační fond 
Konopná a  je podpořena z  Kul-
turního fondu Statutárního města 
Liberec. 

 www.konopna.jblbc.cz

KNIHA ZEMĚ V  OHROŽENÍ 
vznikla jako reakce na globální 
problémy naší planety. Chtěli 
jsme docílit toho, aby si žáci 
uvědomili vážnost globálních 
problémů, skleníkového efektu, 
znečišťování planety a sami zjistili 
a viděli, jaký dopad mají všechny 
tyto problémy nejen na člověka, 
ale na celou přírodu, dokonce i na 
planetu.

Žáci pracovali ve skupinách 
pod vedením daného učitele 
a byli přiděleni do určité skupiny, 
která představovala jeden kon-
tinent. Poté už probíhala samo-
statná práce doma, kdy žáci 
hledali ohrožené druhy rostlin 
a živočichů žijících na vybraném 
kontinentu. Tvořili přehledové 
listy o těchto ohrožených druzích 
a vše nakonec vyvrcholilo projekto-
vým dnem, během něhož se  žáci 
ve svých třídách realizovali výtvarně 
a ohrožené druhy rostlin a živočichů 
přenášeli v grafi cké podobě do pro-
storu naší školy. Projekt byl završen 
dnem otevřených dveří, kdy rodiče 
a  ostatní zájemci mohli navštívit 
výstavu jednotlivých kontinentů 
a jejich ohrožených druhů.

Tímto bychom chtěli poděkovat 
všem žákům ZŠ Liberec Kaplického 
384 za jejich zájem, trpělivost a dobře 

odvedenou práci. V neposlední řadě 
děkuji všem učitelům. Všichni před-
vedli skvělou koordinaci a spolupráci.

V  rozvoji čtenářské gramotnos-
ti, kritického myšlení a  tvořivého 
psaní nehodláme ustat ani nadále. 
Naše kniha Země v ohrožení nebyla 
poslední. V  příštím školním roce 
chystáme zeměpisnou knihu zamě-
řenou přímo na Liberecký kraj a také 
soubor beletristických povídek, které 
opět vzniknou přímo z rukou našich 
žáků. 

PRVNÍ KAPLICKÝ JARMARK
se uskuteční ve čtvrtek

14. června od 13.00
v zahradě ZŠ Kaplického.

Těšit se můžete na bohatý 
celodenní jarmareční 
program. Nebudou 

chybět tradiční stánky 
s rukodělnými výrobky, 

budou k dispozic řemeslné 
stánky, občerstvení „nejen 
pro děti“ a různé zábavné 
soutěže a hry. Návštěvu 

zpestří i hudba, představení 
žáků školy a vystoupení dětí 

z MŠ Malínek.
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Ještědská odysea
Sobota 2. a neděle 3. června – Sportovní areál Ještěd.

Hudba AČR na náměstí
V pondělí 21. května u příležitosti Mezinárodního dne rodin 
se v 16 hodin uskuteční koncert Ústřední hudby AČR.

První červnovou sobotu se ve Spor-
tovním areálu Ještěd uskuteční druhý 
ročník kulturního festivalu Ještědská 
odysea. Festival proběhne na několika 
stanovištích pod Ještědem společně 
se sportovním dnem.

Můžete se těšit na regionální kapely 
a  DJs, prezentaci umělecké tvorby 
studentů TUL, divadelní představení, 
workshopy, letní kino a řadu dalších 
zajímavostí.

V rámci sportovního dne mohou 
návštěvníci zhlédnout skateboardové 
závody, exhibici na kolech bmx nebo 
si vyzkoušet některé z množství aktivit 
určených pro veřejnost.

Podrobný rozpis programu bude 
uveřejněn na internetových stránkách 
festivalu www.jestedska-odysea.cz. 
Akce je organizována občanským 
sdružením Kulturní Klub Sever. Vstup 
na festival je zdarma!

1. stanoviště od 14.00
POD SKOKANSKÝMI MŮSTKY
Regionální kapely: Underground  
Theatre, Social Party, Tengri
DJs: Dizlektická Divize
Divadlo: Silent Motion + hosté
Workshopy: DrinkArt, žonglování, 
bazar, land-art

2. stanoviště od 14.00
NAD SKOKANSKÝMI MŮSTKY
DJs: MZC
Fireshow, světelná show
Vegetariánská kuchyně

3. stanoviště od 21.00
U LANOVKY NA F10
Letní kino FK Zoom
SPORTOVNÍ DEN JEŠTĚD – závody, 
exhibice, atrakce pro veřejnost
Parkoviště P2 od 12.00 do 18.00:
skateboardové závody, slackline exhi-
bice
Kapely a DJs: Tales Of Error, Burning 
Steps, Ba2s, Lemur
Atrakce pro veřejnost: boulder stěna, 
slackline, lanová dráha, skákací boty, 
koloběžky. 
 www.jestedska-odysea.cz

POD TAKTOVKOU pplk. 
Jaroslava Šípa a mjr. Rado-
mila Cílečka zazní na Bene-
šově náměstí Mozartova 
Canzonetta z opery Don 
Giovanni, Loewyho My 
Fair Lady nebo Lennono-
va a McCartneyova All My 
Loving a mnoho dalších 
skladeb.

Město se  opět, 
po  dvouleté přestávce, 
stalo partnerem této výji-
mečné akce a Liberečané 
mají možnost na  živo 
slyšet a vidět vystoupení 
Ústřední hudby AČR, která je vrcho-
lovým reprezentativním vojenským 
hudebním tělesem Armády České 
republiky a zároveň mistrem v oblasti 
koncertní dechové hudby jak na celém 
území České republiky, tak v zahraničí.

Koncerty, jež probíhají v několika 
dalších českých městech, jsou pořá-

dány jako poděkování 
Armády České republiky 
všem rodinným příslušní-
kům vojáků, kteří slouží 
v  zahraničních misích, 
vojenským veteránům, 
vojákům v  činné službě 
a též široké veřejnosti.

Zároveň však armáda 
a česká města chtějí tímto 
aktem podpořit myšlen-
ku Organizace spojených 
národů, která v roce 1993 
vyhlásila Mezinárodní den 
rodin (vždy 15.  května) 
na důkaz významu rodiny, 

a tímto krokem chtěla také podnítit 
zájem vlád, nevládních organizací, 
občanských sdružení i  jednotlivců 
o  celosvětové problémy a  témata 
týkající se  právě rodiny. Tématem 
letošního ročníku Mezinárodního 
dne rodin je podpora slaďovaní práce 
a rodiny. 

S rodinou do Vesce.Vesce. 
Kdy? 20. května!května!
Pracovat a trávit čas s rodinou – tyto
dvě důležité věci mají být v rovnováze.
V tomto duchu se nese slogan letošního
Mezinárodního dne rodiny, který si od roku
1992 svět připomíná 15. května.
Lukáš Váňa

VELETRH VOLNOČASOVÝCH akti-
vit se zaměřením na rodinu připravil 
pro návštěvníky veseckého areálu 
Sportovní areál Ještěd a Rádio Dobrý 
den. Oslava Dne rodiny se uskuteční 
v neděli 20. května.

V  rámci doprovodného progra-
mu vystoupí na  pódiu beatboxer 
Miras, zahraje a  zazpívá liberecká 
skupina Tres Udos. Děti se mohou 
těšit na zábavné vystoupení klauna 
Matyho a jeho nafukovacích zvířátek.

Ve  sportovním areálu Vesec 

se budou v neděli 20. května od 14 
do 18 hodin prezentovat sportovní 
aktivity i nabídky rodinných animač-
ních programů.

Na místě najdete inline bruslaře, 
jezdce freeridu, horolezeckou stěnu, 
horkovzdušný balón, tým silniční 
bezpečnosti a další. Představí se vám 
studio Beruška, Delfino centrum 
a cvičení jógy pro rodiny s dětmi.

Pro děti budou připraveny různé 
soutěže, jízda zručnosti i například 
oblíbený bodypainting. 

Inzerce
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Otázky a odpovědi k dani z nemovitosti
Na magistrát se v posledních dnech obracejí občané Liberce s dotazy na výpočet daně 
z nemovitosti. Dotazy se množí především proto, že majitelům nemovitostí byly od 
fi nančních úřadů doručeny složenky s novou částkou pro rok 2012.
Jiří Šolc, náměstek primátorky pro ekonomiku

PODSTATA VŠECH DOTAZŮ je 
stejná: Proč máme platit více? Je 
částka správně vypočtena, nejedná 
se o chybu? Mám platit sám, a nebo 
všichni, co jsou v domácnosti?

Výpočet daně z  nemovitosti 
se opírá se o zákon č. 338/1992 Sb., 
o dani z nemovitostí, a bere v potaz 
několik koeficientů – velikostní 
a násobný. O to složitější je její výpo-
čet. V roce 2011 zastupitelstvo města 
přistoupilo k  zásadním úpravám 
stávající vyhlášky, zejména došlo 
ke srovnání sazby pro celé město. Je 
třeba si uvědomit, že složenka přijde 
jako souhrnná, tzn. zahrnuje všechny 
vlastněné nemovitosti (často i v jiných 
městech).

Násobný koefi cient byl zastupitel-
stvem města zvýšen o nejnižší možný 
násobek (o 1x). Velikostní koefi cient byl 
v předchozích letech velmi zmatečně 
užíván a pohyboval se pro různé části 
města v rozmezí od 1,6 až 3,5. Obyvate-
lé nepochopitelně hradili diametrálně 
odlišné sazby, rozdíl byl ulice od ulice.

Nyní je tento koefi cient pro všechny 
části města sjednocen na 3,5. Netýká 
se však všech nemovitostí, výjimku 
tvoří stavby sloužící k  podnikání 
či rekreaci, zastavěná nádvoří atd., 
proto se tento koefi cient váže pouze 
k cca 35 % z celkové sazby daně. Stát 
později změnil ještě zařazení zpevně-
ných ploch a dnes se tedy daň vybírá 
i za parkoviště a manipulační plochy.

Zastupitelstvo města rozhodu-
je svým usnesením pouze o  sazbě 
daně nikoli o konkrétní výši, tu podle 
výpočtu určí správce daně (FÚ). Výše 
této daně není nijak vázána na počet 
osob žijících v bytě nebo domě, není 
vázána na věk nebo sociální situaci 
a poplatníkem daně je vlastník nemo-
vitosti.

Pokud je daň nižší než 5 000 Kč, 
platí se jednorázově jedenkrát ročně, 
pokud je tato částka vyšší, hradí 
se ve splátkách.

Do  loňského roku měl Liberec 
jednu z nejnižších sazeb daně mezi 
statutárními městy v  rámci ČR. 
I po zvýšení této sazby patří Liberec 
mezi levnější města.

Vím, že tato daň je velmi nepopu-
lární, nicméně je to jediná daň, kterou 
si jako poplatníci hradíme přímo 
do kasy našeho města, ostatní daně 
nám určuje a přerozděluje stát. Bez 
této daně by město muselo zrušit, 
omezit nebo navýšit cenu některé 
významné městské služby. 

V životě mohou nastat situace, kdy 
se bez pomoci profesionálních záchrá-
nářů nebo policie neobejdete. Při 
volání na jakoukoli tísňovou linku je 
důležité operátorovi sdělit základní 
údaje:

CO SE STALO
požár, dopravní nehoda atd.

KDE A KDY SE TO STALO
místo (město, ulice, číslo opisné, 
vhodný orientační bod v blízkosti), 
včetně počtu zraněných a dalších 
upřesňujících informací.

KDO VOLÁ
jméno a číslo ze kterého voláte.

Pokud jste ve stresu, uklidněte 
se před voláním několika hlubokými 
nádechy a výdechy. V klidu odpoví-
dejte na doplňující dotazy operá-
tora. Po oznámení události zavěste 
telefon, nevypínejte ho a čekejte 
na zpětné zavolání operátora.

Může se stát, že národní linka 
tísňového volání bude obsazená. 
Pro možnost komunikace občanů 
se záchrannými složkami je také 
zavedeno mezinárodní číslo tísňo-

vého volání 112.
Systém telefo-

nického centra tís-
ňového volání 112 
umožňuje překonat 

problém přetížení 
linek tísňového 

volání. V přípa-
dě vysokého 

počtu volajících v daném kraji jsou 
hovory automaticky přesměrovány 
do  dostupných telefonních center 
v ostatních krajích.

V  Libereckém kraji jsou všechna 
volání na  linku 112 a 150 volanou 
z mobilního telefonu a volání na linku 
150 z pevné telefonní sítě na území 
okresu Liberec svedena na telefonní 

centrum tísňového volání 112, které 
má sídlo v  prostorách Krajského 
operačního a informačního střediska 
Hasičského záchranného sboru Libe-
reckého kraje.

Volání na  tísňovou linku 150 
z pevné telefonní sítě na území okresů 
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou 
a Semily přijímají příslušná operační 
střediska hasičů.

Zneužití linek tísňového volání 
je trestné. Ve smyslu ustanovení § 17 
odst. 3 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., 
o požární ochraně, ve znění pozděj-
ších předpisů (zákon o požární ochra-
ně) fyzická osoba nesmí vědomě bez-
důvodně přivolat jednotku požární 
ochrany nebo zneužít linku tísňového 
volání.

Pokud fyzická osoba vědomě bez-
důvodně přivolá jednotku požární 
ochrany nebo zneužije linku tísňo-
vého volání, dopustí se  přestupku, 
za který jí může příslušný orgán hasič-
ského záchranného sboru, vykonáva-
jící státní požární dozor, uložit pokutu 
až do výše 20 000 Kč.

Další informace naleznete na webo-
vých stránkách www.hzslk.cz 

Kdy použít linky tísňového volání
Pokud potřebujete pomoci v nouzi nebo se dostanete do nenadálé situace, můžete použít pět základních telefonních čísel. Tyto 
linky lze vytočit i z mobilních telefonů se zablokovanou SIM kartou (zapomenete PIN) i z automatů bez zaplacení za hovorné. Použití 
tísňových čísel se ale řídí poměrně přísnými pravidly a jejich zneužití je trestné.

Iva Michalíčková, Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

150 Hasičský záchranný sbor
Volejte v případě požáru, úniku 

nebezpečných látek, dopravní nehody aj.

155 Zdravotnická záchranná 
služba

Volejte, pokud jste zraněn, máte sami nebo 
někdo jiný zdravotní obtíže.

158 Policie ČR
Volejte v případě trestného činu, přepadení, 

krádeže, dopravní nehody aj.

156 Městská policie
Volejte v případě dopravních přestupků, 

rušení veřejného pořádku aj.

112 Jednotné evropské číslo 
tísňového volání

Volejte, když:

 událost vyžaduje účast alespoň dvou 
záchranných složek najednou. Např. při dopravních 
nehodách se zraněním, kdy je potřeba přítomnosti 
hasičů, zdravotnické záchranné služby a policie.

 si nejste jisti místem, kde se nacházíte, nebo 
ho např. ze zdravotních důvodů nemůžete operá-
torce popsat, může posloužit linka 112 ke snadné 
lokalizaci, popř. identifi kaci, volajícího.

 si ve stresu a krizové situaci nemůžete vzpo-
menout na jiné číslo tísňové linky.

 neovládáte češtinu, odbaví vás operátorky 
na lince 112 ve většině světových jazyků.

 je rovnocenná národní linka tísňového volání 
obsazena.

Máme Kočky
Sousoší Kočky od sochařky Mar-

tiny Niubo znovu oživilo prostran-
ství před libereckou radnicí. Sochy 
tří koček ze sklobetonu v nadživot-
ní velikosti se na náměstí vrátily 
po téměř tři čtvrtě roce.

„Moje prvotní myšlenka vytvo-
řit sochu pro děti vznikla již před 
pár lety při sledování seriálu Tele-
tubbies,“ uvedla sochařka a dopl-
nila, že původní návrh sousoší 
dotvářela ve spolupráci se svým 
pětiletým synem Brunem. 
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« Vrátí se do Revoluční 
ulice auta?

Pojmenujte největší 
problémy města
Do 12. června mohou Liberečané hlasovat o tom, co je 
ve městě trápí a co by se mělo zlepšit.
Pavel Chmelík

V  BŘEZNU JSME vyhlásili anketu 
pod názvem „10P“ Liberec, v níž mají 
občané možnost vyjádřit se k otáz-
kám současného Liberce. Tyto názory 
a  přání jsou důležitými vstupními 
daty pro strategické plánování, které 
je jedním z nástrojů pro posílení eko-
nomického rozvoje města.

Nyní anketní lístek přinášíme znovu 
se stejnou nabídkou – napište nám, 
v  kterých oblastech rozvoje vidíte 
rezervy, kam by se mělo město dále 
ubírat. Zkuste v naší anketě pojmeno-
vat největší překážky nebo problémy 
Liberce.

Do poloviny dubna jste na recepci 
staré radnice přinesli asi stovku vypl-
něných anketních lístků. Nyní máte 
až do 12. června šanci přání Libe-
rečanů, kteří anketu již vyplnili, 
doplnit.

„Zatím převažují aktivní ženy. Prů-
měrný věk žen, které odpovídaly, je 
47 let a průměrný věk mužů je 54 let. 

Občany nejvíc trápí nedostatek zeleně 
a parků, a nepořádek (kolem kontej-
nerů, na sídlištích, v čekárnách MHD, 
psí exkrementy).

Mezi negativy je často zmiňována 
`jáma na  Perštýně`, prostor bývalé 
Textilany a špatný stav komunikací 
a chodníků. Mezi méně udávané pro-
blémy patřila nezpřístupněná střecha 
OC Plaza, malá podpora živnostní-
kům, nevyužitý Liberecký zámeček 
a  budova bývalého Skloexportu, 
chování mládeže ke starším, velikost 
a rozlišitelnost úřední desky. 

Někteří navrhují zrušit městskou 
policii, někteří naopak volají po více 
strážnících,“ říká vedoucí oddělení 
rozvojové koncepce odboru strate-
gického rozvoje a dotací Dana Šte-
fanová.

Vyjádřit svůj názor mají občané 
nejen prostřednictvím anketního 
lístku, ale také na webových stránkách 
města http://kuc.cz/gi3hb6 

 Dokončení z titulní strany.
Další změnu již dříve schválené-

ho projektu by mohla vyvolat reakce 
veřejnosti, která má nyní možnost 
hlasovat o  tom, zda se  Revoluč-
ní ulice změní na  pěší zónu nebo 
zůstane průjezdná. Anketní lístek 
k  Revoluční ulici najdete na  této 
straně. Hlasování je též možné 
na internetových stránkách města 
www.liberec.cz.

Vedení města chce znát názor 
široké veřejnosti, protože s vybudo-
váním pěší zóny nesouhlasí místní 
obchodníci. „Nedávno se ozvali živ-
nostníci z Revoluční ulice a Souken-
ného náměstí, kteří vidí v zavedení 
pěší zóny určité ohrožení a požadují 
zachování průjezdnosti. To chtějí 
i další obyvatelé Liberce. Projektová 
dokumentace s uzavřením Revoluč-
ní ulice počítá, nicméně, po těchto 
připomínkách se vedení města roz-
hodlo, že požádá o názor také ostatní 

občany. Jde přece jenom o centrum 
města, což se týká celého Liberce,“ 
vysvětluje důvod ankety náměstek 
primátorky pro technickou infra-
strukturu Lukáš Martin.

Město proto nechalo posoudit 
dopady automobilové dopravy, 
včetně jejího sčítání. Na  tomto 
základě je možné stanovit doprav-
ní zatížení. „Výsledky budeme mít 
k dispozici během května. Zároveň 
je zpracovávána odborná studie, co 
by zavedení pěší zóny v Revoluční 
ulici přineslo, jaká by to mělo pozi-
tiva i negativa,“ dodává náměstek 
Rutkovský.

Během stavebních prací 
na náměstí ale během léta k uza-
vírce stejně dojde. Zda bude oblast 
průjezdná i  po  revitalizaci, bude 
rozhodnuto ještě před zahájením 
stavebních prací. 

„10P“ Liberec ANKETAANKETAANKETA
Rozhodování města by se mělo opírat o názory široké veřejnosti. Proto 

chceme zjistit, co brání tomu, aby se občan Liberce cítil spokojeně. Stačí, když 
uvedete, zda odpovídá muž nebo žena, věk, čtvrť, kde bydlíte, a 10 problémů 
seřazených od největšího do nejmenšího.

Anketa se týká všech oblastí rozvoje města (sociálních služeb, dopravy, 
parkování, možností trávení volného času, vzdělávání, veřejné správy, životního 
prostředí, zeleně atd.).

Vystřižený anketní lístek můžete zaslat na adresu magistrátu nebo vhodit do označené 
schránky v podatelně historické radnice do 12. června.
Vaše odpovědi očekáváme také na e-mailu: aktualizace.strategie.rozvoje@magistrat.liberec.cz.

Výsledky ankety zveřejníme na webu města a v Libereckém zpravodaji.

Věk: Čtvrť:

1)

2)

9)

10)

5)

6)

3)

4)

7)

8)

Muž Žena

Největší problémy očima veřejnosti

ZP
RA
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DA

J

REVOLUČNÍ?
Souhlasíte s rozšířením pěší zóny do

Anketní lístek zašlete na adresu magistrátu nebo
jej odevzdejte v podatelně historické radnice do 1. června.
Anketa je též na internetu: www.liberec.cz

V souvislosti s revitalizací Soukenného náměstí se Statutární město 
Liberec zabývá otázkou, zda uzavřít pro průjezdní automobilovou 
dopravu přilehlou Revoluční ulici.
Mohl by zde platit podobný režim, jaký je v současnosti zavedený 
v Pražské ulici. Došlo by tak k rozšíření a propojení současné pěší 
zóny mezi Soukenným náměstím a náměstím Dr. E. Beneše.

Souhlasíte s rozšířením pěší zóny do Revoluční ulice s obdob-
ným dopravním režimem jako je v Pražské ulici?

Jak to vidíte vy?

ANO NE

HLASUJTE
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UKLÍZEJÍ CHODNÍKY, zajišťují 
údržbu škol a školek, udržují čistotu 
v budovách magistrátu. Tam všude 
najdete pracovníky komunitních 
prací. Jsou to většinou lidé, kteří 
z  nejrůznějších důvodů nemohou 
dlouhodobě sehnat práci, ale pra-
covat chtějí.

Nově k  nim pravidelně přibý-
vají také evidovaní nezaměstnaní, 
kteří mohou odpracovat 20 hodin 
týdně proto, aby je úřad práce dál 
vedl v evidenci, a také proto, aby si 
alespoň připomněli pracovní režim 
a návyky.

„Hlavním a původním účelem naší 
společnosti je poskytovat pracovní 
místa pro dlouhodobě nezaměst-
nané na veřejně prospěšné práce. 
Na  tato místa dostáváme dotaci 
od  úřadu práce a  lidé jsou u  nás 
zaměstnáni na  hlavní pracovní 
poměr většinou po dobu jednoho 
roku. Díky tomu v  evidenci úřadu 
práce tedy již nejsou,“ říká ředitelka 
společnosti Klára Tekelyová.

Ročně vykonává veřejně prospěš-
né práce (VPP) asi čtyřicet zaměst-
nanců. Jejich pracovní náplňí je úklid 
a  údržba města, veřejných budov 
a pomocné práce ve školách nebo 

v domech s pečovatelskou službou či 
neziskových organizacích. V loňském 
roce tak odpracovali necelých 63 tisíc 
hodin.

Druhou skupinou jsou lidé vykoná-
vající veřejnou službu (VS). Ty posílá 
úřad práce. „V tomto případě se ale 
nejedná o pracovní poměr. Jsou to 
evidovaní nezaměstnaní, kteří musí 
splnit zákonnou povinnost, aby 
nadále mohli zůstat v evidenci úřadu 
práce. Na jejich výběr nemáme žádný 
vliv, je to plně v režii úřadu práce,“ 
vysvětluje Klára Tekelyová.

Z této druhé skupiny pracovníků 
se často rekrutují pozdější zaměst-
nanci na veřejně prospěšné práce. 
„Stává se, že nezaměstnaným lidem 
v evidenci nabídneme místo. Větši-
nou se jedná o zájemce, kteří sku-
tečně pracovat chtějí, jsou spolehliví 
a během veřejné služby získali zku-
šenosti, které uplatňují při veřejně 
prospěšných pracích.“

Veřejnou službu zavedl stát v roce 
2009 jako jednu z možností zacho-
vání pracovních návyků. Veřejná 
služba má i důležitou sociální úlohu 
při začleňování dlouhodobě neza-
městnaných v hmotné nouzi do spo-
lečnosti.

ÚKLID. O  čisté chodníky a  parky se  starají pracovníci společnosti Komunitní 
práce Liberec. Foto Pavel Chmelík

Uklízí a pomáhají, kde je potřeba
Nezaměstnanost je jedním ze zásadních problémů současné společnosti. Na její vývoj působí řada faktorů a jakákoliv snaha 
o zmírnění jejích negativních dopadů je cenná. Tuto snahu naplňuje také jedna z organizací města – obecně prospěšná 
společnost Komunitní práce Liberec.
Pavel Chmelík
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16. 6. 2012, 19:00, LIBEREC – Kostel Nalezení sv. Kříže na Malém nám. 

BOHEMIA TRIOJiří Šesták – hoboj, Libor Soukal – fagot, Magdaléna Šestáková – klavír

KATEŘINA VÁCHOVÁ
klarinet 

Jednotlivé vstupné: 100 Kč. PŘEDPRODEJ: www.ceskedotekyhudby.cz, v síti Ticket art – Městské informační centrum Liberec, 
v místě konání koncertu 30 min. před zahájením. FESTIVALOVÝ BONUS: DVOŘÁKŮV CESTOVNÍ PAS.
Permanentku na všechny koncerty Dvořákova festivalu za 360 Kč objednávejte v síti Ticket art, na www.ceskedotekyhudby.cz nebo na tel.: +420 224 947 131.
Záštitu převzali Mgr. Stanislav Eichler, hejtman Libereckého kraje a Bc. Martina Rosenbergová, primátorka města Liberec.

A. Dvořák – Vzpomínání, Mazurka  a 3 valčíky pro klavír, J. Haydn – Trio C Dur,  L. van Beethoven – Trio Es dur,  
B. Martinů – Čtyři Madrigaly  
pro hoboj, klarinet a fagot

z v síti Ticket art Mě t ké i f

pořadatel

LIBEREC

organizátor koncertu

mediální partneři

oficiální partner

podporovatelé

Obecně prospěšná společnost 
Komunitní práce Liberec byla založe-
na městem Liberec v roce 2005, aby 
nabídla zájemcům o práci alespoň 
nějaké uplatnění. Zároveň také šetří 
městu peníze při různých pracích, 
které by bylo stejně nutné zajistit.

„Naši lidé pomáhali například při 
povodních před dvěma lety nebo při 
sněhových kalamitách, často likvidu-
jí černé skládky. Mají je rádi v pečo-
vatelských domech, kde pomáhají 
třeba při kulturních akcích, montují 
truhlíky s květinami nebo upravují 
trávníky. V zoologické zahradě zase 
vozí krmivo či uklízí mezi pavilony,“ 
vyjmenovává ředitelka.

Služeb komunitních prací využívá 
také mediační a probační služba. Své 
hříchy si zde odpracovávají odsou-
zení ze méně závažné prohřešky. Ti 
musí nařízené práce v rámci alter-
nativního trestu vykonávat ve svém 
volnu. „Během jednoho roku musí 
odpracovat například 300 až  400 
hodin. Pokud to splní, mají čistý 
trestní rejstřík,“ vysvětluje Klára 
Tekelyová. 



Silný příběh zachráněného dítěte
Jedinečnou možnost slyšet příběh pamětníka druhé světové války Tomáše Graumanna, který díky transportům Nicolase 
Wintona jako jediný ze své židovské rodiny přežil válku, měli studenti libereckých středních škol.
Pavel Chmelík

V RÁMCI OSVĚTOVÉHO preventivního programu 
Exit Tour vypráví Tomáš Graumann o své neuvěřitel-
né životní pouti v přednášce Dvakrát zachráněné 
dítě.

V roce 1938 jej spolu s dalšími stovkami pře-
vážně židovských dětí zachránil odvážný burzovní 
makléř Nicholas Winton z Londýna. Před začátkem 
druhé světové války zorganizoval z Československa 
převozy 669 dětí do Velké Británie, které by jinak 
s velkou pravděpodobností válku nepřežily.

Poklidný prvorepublikový život otce Tomáše 
Graumanna, obchodníka, který měl své obchody 
v Praze a Karlových Varech, byl násilně narušen 
příchodem německé armády do Čech.

„Pak otce udali, že je Žid. Chytilo ho gestapo 
a on spáchal sebevraždu,“ vzpomíná T. Graumann.

Řada židovských rodin tehdy nevěřila, že by se 
měly něčeho bát. Podobně se k nebezpečí hitle-
rovského Německa, které již vtrhlo do Rakouska, 
stavěli i Graumannovi rodiče. V roce 1938 měli 
možnost opustit svůj majetek u Brna a emigro-
vat do Austrálie.  „Část rodiny tehdy nebezpečí 
cítila, část bohužel ne. Bůhví jaký by byl můj osud, 

kdybychom tenkrát do Austrálie odjeli,“ vyslovuje 
T. Graumann otázku, na kterou není odpovědi.

O  rok později už vycestovat nešlo. V  ulicích 
se objevily německé tanky, všude byli vojáci. Když 
se v srpnu 1939 naskytla možnost, aby malý Tomáš 
odjel jedním z Wintonových vlaků do Londýna, 
okamžitě toho jeho matka využila.

„Odjížděli jsem z pražského Wilsonova nádraží. 
Bylo mi divné, že je tam tolik dětí. A najednou jsem 
stál ve dveřích vagónu s velkým číslem na krku. Při 
odjezdu jsem viděl maminku s babičkou napo-
sledy…“

Vyprávění Tomáše Graumanna je velmi emotiv-
ní, často při svých přednáškách viděl slzy v očích 
studentů i učitelů.

V Británii vystudoval biblickou školu a s velkou 
radostí jako misionář začal pracovat mezi domo-
rodci na Filipínách. Tam také poznal svou ženu 
Caroline. Po roce 1989 se vrátil do Čech i se svojí 
manželkou.

O tom, že jej zachránil Nicolas Winton netušil, 
dozvěděl se to až v roce 1998, kdy Wintona vyzna-
menal Václav Havel řádem T. G. Masaryka. 
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Tomáš Graumann na návštěvě u primátorky Liberce.
 Foto Jan Král
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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.

Nízké přešlapování vysokého muže
Náměstek Šolc nám svým tanečkem kolem druhého rozpočtového opatření opět předvedl, jak moc mu záleží 
na řešení problémů, které rozpočet města pro letošní rok má. Nejen že i nadále neřeší faktický schodek 
způsobený prodejem/neprodejem letiště, ale jako náměstek pro ekonomiku dopouští, aby se situace oproti 
současnému stavu ještě zhoršila. Pravda, ne mnoho, ale přeci.
Ondřej Červinka, člen zastupitelského klubu ODS

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, které 
se na první pohled jeví jako tech-
nické, kdy zapojuje přidělené dotace 
a  řeší rozpuštění rezervy na  kofi -
nancování IPRM do  jednotlivých 
projektů, trochu skrytě projídá 
další peníze. Ona rezerva je totiž 
částečně (cca 2 mil. korun) projede-
na a peníze jsou utraceny v dalších 
provozních výdajích.

Peníze, které byly někde uspořeny, 
jsou jinde utráceny a další provozní 
prostředky, které byly někde uspoře-
ny, jsou nadále ponechány v rozpoč-
tu a mohou být velmi záhy utraceny 
také. Místo toho, aby byly úspory pře-
vedeny do rezervy, ze které by mohl 
být fi nancován případný výpadek 
příjmů, se utrácejí. Celá věc je 
ke všemu korunována tím, 
jakým způsobem bylo 
rozpočtové opatření 
schváleno.

Dohoda pana náměstka se zastu-
pitelským klubem KSČM napoprvé 
tak trochu nezafungovala a usnesení 
nejdříve nebylo schváleno, k jeho vel-

kému zděšení.

Následně 
to se zdů-
vodněním 

drobné kos-
metické změny napodru-

hé vyšlo. Klíčový dokument 
města, kterým rozpočet 
bezesporu je, je tak schva-

lován pokaždé s někým jiným, podle 
toho, jak se to zrovna hodí.

Nic proti, taková už politika je, ale 
zarážející je spíš fakt, že náměstek 
pro ekonomiku v jedné třetině roku 
nechá běžet město s vědomím faktic-
kého schodku ve výši cca 100 mil. Kč 
a stále nepřichází s žádným řešením 
a ještě k tomu dopustí další projídá-
ní případných úspor. I to je důvod, 
proč ODS toto rozpočtové opatření 
nemohla podpořit a ani nepodpořila 
a do budoucna nepodpoří už žádné 
rozpočtové opatření, které nebude 
řešit uvedený schodek nebo ho bude 
prohlubovat. Pan náměstek sice sli-
buje, že už to další rozpočtové opat-
ření cosi řešit bude, ale to sliboval už 
u toho prvního, nevyšlo to ani u toho 
druhého a u toho třetího se necháme 
překvapit.

Doufejme, že překvapeni budeme 
a že budeme překvapeni mile. Snad 
pan náměstek konečně přestane pře-
šlapovat a konečně začne konat. 

ROZPOČET JE NAPNUTÝ jako 
struna, jedna kapsa prázdná, druhá 
zadlužená (kým asi) a rozpočet trvale 
prochází změnami v  jednotlivých 
položkách. Tyto změny jsou nezbyt-
né, jelikož přicházejí různé státní 
platby, dotace a vratky, jedny peníze 
se ušetří, jiné výdaje se objeví.

Neustálé pohyby peněz jsou při-
bližně co dva měsíce zapracovávány 
do tzv. rozpočtových opatření (dále 
RO) a tyto musí schvalovat zastupi-
telstvo. 

S  výjimkou podpory koupališť 
se nad rámec rozpočtu neutrácí ani 
o korunu více, naopak se od začát-
ku roku podařilo transparentními 
veřejnými zakázkami a všeobecným 
šetřením uhájit dost prostředků 
do rezervy města.

Nedá se ovšem šetřit (respektive 
škrtit) absolutně a některé výdaje je, 
nejen podle mého názoru jak uka-
zuje hlasovaní zastupitelů, potřeb-
né hradit z peněz ušetřených jinde. 
Příkladem budiž přechod v  ulici 

Kubelíkova (položka za 1 mil. Kč) 
zmíněný v tomto kritizovaném RO. 
Část úpravy komunikace zaplatí spo-
lečnost Magna Int. (dříve Plastimat), 
část město z dotace státu a zbylá část 
bude hrazena z rozpočtu samosprá-
vy, tedy Liberce. Tento velmi frekven-
tovaný úsek nedaleko od zastávky 
MHD si prostě zaslouží bezpečné 
řešení a tudíž i investici.

Zodpovědně říkám, že prověřuji 
každou výdajovou položku a korunu, 
kterou dvakrát obrátím v  dlani. 

Domnívám se, že kdyby kolegové 
z ODS přistupovali k libereckému roz-
počtu v letech 1994–2010 stejně stříd-
mě jako my, nebyla by městská kasa 
v takovém stavu, v jakém se nachází 
dnes.

Poznámka k titulku článku pana 
Červinky: Nevím, co mají tělesné 
proporce v nadpisu příspěvku zastu-
pitele a bývalého náměstka Červinky 
společného s ekonomikou, skoro se 
nedá jinak, než kontrovat tím, že 
„tučná léta skončila…“ 

Věcně se má celá situace kolem městského rozpočtu a rozpočtového opatření mnohem pragmatičtěji než
popisuje zastupitel Červinka.
Jiří Šolc, náměstek primátorky pro ekonomiku

Kritika od těchKritika od těch správných?



Dobrý úmysl nemusí být drahý, ale za jakou cenu?
Přestavbou a dostavbou Mateřské školy Čtyřlístek, odloučené pracoviště Věkova, se město rozhodlo řešit 
nejen neuspokojivý stav budovy, ale také její ekonomický provoz.
Kamil Jan Svoboda, náměstek primátorky pro školství, kulturu a sociální oblast
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CO KONKRÉTNĚ opatření, které 
stavbu „prodraží“ znamenají? V rámci 
přestavby dojde ke zlepšení vnitřních 
i venkovních prostorových podmínek 
pro děti. Původní záměr, který počí-
tal pouze s výdejnou pro dováženou 
stravu, byl přehodnocen ve prospěch 
dětí, tj. zachování stávající kuchyně.

Neekonomické přímotopy budou 
nahrazeny plynovým vytápěním 
a pavilony budou mezi sebou propo-
jeny chodbou. Budovy přitom mohou 
fungovat i  samostatně, nezávisle 
na sobě. Nová kuchyň, na rozdíl od stá-
vající, bude vyhovovat současným 
požadovaným předpisům a normám. 
Bude doplněna o chybějící vybavení, 
např. konvektomat. Dalším „nadstan-
dardním“ prvkem je pergola, která 
dětem v  letních měsících poskytne 
ochranu před přímým sluncem.

V  rámci přestavby dojde také 
k vybudování nové přípojky elektro, 
vody, kanalizace včetně lapače tuků 
a čerpacího zařízení, přístupové cesty 
pro zásobování a  chodce (v  rámci 
areálu) a  budou provedeny terénní 

úpravy na zahradě. Interiéry budou 
vybaveny základním vybavením 
(dlažby, obklady, podlahové krytiny, 
osvětlovací tělesa, kuchyňské linky 
v jednotlivých odděleních apod.).

Lze porovnávat tuto kontejnerovou 
školku s  jinými tak, jak uvádí autoři 
článku MUDr. Kateřina Absolonová 
a prof. Josef Šedlbauer? Srovnáváme 
srovnatelné? Nová mateřská škola 
ve srovnání s jinými školkami kontejne-
rového typu vykazuje mnohem vyšší 
technické a technologické vybavení. 
Prosklená spojovací hala se schodi-
štěm navýší objemový potenciál 
objektu. Dalším zvětšením prostoru 
je výstavba kuchyně se  zázemím, 
což by se dalo v případě dovozu jídel 
považovat za další oddělení pro děti. 
V této alternativě by se tedy jednalo o 4 
oddělení a navýšení potenciální kapa-
city dětí ze stávajícího počtu 84 na 112.

Při zvážení těchto skutečností 
je zřejmé, že fi nanční limit je zcela 
ve  standardu cenových objemů 
ve srovnání s výstavbou jiných školek 
kontejnerového typu.

Zadání architektonické studie Ing. 
arch. Filipu Horatschkemu bylo zcela 
v souladu s platnou směrnicí města. 
Rozhodli jsme se jej oslovit pro jeho 
nespornou kvalifi kovanost v oboru, fl e-
xibilitu a spolehlivost, což bylo hlavní 
hodnotící kritérium při zadávání této 
zakázky. Zajištění autorského dohledu 
nad realizací projektové dokumentace 
se v dnešní době považuje za stan-
dardní a placenou službu.

V  žádném případě nelze hovořit 
o dělení zakázky, neboť vypracování 
studie předcházelo rozhodnutí vedení 
města o realizaci rekonstrukce a výstav-
by mateřské školy. O té bylo následně 
rozhodnuto na  základě předmětné 
studie. Finanční úhradu za studii nelze 
tedy přímo vázat na realizaci záměru 
a  pro upřesnění uvádíme, že cena 
studie byla o 16 080 Kč nižší, než je 
fi nanční hranice pro vypsání veřejné 
zakázky (80 tis. Kč bez DPH).

Rekonstrukci a dostavbu školky jsme 
se rozhodli fi nancovat prostřednictvím 
dodavatelského úvěru, což sice není 
nejlepší řešení, jak stavbu zafi nancovat, 

je však vzhledem k možnostem města 
jedinou možnou cestou.

Autorům článku (viz výše) dávám 
za pravdu v tom, že podmínka fi nan-
cování stavby úvěrem znevýhodňuje 
menší fi rmy ve veřejné soutěži. I přes 
to si dokumenty k  veřejné zakázce 
vyžádalo 17 fi rem.

Město zvažovalo výstavbu mateř-
ské školy na „zelené louce“, která slouží 
k venkovním aktivitám družinových 
dětí navštěvujících ZŠ nám. Míru. Tato 
varianta se z dlouhodobého výhledu 
jevila jako nejvýhodnější. Nebylo k ní 
přistoupeno z časového a také ekono-
mického důvodu. Výstavba této školky 
včetně nutné legislativy by trvala 
necelé dva roky za předpokládanou 
cenu 45–50 mil. Kč, která by se s největ-
ší pravděpodobností musela fi nančně 
zajistit stejným způsobem, tedy doda-
vatelským úvěrem.

Rodiče, kteří přišli na  březnové 
veřejné zasedání výboru pro školství, 
výchovu a vzdělávání, vyjádřili podpo-
ru variantě jedna, tzn. stavbě na půdo-
rysu stávajících pavilonů. 

Musí být dobrý úmysl drahý? V Liberci ano.
Po letech přešlapování na místě konečně dojde ke zlepšení podmínek v mateřské školce F. L. Věka.
Kateřina Absolonová, Josef Šedlbauer

MĚSTO SE ROZHODLO zbourat staré 
pavilony a vystavět novou kontejne-
rovou školku. Na první pohled chvály-
hodný záměr má ovšem několik háčků.

Prvním je plánovaná cena – téměř 
33 milionů korun, což znamená cca 
8 000 Kč za metr krychlový obestavě-
ného prostoru. To jsou peníze, za které 
je možné postavit klasickou stavbu 
s několikanásobnou životností a nej-
spíše i lepším vnitřním prostředím.

Provedli jsme srovnání s  řadou 
jiných kontejnerových školek, ze kte-
rého vyplývá běžná cena do 5 milionů 
na každých 25 dětí. Pro tuto MŠ by tak 
byla odpovídající cena 18 milionů, i když 
vezmeme v potaz nutnost demolice sta-
rých pavilonů na jedné straně a existen-
ci základů stavby na straně druhé.

Druhý, významnější problém je 
příprava projektu a výběrového řízení 

na dodavatele. Projektový záměr zadalo 
město architektovi Horatschkemu, 
známému mj. z kauzy Svojsíkova, bez 
výběrového řízení a za cenu, která je 
jen o 20 korun nižší než limit, nad který 
by výběrové řízení muselo být vypsáno.

Ve  skutečnosti mu ale byl zadán 
i  architektonický dohled, za  který 
dostane zaplaceno více, čili šlo o účelo-
vé dělení zakázky. Uchazeči mají k dis-
pozici jen půdorysy, řez a vizualizaci 
architektonické studie a povšechnou 
technickou zprávu, příprava projektové 
dokumentace je totiž součástí dodávky.

Jednoduše řečeno uchazeč má 
ocenit několik obrázků, a to natolik 
přesně, že výsledná cena bude udrži-
telná i po zpracování řádné projektové 
dokumentace. Na její zpracování a kon-
zultaci s architektem bude mít doda-
vatel zhruba měsíc. To vše evidentně 

nahrává někomu, kdo je o  zakázce 
od počátku nadstandardně informo-
ván, připravuje se na ni a tento „bonus“ 
si vybere ve vyšší ceně.

Třetím problematickým bodem je to, 
že stavba má být fi nancována formou 
dodavatelského úvěru, což předem 
vylučuje z výběrového řízení menší 
fi rmy. K dodavatelskému úvěru v plné 
výši navíc není důvod, protože město se 
zároveň chystá prodat vilu a kus zahra-
dy, které dnes ke školce patří a jejichž 
výnos by měl pokrýt část nákladů.

Zakázka na výstavbu nové školky 
tedy vykazuje řadu znaků manipulace, 
která nakonec bude město stát zbyteč-
né peníze.

Změna pro Liberec upozornila 
na zakázku všechny fi rmy, které se v ČR 
výrobou kontejnerů zabývají, aby 
byla i  za  těchto podmínek alespoň 

nějaká šance na dosažení lepší ceny. 
Zároveň ale nepovažujeme tento 
projekt od počátku za nejlepší možný. 
Racionální varianta podle nás spočívá 
ve zbourání pavilonů a rekonstrukci vily, 
ve které má dnes školka zázemí. Protože 
by se tím snížila kapacita školky, bylo 
by potřebné doplnit ji menší kontejne-
rovou přístavbou, která ani nemusí mít 
trvalý charakter a tudíž by byla levnější. 
Enormní poptávka po školkových mís-
tech sice trvá, ale zároveň se od r. 2008 
trvale snižuje porodnost.

Už několik let také upozorňujeme 
na možnost zřizovat třídy pro před-
školáky v budovách málo využitých 
základních škol, což je levné a efektivní 
řešení. Na druhou stranu každá čtvrť by 
měla mít k dispozici stálou „jádrovou“ 
školku, což vila splňuje, ale pro školku 
z kontejnerů to tak docela neplatí. 
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Triumf lásky
Letos si připomínáme 150. výročí narození světoznámého 
secesního malíře Gustava Klimta, spoluautora opony Divadla 
F. X. Šaldy.
Pavel Chmelík

LIBERECKÁ OPONA od  slavné-
ho představitele vídeňské secese 
a evropského malířství je dlouhodo-
bě v hledáčku rakouského Klimtova 
muzea. Liberec jí mohl dvakrát prodat 
– za milion amerických dolarů.

Největší plátno v regionu, tak trochu 
nenápadně ukryto v divadle, budou 
nyní moci zájemci spatřit v rámci pro-
hlídek historické budovy radnice.

Vzácné umělecké dílo Liberec 
neprodal, i když milionová nabídka 
se opakovala dvakrát. Jednou na konci 
60. let, podruhé v roce 1989.

Opona jde dolů jen při některých 
slavnostnějších příležitostech, nad 
jevištěm visí ve výšce téměř 19 metrů. 
Váží zhruba 200 kilogramů a  měří 
9 x 8 metrů. A má své jméno – Triumf 
lásky. Zobrazený alegorický motiv 
vypodobňuje svatební veselí.

I když přesná hodnota opony není 
známa, bude patrně mnohonásob-
ně převyšovat v minulosti nabízené 
částky. Klimtova díla totiž patří mezi 
nejdražší na světě. Jeden z jeho obrazů 
byl v USA prodán v přepočtu za tři mili-
ardy korun. 

SPORTOVNÍ AREÁL JEŠTĚD A RÁDIO DOBRÝ DEN VÁS ZVOU

S RODINOU
DO VESCE
NEDĚLE 20. 5. 2012 | 14–18 HODIN

TRES UDOS
BEATBOXER

MIRAS
KLAUN MATY
A MNOHO DALŠÍHO!

• Horkovzdušný balón
• Lezecká stěna
• Freeride team Ještěd
• Inline bruslení
• Ukázky techniky – SAJ
• Soutěže pro děti i dospělé
• Bodypaiting
• Jízda zručnosti

AKČNÍ SET: PÁREK V ROHLÍKU + LIMONÁDA ZA 19 KČ

K letošnímu sto pátému výročí nastudoval Pěvecký sbor Ještěd Liberec 
Mši svatého Jana Zlatoústého od Petra Iljiče Čajkovského.

Koncert se koná 3. června od 18.00 v kostele sv. Antonína na Sokolov-
ském náměstí. Všechny čtenáře i další občany Liberce a okolí srdečně zveme.

Pro zájemce o sborový zpěv – rádi vás přivítáme do svých řad. Zkoušíme 
v ZUŠ Liberec Frýdlantská ul. v neděli od 19 hodin.

O životě sboru více na www.jested-choir.cz 

Pěvecký sbor Ještěd Liberec
V letošním roce slaví Pěvecký sbor Ještěd Liberec 105 let.

ZDAR
MA

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

Děkujeme za vaše ohlasy a dopisy. 
Jak je napsáno v úvodu této rubriky – 
odpovídáme na ně postupně, tak jak 
nám do redakce došly.

Musíme upozornit, že na dotazy 
adresované do Libereckého zpravo-
daje bude odpovídáno pouze zde, 
na této stránce. Prosíme, abyste nevy-
žadovali odpovědi individuálně. Není 
to v našich silách a tato rubrika slouží 
proto, aby se o vašem názoru dozvě-
děli také ostatní čtenáři.

Pokud chcete řešit některé záleži-
tosti rychle a individuálně, prosíme 
obracejte se ofi ciální cestou na kon-
krétní odbor magistrátu prostřednic-
tvím podatelny. Děkujeme za pocho-
pení. Redakce

CHODNÍK KE KREMATORIU
Již delší dobu sbírám odvahu vám 

napsat a našla jsem ji až po přečtení 
vašeho Zpravodaje.

Pětatřicet let chodím do krematoria 
ke  hrobu mých rodičů po  chodníku 
od býv. Elitexu a s politováním musím 
konstatovat, že za tu dobu se chodník 
rozpadá (na  druhé straně už téměř 
neexistuje). Lituji pozůstalé, kteří 
chodí s holemi nebo maminky s kočár-
kem. Domnívám se, že by si nebožtíci 
i pozůstalí zasloužili důstojnější přístup 
k poslednímu rozloučení.

Doporučuji vašim zástupcům, aby 
si prošli pěšky město nejen v centru, 
ale i  v  odlehlejších částech. Je také 
politováníhodné, že se  nápravy dějí 
až na upozornění občanů (např. kaluž 
u Intersparu, také tam chodím a nadá-
vám).

Nevím, jestli tato připomínka bude 
něco platná, ale aspoň jsem si ulevila 
a splnila občanskou povinnost.

 Eva Kellerová, Liberec

Stávající povrch komunikace 
U Krematoria je z dlažebních kostek 
s nerovným povrchem a nekonstant-
ním příčným sklonem. Souběžný jed-
nostranný chodník má povrch z doži-
lých betonových dlaždic. Z tohoto 
důvodu byla v roce 2004 tehdejším 
technickým odborem pořízena doku-
mentace ke  stavebnímu povolení, 
která navrhla opravu následujících 
částí:

1. Předlažba komunikace U Kre-
matoria

2. Oprava chodníků včetně výměny 
krytu za zámkovou dlažbu

3. Zřízení dvou míst pro přechá-
zení chodců v místech zakončování 
chodníků

4. Úprava vjezdů do ul. U Opatrov-
ny a U Krematoria

Na tuto akci ale nebylo zajištěno 
stavební povolení a  proto nebyla 
oprava v  minulosti provedena. 
Do plánu činnosti odboru technické 
správy na příští rok je zařazena aktua-
lizace v minulosti již zpracované pro-
jektové dokumentace, neboť od doby 
jejího pořízení v roce 2004 se změnily 
prováděcí předpisy k provedení díla. 
To například spočívá v nezbytném 
nasvětlení přechodu pro chodce 
apod. Po provedení aktualizace pro-
jektové dokumentace bude ze strany 
odboru správy veřejného majetku 
zajištěno povolení k výstavbě tak, aby 
byla tato akce připravena k realizaci.

V současné době předpokládáme, 
že k opravě komunikace dojde v nej-
bližších letech, nejdříve však v roce 
2013. Do té doby bude v ulici U Kre-
matoria prováděna pouze oprava 
lokálních havarijních stavů. 

David Novotný a kolektiv odboru technické 

správy veřejného majetku.

PŘIŠLO DO REDAKCE

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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Kdyby mohli, pěstují si i vlastní kávu
Člověk bez přátel jako by nebyl. Každý to potřebuje, sejít se, popovídat si, dát si něco dobrého k pití i na zub. Cítit 
se dobře, prostě mezi kamarády. A přesně takové pocity vás přepadnou v kavárně, která je… no, Bez konceptu.
Pavel Chmelík

OTEVŘÍT SI KAVÁRNU na kraji Staré-
ho Harcova, v místě, kde se od Husovy 
ulice odpoutává Svobodova vedoucí 
k přehradě, může znít jako dost odváž-
ný plán. Mladému páru, který se před 
dvěma lety přesunul z Prahy do Liber-
ce, zdá se, vyšel.

Pavel Hlad s Renátou Schwarzba-
chovou si jednoho krásného dne řekli, 
že poznali dost a je tedy čas postavit 
se na vlastní nohy. Oba pracovali deset 
let v gastronomii a kavárenství, poznali 
provozy v celé Evropě.

„Když jsem pracovali nějaký čas 
v Praze začali jsme chtít vlastní podnik. 
Jenže, Praha je složitá a je tam velká 
konkurence. Jezdila jsem s přítelem 
do  Liberce a  moc jsem si tu část 
kolem zoo a Harcova oblíbila. Tak jsme 
se rozhodli, že to tady zkusíme,“ začíná 
vyprávět Renáta prozatím krátký 
příběh o podnikaní.

Kavárnu s originálním názvem „Bez 
konceptu“ otevřeli na místě bývalých 
potravin v  Husově ulici, daleko 
od centra Liberce. „Máme rádi klasiku 
a stará německá zástavba se nám líbí. 
Až dlouho po tom, co jsme otevřeli, 
jsme zjistili, že zde za první republiky 
byla vyhlášená kavárna. Mě vůbec ta 
doba fascinuje. Dříve to bylo úžasné, 

lidé se lépe znali, scházeli se, fungo-
valy spolky. Ani my jsme nechtěli být 
v hektice obchodních domů v centru 
města. Věřím, že se  jednou zvedne 
Pražská ulice, ten potenciál tam je – 
spousta malých obchodů, kadeřnictví, 
kavárny, pekař, řezník… Prostě, tak jak 
to bylo dřív. Ve světě to totiž normálně 
funguje, tak proč ne tady.“

U stolků sedí různí hosté. Pracující 
podnikatelé s  notebookem, parta 

mladých studentů, maminka s malým 
dítětem i  postarší pár v  důchodu. 
Slečna kavárnice jich většinu zná 
jménem. V  kavárně Bez konceptu 
se člověk skutečně cítí dobře. A Renáta 
to potvrzuje. „Většina našich zákazníků 
jsou známí, kamarádi. Náš vztah s nimi 
je leckdy v osobní rovině a tak jsme to 
přesně chtěli,“ potvrzuje.

Začátky byly krušné. Rekonstrukce 
pronajatých prostor byla nákladná 

a majitelé se snažili vybavení zajistit 
sami. Po  bazarech sehnali klasické 
tonetky, dřevěné stoly, sami si šili 
potahy, upravili chlaďáky, obslužný 
pult. Povedlo se jim vytvořit příjemný 
prostor. V  individuálním přístupu 
pokračují i za provozu. Jejich kuchyně 
je domácí. Sami si připravují fran-
couzské bagety podle originálních 
receptů, pečou sladkosti a nechemické 
dorty, vyrábí ledový čaj s  ovocem. 
Kdyby mohli, tak si snad pěstují vlast-
ní kávu. „Když jsme si to tak všechno 
pěkně chystali, zjistili jsme, že nemáme 
žádný koncept, tak proto Bez koncep-
tu,“ vysvětluje spolumajitelka.

Nikde v  kavárně ani u  pultu 
neuvidíte lístky. „Zatím nám to fun-
guje výborně. Konzumaci nepíšeme, 
nechodíme s kasírkou, panuje tady 
absolutní důvěra. Zákazníci se  při 
odchodu zastaví u  pultu a  nahlásí, 
co měli. Ještě se nestalo, že by někdo 
utekl bez placení.“

Kavárna má ještě jednu zvláštnost, 
stává se z ní místo pro začínající výtvar-
níky a fotografy. Každý kvartál otevírají 
novou autorskou výstavu amatérských 
umělců. Nyní například v kavárně vys-
tavuje Leona Chvojková a velká část 
jejích obrazů je již prodána. 

JAK SE ŽIJE LIBERECKÝM ŽIVNOSTNÍKŮM

KAVÁRNÍCI. Renáta Schwarzbachová a Pavel Hlad.  Foto Pavel Chmelík

Inzerce
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My,
co by znavené nemocemi a životem,
přebýváme tady za plotem.
Máme tu každý svoji cimřičku,
na procházku chodíme
s klíčkem na krčku.

Dobře se tu o nás starají,
uklízí nám i jídlo dodají.
Abychom tu nesmutnili,
klub nám pěkný připravili.
Rádi do něj chodíme,
nikdy se nenudíme.
Ať prší, či je zima venku,
těšíme se na Helenku.
Ta nám program připraví,
rozesměje, poradí.

Pepíček se o nás stará vskutku,
vždy uvaří něco dobrého do žaludku.
I hudbu tady máme,
Mirka s kytarou rádi posloucháme.
Když zahraje písničku,
zahřeje nás v srdíčku.

Jaruš ta má prací více,
navíc je dobrá knihovnice.
Doporučí knihu nebo svazek,
aby osvěžil se náš mozek.
Naše milá Jiřinka
je dobrá hospodyňka.
Ráda vaří, ráda peče,
když dobroty přinese,
už nám z pusy slina teče.
Jaruška všem pomáhá,
vždy ruku k dílu přikládá
a nedává ji nikdy za záda.

Libuška byla u moře,
aby zapomněla na své hoře.
Měla těch nemocí dosti,
i pochroumané některé své kosti. 
V Egyptě se nenudila,
Egypťana si namluvila.
Maruška je holka smutná,
ale nám to není putna.
Veselou bychom ji rádi viděli,
jak v úterý, tak i v neděli.

Jiřinka je holka tichá,
nerada se do něčeho míchá.
Rekordy v bingu však vždy láme,
jsme rádi, že ji tady máme.
Lidušku též rádi máme,
vesele si s ní zazpíváme.
Věrka to je chytrá hlava,
nerada se s někým hádá.
A kdo to sedí vedle ní?
Toť Bobinka, pokladní.
Dík jejímu umu,
máme vždy na fl ašku rumu.

Někdy navštíví nás pan ředitel Dufek, 
to udělá dobrý skutek.
Přejeme mu zdravíčko,
ať přiveze vždycky s sebou paní Petru, 
naše sluníčko.
Já jsem teď v klubu dlouho nebyla, 
jelikož se mi dvě žebra zlomila.
I jiné nemoci se přidaly,
proto mi do klubu jít nedaly.
Ale teď už mi lékaři přáli,
abych byla zase s Vámi.
A tak milé berušky,
brzy budou halušky. 

ČINNOST KLUBU se stala pravidel-
nou, získala na pestrosti nabídky zají-
mavých akcí a vzrostla jeho návštěv-
nost klubu. Pro každý měsíc jsou vždy 
vypracovávány měsíční plány činnos-
ti, které nabízejí besedy, přednášky, 
návštěvy divadel, zájezdy, společenská 
setkání, možnost oslav nebo jenom 
přátelské posezení v kruhu známých.

Měsíční plány činnosti vypracová-
vají pracovníci Kontaktu, kteří vychá-
zejí z potřeb a požadavků seniorů 
a vždy se snaží nabídnout jim během 
měsíce činnosti, které je zaujmou 
a pobaví.

Velké oblibě se těší akce, na nichž 
vystupují děti, ať již členové Seve-

ráčku, dětského folklorního souboru 
Jizerka nebo žáci ZUŠ Liberec nebo 
ZUŠ Jablonec nad Nisou. Vystoupení 
dětí je pro seniory vždy obzvlášť milé.

Během roku pak ještě probíhají 
různé sportovní akce, jako je turnaj 
v  kuželkách, turnaj v  pétanque 
nebo seniorská míle. Tyto akce jsou 
pořádány pro širokou libereckou 
seniorskou veřejnost a senioři z DPS 
Burianova na nich mají své početné 
zastoupení.

Oblíbená jsou také posezení 
s nejrůznějším zaměřením, jako je 
společné grilování na zahradě DPS 
nebo na terase DPS, promítání fi lmů 
s ukázkami světových hudebních děl 

nebo třeba jen promítání fotografi í 
z akcí, kterých se v minulosti senioři 
zúčastnili.

Své nezastupitelné místo má v čin-
nosti klubu seniorů při DPS Burianova 
také společenské vyžití např. na maš-
karní veselici, při návštěvě představe-
ní v divadle nebo v rámci poznáva-
cích zájezdů a výletů do blízkého, ale 
i vzdáleného okolí.

Senioři na  DPS Burianova nežijí 
ale pouze programem, který pro ně 
zajišťuje Kontakt. Senioři sami v dal-
ších mimoklubových dnech provozují 
svoje kluby se specifi ckým zaměřením, 
se „zábavou šitou na míru“. V těchto 
klubech se  může realizovat každý 

podle své záliby. Kluby jsou zaměřeny 
např. na vaření, ruční práce, čtení, spo-
lečenské hry nebo jenom na chvilky 
společného posezení a besedování 
s přáteli.

Vedoucími klubů jsou aktivní senio-
ři a seniorky, kteří mají dost sil a chuti 
vymýšlet zajímavou zábavu pro ostatní 
obyvatele DPS. O tom, že se jim jejich 
práce daří, svědčí stálá návštěvnost 
jejich klubových akcí.

Bez nadsázky můžeme konstatovat, 
že obyvatelé DPS Burianova se během 
roku určitě nenudí, nejen zásluhou 
Kontaktu, ale především zásluhou 
vlastního aktivního přístupu k životu 
a k sobě samým. 

Aktivity klubu seniorů při DPS Burianova
Klub seniorů při DPS Burianova byl založen Komunitním střediskem Kontakt v roce 2008.
Miroslav Macek, obyvatel DPS Burianova a člen Rady starších

Klub čajové kuchyňky
Blaženka Nováková, obyvatelka Domu s peč. službou Krejčího

Program klubu seniorů
Komunitní středisko Kontakt Liberec

19. 5. / 9.00
Putování za upíry
Výlet s klubem Pohoda 
do Hrádku nad Nisou

Sraz před
vlakovým 
nádražím

21. 5. / 15.00
 Anton Pavlovič Čechov 
Beseda s Annou Sadíl-
kovou

Cen. klub sen.
3. patro

22. 5. / 15.00

Máj – lásky čas
Setkání s hercem Divadla 
F. X. Šaldy L. Duškem 
a Prvním libereckým 
spolkem paní a dívek

Cen. klub sen.
3. patro

24. 5. / 10.00
Tréninkové dopoledne 
v kuželně Tipsport aréna

24. 5./ 14.00  Beseda „Jak na mobilní 
telefon“

Cen. klub sen.
3. patro

25. 5. / 10.00  Don Carlos Povídání 
o opeře s Ninou Vaňkovou

Cen. klub sen.
5. patro

29. 5. / 14.00 Hudební odpoledne 
s M. Hadravou a J. Klímou

Cen. klub sen.
3. patro

8. 6. / 8.00
Turnaj ve stolním tenise 
pro seniory o pohár 
ředitele DPMLJ

Tipsport aréna

12. 6. / 14.00 Hudební odpoledne 
s M. Hadravou a J. Klímou

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 13.30 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.
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Výsledky své práce předvedou 
studenti veřejnosti na výstavě Byd-
lení & Design v Radničním sklípku. 
Tradiční akce měla v minulých letech 
velmi dobrý ohlas mezi návštěvníky. 
Ti mohli obdivovat návrhy interiérů, 
bytových doplňků a nábytku od stu-
dentů maturitního oboru architektu-
ra a design interiéru.

Liberečané oceňovali ukázky 
rukodělné práce truhlářů, řezbářů, 
čalouníků a  aranžérů, kteří dosa-
hují pravidelně skvělých výsledků 
v  celorepublikových soutěžích. 
Truhláři a řezbáři na výstavě před-
váděli například repliky stylového 
nábytku, ukázky intarzie a řezbářské 
dovednosti. Čalouníci vystavovali 
zrestaurované kusy starožitného 
čalouněného nábytku. Aranžéři 
výstavu sami připravili a  doplnili 
kašírovanými modely.

Stejnou přehlídku dovedností 
mohou Liberečané zhlédnout i letos 
od 4. do 22. června. Letos výstava 
neproběhne v  Severočeském 
muzeu, ale díky mimořádné vstříc-
nosti a podpoře řemesel ze strany 
Magistrátu statutárního města 

Liberec, bude uspořádána v centru 
města, přímo v  Radničním sklíp-
ku. I zde se můžete těšit na ukázky 
aktivit záchranářů, práce vizážistů 
a  na  módní přehlídky studentů 
oboru Fashion design. Ty proběhnou 
ve čtvrtek 7., ve středu 13. a v úterý 
19. 6., vždy v 10 a ve 14 hodin.

Návštěvníci získají možnost 
se na vlastní oči přesvědčit, že tradič-
ní česká rukodělná výroba má stále co 
nabídnout. 

OPERA VZNIKLA v  neuvěřitelně 
krátkém čase zhruba dvou měsíců. 
Premiéra se konala 6. března 1853 
v Teatro La Fenice a  proběhla bez 
většího úspěchu – snad i díky nekva-
litnímu obsazení.

Verdi se zdráhal povolit další uve-
dení, dokud nenajde lepší zpěváky. 
Nakonec došlo o rok později k dru-
hému uvedení v benátském Teatro 

San Benedetto a tentokrát šlo o jed-
noznačný úspěch – Traviata se stala 
jednou z nejslavnějších Verdiho oper. 
I přes to, nebo právě proto, že hlavní 
role patří k nejobávanějším sopráno-
vým partům vůbec.

Režisér Martin Otava: Není to 
příběh naivní dívky, která se zami-
lovala do prince. Je to příběh ryze 
současný… 

Výstava řemesel a designu 
„Bydlení & Design 2012“
Pomalu se blíží maturity, závěrečné učňovské zkoušky a konec 
školního roku. Pro studenty SŠ tvorby a designu nábytku, 
SOU nábytkářského a SOŠ a SŠ uměleckořemeslné a oděvní 
v Liberci – Kateřinkách to znamená zejména dokončení 
celoročních projektů a klauzurních prací.

La Traviata
Divadlo F. X. Šaldy uvede v pátek 18. května premiéru opery 
Giuseppe Verdiho. Druhá premiéra bude 26. května.

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

SLEVA20%

www.koupelny-ptacek.cz

DÁREK 
ZDARMA

 
!

Garance 
nejlepších

OBJEDNÁVEJTE NA:
www.koupelny-ptacek.cz nebo na
bezplatné zákaznické lince 800 100 509

Studio koupelen
LIBEREC
. 
.  
. 

www.lekarnavital.cz

(* 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.

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

Inzerce

Inzerce



V PŘEDCHOZÍ SEZONĚ se fl orbalo-
vý tým juniorek vůbec neprobojoval 
do závěrečných bojů, skončil ve své 
divizi na 5. místě. První větší úspěch 
přišel až na červencovém Praguega-
mes, kde v silné konkurenci obsadily 
3. místo.

V  podzimních utkáních juniorské 
soutěže začaly dosahovat dobrých 
výsledků s favority naší divize a pomalu 
začaly myslet na  postup do  dalších 
bojů. Na počátku ledna odjely na turnaj 
Gothia do Švédska, kde dostaly dobré 
„školení“ od  nejlepších švédských 
týmů. Pochopily, že musí ještě hodně 
přidat, aby se dostaly mezi nejlepší. 
Tréninky byly intenzívnější, zlepšila 
se docházka, což se projevilo ve zbý-
vajících zápasech juniorské soutěže. 
Nakonec postoupily do závěrečného 
turnaje play off  o mistra ČR.

Postup do play off  byl velmi cenný 
v tom, že jej děvčata vybojovala bez 
pomoci extraligových hráček žen 
juniorského věku.

Play off nejlepších osmi týmů 
se konalo o víkendu v polovině dubna 
v Praze. Turnaj velmi precizně uspořádal 
tým Chodova a byl opravdu důstoj-
ným vyvrcholením juniorské soutěže. 
Do Prahy odjelo celkem 20 hráček, což 
se nakonec ukázalo jako rozhodující 
vzhledem k  rozložení sil ve  čtyřech 
náročných zápasech.

Ve čtvrtfi nále se hrálo na dvě utkání 
se  stejným týmem. Liberecký tým 
narazil na  IBK Hradec Králové, který 
dvakrát porazil 7:2. Pak se hned přesu-
nul do Liberce odpočívat a nabírat síly 
na nedělní boje o medaile.

V  neděli jela liberecká fl orbalová 
výprava bojovat o medaile a nastoupila 
proti Tatranu Střešovice, který do třeti-
ce porazila s výsledkem 7:2. Liberecká 
děvčata Tatran porazila s velkým pře-
hledem. Medaile pro FBC Liberec už 
byla jasná, ale trenéři vůbec netušili, 
co udělá s hráčkami atmosféra fi nále 

proti domácímu Chodovu, který větši-
na diváků viděla jako jasného favorita 
a vítěze. Atmosféra na úvod fi nále byla 
úžasná – nástupy, hymna, sportovně 
fandící kotle diváků.

Finále se stalo skutečným vyvrcho-
lením turnaje a celoroční přípravy libe-
reckých hráček. Po dokonalé taktické 
přípravě vstoupily hráčky do utkání 
s  obrovskou vůlí uspět. Nervozita 
předchozích utkání byla pryč, od první 
minuty se odehrával fyzicky náročný 
boj o každý metr hřiště, který vyvrcholil 
výsledkem 3:7 pro Liberec. 
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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: 14. 5. 2012.
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MČR veteránů 
v badmintonu
O D D Í L BADM I NTO N U VSK 
Slavia TU Liberec pořádá ve  dnech 
19.  a  20.  května Mistrovství České 
republiky veteránů v badmintonu.

Mistrovství se koná v roce výročí 40 
let libereckého badmintonu v nejvyšší 
soutěži družstev. Turnaje se odehrají 
na osmi kurtech haly Technické uni-
verzity v Liberci-Harcově, Na Bohdalci 
715.

Sobota 19. 5. / 9.00: slavnostní 
zahájení ve spodní hale
9.10–19.00: hrací doba turnajů

Neděle 20. 5. / 9.00 –13.00
semifi nálové a fi nálové zápasy
13.30 vyhlášení výsledků

Bližší informace na e-mailu zdenek.
kracmar@tul.cz, mobil: 721 870 631, 
www.badminton-liberec.cz 

Cyklobus
Na Jablonecku a Liberecku je 

od 5. května připraven provoz 
tradiční linky Jablonec–Bedři-
chov–Liberec se spoji i do Turno-
va a zpět. Spoje budou odjíždět: 
z Liberce, Moskevské na Bedřichov 
v 9.35, 11.35 a 13:35. Z Jablonce, 
Pražské na  Bedřichov v  8.30, 
10.30,12.30. Z  Jablonce-Pražské 
na Turnov v 8.45 a 15.45. Více info 
na www.busline.cz. 

Uzávěrka příštího 
čísla Libereckého 

zpravodaje je 
21. května

Juniorky FBC Liberec mistryněmi ČR
Florbalové juniorky FBC Liberec dosáhly historického úspěchu, staly se mistryněmi České 
republiky pro rok 2012.
František Příhoda

Na hřiště zdarma
Areál ve Svojsíkově ulici zve.
HŘIŠTĚ NA PLÁŽOVÝ volejbal, dvě asfaltová hřiště, atletickou dráhu, 
hřiště na tenis a výcvikový horolezecký trenažér JAKUB – to vše může zcela 
zdarma využívat veřejnost.

Sportoviště ve Svojsíkově ulici je za obchodním domem Interspar směrem 
k Ruprechticím. Mimo prázdniny je areál otevřený ve všední dny mezi 16.–
21. hodinou. O víkendu a ve svátek je provoz stejný jako o prázdninách, tj. 
celý den mezi 8.–21. hodinou.

Areál je vybaven základními prostředky, jako jsou sítě, branky, koše 
a podobně. Míče a další sportovní náčiní si musí každý donést samostatně 
a nelze je zde zapůjčit. Rezervace na tel. 973 261 184 a 973 261 308 u dozorčího 
na vstupu. 

NEJLEPŠÍ. Mistryně ČR juniorek 2012 FBC Liberec. Brankářky: Bára Kokešová, Markéta 
Nikodýmová. Obránci: Petra Honzová, Dominika Plíšková, Aneta Bajglová, Nela 
Škopánová, Petra Cinkánová, Týnka Peterková. Útočníci: Adéla Ondruchová, Bára Červová, 
Petra Havlíková, Klára Šípová, Verča Loudová, Anča Kultová, Týnka Lochmannová, Radka 
Skopková, Míša Mlejnková, Lea Mullerová, Markéta Kosová, Klára Leierová. Trenéři: Aleš 
Havlík a Lucie Paulovičová. Foto: archiv FBC Liberec

DISTRIBUCE ZPRAVODAJE

čtvrtek 31. května v 15 hodin
ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 11 V HISTORICKÉ BUDOVĚ RADNICE

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC
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