
Vzpomínka na prusko-rakouskou válku

Bitva u Liberce se odehrála v rámci sedmileté války přímo na ostašovských polích 21. dubna roku 1757. Letos 20. dubna si 
ji Liberečané připomněli při Poutních slavnostech v Ostašově. Bitva u Liberce v roce 1757 byla jednou z důležitých bitev 
tehdejší sedmileté války mezi Rakouskem a Pruskem. Foto Jiří Šolc
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Vychází v nákladu 45 500 kusů  ZDARMA—Noviny pro občany města Liberce  

  V. 2013

festiVal 
mateřinka
Evropské centrum divadla 
pro děti opět v Liberci.

FEstivaL proFEsionáLních 
loutkových divadel pro děti 
předškolního věku po dvou letech 
opět rozezvučí liberecké ulice. 
Létající sloni, jeho tradiční maskoti, 
se budou po městě vznášet od 18. 
do 22. června. Festival Mateřinka 
letos navíc slaví 40. výročí od 
založení. čtětE na straně 8

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
návrhu

ÚZEMNÍHO PLÁNU 
dle Stavebního zákona 

čtvrtek 13. června 
Dům kultury 

Liberec
od 16 hodin
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NOVÝ ÚZEMNÍ 
PLÁN LIBERCE

Termín pro podání námitek 
a připomínek je do čtvrtka 

20. června 2013

Referendum? Ano, ale co to znamená pro vás?
Martina Rosenbergová, primátorka Liberce

Vypadá to, že v  Liberci bude 
referendum, které se týká prodeje 
městského majetku – ať již letiště, 
technických služeb, nebo jiných ploch 
a objektů. Konat se bude na zákla-
dě petice, za kterou stojí Změna pro 
Liberec. Proti referendu, jako projevu 
přímé demokracie, vedení Statutární-
ho města Liberce nic nemá. Ale dosta-
li občané spolu s peticí také pravdivé 
a  úplné informace? Rozhodně ne. 
Jenže to by z toho nešlo vymlátit tolik 
populistické mediální slávy, nešlo by 
jej manipulovat tak, jak se o to dnes 
jeho autoři a zastánci snaží, a také by 
nemohli být klamáni obyvatelé Liber-
ce, kteří mnohdy ani nevědí, o čem 
mají hlasovat, natož to, jaké důsledky 
bude volba mít.

O čem referendum Změny bude, 
 a o čem nikoli?

Možná jste petici za konání referenda 
také podepsali. Možná ještě nemáte ani 

jasný názor na to, jak budete hlasovat, ale 
znamenala pro vás právo občanů vstou-
pit do rozhodování volených politiků. Víte 
ale o čem se má, mimo jiné, hlasovat?

 Často, když se obyvatel města 
zeptám, co vlastně podepsali, jedinou 
odpovědí je, že město neprodá letiště 
a Technické služby města Liberce. Jenže 
o tom to není. Pokud totiž referendum 
v této podobě podpoříte, budete hla-
sovat pouze o  tom, že tyto prodeje 
nemohou realizovat „orgány Statutár-
ního města Liberec vzešlé z voleb v roce 
2010“. A prodat je nemohou pouze po 
dobu jednoho roku. Má to logiku?

Znamená to, že jakákoliv jiná 
budoucí vláda města může prodej 
uskutečnit? Ano, takto volená otázka 
omezí prodej pouze do komunálních 
voleb v říjnu 2014. Nebudete v referen-
du tedy rozhodovat o tom, že se tento 
majetek neprodá, ale že se neprodá jen 
do října příštího roku. A jelikož Změna 
chce spojit referendum se svou volební 

kampaní a navrhuje termín referenda 
spojit s volbami parlamentními, které 
se budou konat v květnu nebo červnu 
2014, vaše rozhodnutí bude platné 
pouhé 4 měsíce a bude město stát 
3 miliony korun. Věděli jste to?

A jak je to s prodejem letiště? Nesmy-
slné je tvrzení, že prodej letiště za částku 
více než 100 milionů korun je „výhodná 
koupě“. Ona to opravdu není lukrativ-
ní plocha, jak o  ní odhadci-amatéři 
ze Změny rádi hovoří. Z více než 90 % 
je zatížena věcným břemenem, které 
umožňuje držiteli tohoto věcného 
břemena právo chůze i pojíždění aut. 
Tohoto břemena, vzniklého v minulosti, 
bude velmi nelehké, až skoro nemožné, 
se zbavit. Údržba plochy letiště dnes 
město stojí 500 tisíc korun ročně.

Mluví se také často o  možnosti 
pozemky rozparcelovat a  prodat na 
výstavbu bytů.

« pokračování
na straně 2.
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editorial « Referendum, dokončení

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

aktuální termín je 11. června mezi 14. a 16. hodinou.

V pondělí 27. května od 18.00 do 19.30 se uskuteční další 
večerní setkání náměstka primátorky pro územní plánování, 

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

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

oteVřené 
dVeře 

pRimátoRky
a

náměstka

Vážení čtenáři,
když se před více než dvěma lety rodila současná 

vládnoucí koalice, spojovaly nás tři základní priority, 
kterých jsme chtěli dosáhnout a na kterých jsme 
stavěli nejen naši politickou budoucnost, ale také 
změnu v samotném Liberci. Byly jimi ekonomická stabilita městských 
financí, transparentní jednání a otevřený úřad.

Právě to, čemu se dnes mnohdy módně říká „protikorupční opatření“, 
jsme postupně aplikovali do života a chodu města, ale také do jeho 
městských společností. Zaváděli jsme opatření, která umožňovala vám 
– občanům města – hlubší a širší kontrolu, než byla kdykoli v minulosti 
možná. Máte přístup k naprosté většině dokumentů a záznamů z jednání, 
včetně doslovných přepisů z jednání městské rady.

Otevřeli jsme úřad všem zastupitelům (koaličním i opozičním), ale také 
obyvatelům města, aby měli šanci vyjádřit svůj názor a dozvědět se to, co 
potřebují. Implementovali jsme opatření do procesu výběrových řízení, 
prodejů majetku města a také do dalších oblastí, kde se pohybují velké 
finanční částky. Díky tomu Liberec v posledních dvou letech šetří desítky 
miliony korun na férových výběrových řízeních, která snižují cenu zakázek 
oproti předpokladům.

Možná bylo naší chybou, že jsme každé takové opatření široce neko-
mentovali, nedělali k nim velké tiskové konference a nerealizovali je 
prostřednictvím různých komisí či jiných subjektů. Osobně jsem ale dlou-
hodobě přesvědčena o tom, že je třeba nejprve pracovat, a pak teprve 
o tom, co se podaří, mluvit, než dlouze mluvit o tom, co bychom chtěli, 
a přitom nic nedělat.

Nyní jsme se v systémových opatřeních dostali na samotný konec – jak 
ukazuje praxe, fungují, a je možné je nadále s důvěrou využívat. Samo-
zřejmě, vždy je možnost cokoli zlepšovat a já předpokládám, že také tato 
oblast bude procházet kontinuálním vývojem. Mimo jiné také proto, 
že nyní nastal čas, kdy o přijatých opatřeních a systémových změnách 
častěji uslyšíte vy sami. Chystáme pro vás komplexní přehled nejen toho, 
co jsme udělali, ale také jakéhosi průvodce, který vám pomůže vyznat se 
v městu, jeho životě, provozu. Informace vám budeme postupně přinášet 
nejen prostřednictvím Zpravodaje, ale také skrze internetové stránky 
www.liberec.cz, kde vznikne speciální sekce, v níž naleznete všechna 
relevantní data.

Liberec nikdy nebyl otevřenějším a transparentnějším městem, než je 
nyní. To, o čem mnozí mluví a chtějí zavádět, v Liberci funguje již několik 
měsíců, daleko za rámec zákonné povinnosti.

Jsem za to ráda. Jednak proto, že mohu s čistým svědomím říci, že se 
nám daří dodržet to, s čím jsme do politiky šli, a jednak proto, že již vidíme 
reálné důsledky – třeba nemalé finanční úspory, které je následně možné 
využít pro další oblasti a činnosti města.

Děkuji všem, kdo nám v přípravě a zavádění všech těchto opatření 
pomáhali, kdo nás podporovali, třeba dobrou radou, třeba jen tím, že řekli, 
že jdeme správnou cestou. A pro všechny pochybovače a kritiky mám za 
celé vedení města jeden vzkaz – jde to i bez toho, abychom byli každý den 
v novinách a televizích. Jde to i bez velkých teatrálních gest a prohlášení. 
Jen je potřeba chtít a pracovat…

 vaše Martina rosenbergová

Dokončení ze strany 1.
Pokud se shodneme na rozdělení 

plochy pro výstavbu, pak je ale potře-
ba toto rozhodnutí učinit s vědomím, 
že doba potřebná ke změnám, které 
jsou k  takovému kroku potřeba, je 
otázkou mnoha dalších let, možná 
až desetiletí. Je potřeba získat mnoho 
povolení, například vyjmout plochu ze 
statutu veřejného letiště, udělat změnu 
v Zásadách územního rozvoje, což je 
dokument Libereckého kraje, nadřaze-
ný územnímu plánu města. A když se 
to podaří, jak cenné budou pozemky 
zatížené již zmíněným věcným břeme-
nem? I toto jste věděli?

A jaká je pravda v případě technic-
kých služeb? Jak posoudit výhodnost 
dlouhodobého držení podniku tech-
nických služeb, když na trhu staveb-
ních zakázek zuří nelítostný boj a hrozí 
trvalá ztráta hodnoty firmy, nebo 
také přijde opět oživení „zlatých let“ 
předchozích a stavební firmy nebudou 
stíhat zakázky? Potom by bylo jejich 
vlastnictví výhodné.

Termín referenda
Další otazník se vznáší nad ter-

mínem referenda. Ryze účelovou je 
snaha posunout termín jeho konání 
až k parlamentním volbám, které by se 
měly konat v květnu nebo červnu 2014. 
Čekat rok na to, aby občané měli šanci 
demokraticky projevit svou vůli, se jeví 
jako snaha využít referenda k politické 
kampani jednoho uskupení. 3 miliony 
z peněz daňových poplatníků. Věděli 
jste to?

Co to přinese našemu městu?
Referendum již bylo předáno vedení 

města, a to bude po vyhlášení výrazně 
omezeno jakkoli nakládat s  majet-
kem, kterého se referendum týká (což 
je většina majetku, se kterým by město 
mohlo něco realizovat). Je smysluplné 
rozhodnout co nejdříve a projevit tak 
vůli veřejnosti. Ale čekat více než jeden 
rok? Městu by tak mohla vzniknout 
nemalá škoda a mohlo by se dostat do 
velkých problémů. A co více, tato ome-
zení se dotknou také obyvatel města 
a podnikatelů.

Pokud bude rok „zakonzervován“ 
současný stav, nebude možné lidem 
pronajímat zahrádky, ačkoli bychom 
chtěli, nebude možné vydělávat na pro-
nájmu různých ploch. Proč? Protože až 
do referenda je téměř nemožné cokoli 
dělat s  objekty a  pozemky, kterých 
se referendum týká. Až tedy přijdete 
s žádostí o pronájem, odkoupení části 
pozemku, nebo s jinou podobnou pros-

bou, a bude-li prosazen návrh Změny 
na referendum až za rok, budete muset 
čekat. Čekat celý rok. Věděli jste to?

ANO pro referendum také zname-
ná další zvýšení daně z  nemovitosti 
a poplatků za odpady.

Bavíme-li se dnes o zabránění prodeje 
letiště, TSML, či jiných objektů a pozem-
ků v majetku města, je potřeba říci, že 
současné vedení města by tyto prodeje 
nejraději nerealizovalo. Bohužel ekono-
mická situace Liberce je napjatá a právě 
prodeje nepotřebného majetku mohou 
alespoň trochu pomoci.

Jsou samozřejmě i jiné varianty, jak 
dále. Například je možné přistoupit na 
návrhy Jana Korytáře a jeho Změny pro 
Liberec, a jít tak cestou zdražování daně 
z nemovitosti či komunálního odpadu, 
jak uvedl na jednom z jednání zastupi-
telstva. My se ale domníváme, že pře-
nést tuto zodpovědnost na obyvatele 
města by nebylo správné. Snad pouze 
za předpokladu, že by s ní obyvatelé 
souhlasili. Podporou referenda však 
souhlas dávají, protože jiné možnosti 
pro zvýšení příjmu města již neexistují.

Stejně tak je možné šetřit. „Běžné 
škrty“ jsou již vyčerpány. Jakékoli další 
je třeba realizovat jedině zrušením 
některých z příspěvkových organizací či 
městských společností. Které to budou? 
Divadlo, zoo, botanická zahrada? Soci-
ální služby, kulturní či sportovní? I tudy 
vede možná cesta, jak řešit ekonomiku 
města. Tou ale současné vedení města 
jít odmítá. Pokud by ale lidé v referen-
du projevili jinou vůli, samozřejmě 
bychom se jí řídili.

Rekapitulace
Chcete neprodat letiště i s vědomím, 

že město vynakládá na jeho údržbu 500 
tisíc ročně a raději souhlasíte s dalším 
zvýšením daně z nemovitosti?

Chcete neprodat technické služby, 
přesto, že víte, že tato společnost je pro 
město příliš drahá a raději souhlasíte 
se zvýšením poplatků za komunální 
odpad?

Souhlasíte s  konáním referenda, 
které bude stát 3 miliony Kč, které se 
mohly použít na opravu chodníků 
a silnic?

Souhlasíte se zablokováním prodejů 
a pronájmů na jeden rok?

Je to Vaše město a Vaše volba.

aKTuální zPRávy

LiBeReC.CZ
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Protikorupční strategie
protikorupční strategie města přispěje k lepší 
informovanosti občanů Liberce.
Zuzana Minstrová

Výherci kompostérů
v ponDěLí 6. května proběhlo losování výherců o domácí kompostér. 
Výherce, úspěšné luštitele křížovky otištěné ve Zpravodaji, losoval náměstek 
Lukáš Martin. Celkem došlo 125 odpovědí, z toho 5 nesprávných a jedna po 
termínu. Ze 119 správných odpovědí bylo vylosováno 85 výherců. Všichni 
budou o výhře informováni a vyzváni k podpisu smlouvy o zapůjčení kom-
postéru. 

Ochrana veřejné zeleně
ochrana veřejné zeleně se řídí obecně závaznou vyhláškou 
statutárního města Liberec č. 3/2009 o veřejném pořádku.

levnější mobily

první sLunEční paprsky vylákaly 
vlastníky zahrad k  jarnímu úklidu, 
vyhrabání trávníků a  k  ošetření 
dřevin. V letošním roce byly ale zazna-
menány množící se případy, kdy se 
občané Liberce svévolně pustili do 
ošetření dřevin na veřejném prostran-
ství ve vlastnictví Statutárního města 
Liberec, zejména na sídlištích.

Vzniklou odpadní hmotu odloží 
například ke kontejnerovým stáním. 
Rádi bychom vás informovali, že 
tento postup občanů je v  rozporu 
s obecně závaznou vyhláškou Statu-
tárního města Liberec č. 3/2009, kde 
se v odstavci č. VI bodě 2 písmene d) 
zakazuje provádět jakékoliv úpravy 
veřejné zeleně (včetně změny po- 
vrchových vrstev) nebo vlastní výsad-
bu bez souhlasu vlastníka.

V případě, že chcete svépomocí 
upravit nebo uklidit předzahrádku 

či okolí svého domova, informujte 
o tomto kroku odbor správy veřej-
ného majetku na tel.: 485 243 757, 
aby mohlo dojít k vzájemné dohodě 
a spokojenosti.

Zavolejte, úředníci vám rádi poradí. 
Tímto krokem z vaší strany se zamezí 
tvorbě černých skládek a předejde 
se případným finančním sankcím ze 
strany odboru životního prostředí 
Magistrátu města Liberec a  Statu-
tárního města Liberec za poškození 
zeleně a porušení obecně závazné 
vyhlášky. 

semináře o aleji
Magistrát chystá celou řadu kroků, které seznámí obyvatele 
města a především čtvrti Lidové sady s tím, jak bude 
konkrétně probíhat obnova aleje na ulici Masarykova.
Zuzana Minstrová

Město LibErEc povede s veřejnos-
tí otevřený dialog. Kromě průzkumu 
názorů obyvatel je v projektu komu-
nikace s veřejností navržena anketa 
mezi obyvateli, výstava k historii a sou-
časnému zdravotnímu stavu stromů, 
a dále jsou plánovány také například 
dva semináře pro veřejnost.

Na těchto besedách se lidé dozvědí 
nejen objektivní příčiny revitalizace 
lipové aleje, tedy detaily zdravotní kon-
dice stromů, z níž vyplývá nebezpečí 
jejich samovolného pádu a možného 
zranění kolemjdoucích.

Současně bude město na besedách 
informovat občany i o tom, že cílem 
magistrátu je alej zachovat. Jestliže ale 
dendrologové nevidí jinou cestu než 
pokácení všech vzrostlých lip, snahou 
města je obnovit stromořadí vysázením 

už vzrostlejších stromů, aby zde vznikla 
důstojná náhrada za ty, které musely 
být zlikvidovány.

Na semináře budou pozváni také 
odborníci. Lidem zde bude předsta-
vena i vizualizace budoucí nové aleje. 
Podrobný plán komunikace s veřejností 
schválila na svém zasedání rada města.

Letos bylo odstraněno prvních sedm 
nejnebezpečnějších stromů z celkové-
ho počtu 129, ostatní by mohly přijít 
na řadu v příštím roce. Na kondici lip 
se podepsala rekonstrukce tramvajové 
trati v 90. letech, kdy došlo k narušení 
kořenového systému stromů. Už tehdy 
chtělo kvůli bezpečnosti obyvatel 
město alej pokácet, ze záměru nako-
nec sešlo. Projekt obnovy stromořadí 
na ulici Masarykova je nyní ještě ve fázi 
jeho projednávání a schvalování. 

DaLší obLastí, kde plánuje vedení 
města výrazně ušetřit, je používání 
mobilních telefonů. Rada města 
schválila vypsání nové soutěže na 
mobilní telekomunikační služby.

Chce přitom využít aktuální přízni-
vé situace na trhu, kdy operátoři spolu 
svádějí nesmiřitelný konkurenční boj, 
a své služby proto výrazně zlevňují. 
„Výhod budou využívat všechny 

městské organizace. I  nejmenší 
mateřská školka tak bude korporát-
ním zákazníkem. Navíc bude volání 
uvnitř skupiny zcela zdarma,“ vysvětlil 
náměstek primátorky pro ekonomiku 
Jiří Šolc. „Předpokládáme, že se nám 
neomezený tarif podaří vysoutěžit 
pro město velmi levně a  ušetříme 
až 50 % současných nákladů,“ dodal 
náměstek. 

v ráMci bojE proti korupci a klien-
telismu a s cílem vyšší transparent-
nosti úřadu a města byla současnou 
koalicí už v minulosti přijata celá řada 
opatření.

Například byly zprůhledněny 
veřejné zakázky a nakládání s majet-
kem města, byla zpřístupněna zase-
dání zastupitelstva města občanům 
pomocí on-line přenosů. Funguje 
komise pro veřejné zakázky, Liberec-
ký zpravodaj je otevřený občanům 
i všem politickým subjektům, půso-
bícím v zastupitelstvu. Do výběro-
vých komisí pro výběr dodavatelů 
veřejných zakázek jsou zváni zástupci 
všech politických stran, působících 
v zastupitelstvu města. Na webových 
stránkách jsou zveřejňovány smlouvy 
s plněním nad 80 tisíc Kč.

To, co ale dosud na internetových 
stránkách Statutárního města Liber-
ce chybí a bude brzy doplněno, je 
samostatná protikorupční záložka, 
která bude shrnovat všechny infor-
mace o protikorupční strategii města. 
Bude obsahovat základní metodiku 
boje proti korupci ve městě a bude 
také rozcestníkem ke všem v této věci 
podstatným informacím na webu 
města.

„Program naší koalice stojí na 
třech pilířích: stabilizace rozpočtu, 
transparentnost a otevřenost úřadu. 
Tato radnice nebyla nikdy transpa-
rentnější. A je důležité, že to děláme 
dobrovolně, aniž by nám to ukládala 
zákonná povinnost. Pozitivní dopad 
již přijatých opatření mohou už dnes 
občané vidět v úspoře několika desí-
tek milionů korun u transparentních 
veřejných zakázek,“ vysvětlila primá-
torka Martina Rosenbergová.

Završením systémových opatření 
Návrhu protikorupční strategie MML 
bude odpovídající úprava struktury 
webových stránek města, které vzala 
na svém zasedání na vědomí Rada 
města Liberce. V rámci protikorupční 
strategie bude také vytvořena „wiki-
pedie samosprávy“ – jednoduchý 
průvodce magistrátem pro občany. 
Informace budou publikovány také 
jako samostatné přílohy Liberecké-
ho zpravodaje. Dále bude například 
připravený systém protikorupčních 
školení pro zaměstnance MML 
a městských organizací, bude posíle-
na osobní odpovědnost konkrétních 
osob při zadávání veřejných zaká-
zek a vytvořena risk mapa – mapa 
korupčních příležitostí. 

statutární městO liberec Vás zVe
na Velké Veřejné setkání V úterý 28. kVětna

V 17.00 V jídelně krajské nemOcnice

cílem setkání k aktualizaci strategie rozvoje města je
o problémech města nejen diskutovat, ale i společně hledat 
možná řešení. každý bude mít možnost vytvořit vlastní vizi 
rozvoje města.

záleží na nás Všech, zda V rOce 2020 bude

liberec – srdce seVeru Čech



v Dubnu sE v Základní škole Liberec 
U Soudu otevřel čtenářský klub pro 
malé předškoláky MŠ Rolnička.

Dva čtenářské kluby pracují na 
škole již druhým rokem v rámci pro-
jektu Brána ke vzdělávání, spolufinan-
covaného z prostředků státního roz-
počtu a Evropského sociálního fondu 
– Operačního programu Vzdělání pro 
konkurenceschopnost.

Žáci ZŠ získávají v klubech zkuše-
nosti z oblasti četby a čtenářské gra-
motnosti. Podobné možnosti poskytl 
Den otevřeného klubu i budoucím 
školákům z MŠ, kteří se možná díky 

tomuto nevšednímu zážitku do klubu 
podívají i  napřesrok jako aktuální 
„prvňáci“.   Zuzana Benešová
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Čtenářské kluby předškolákům

tato zákLaDní škola od počátku 
zanechávala v Liberečanech uznání, 
velmi často budila respekt.

Ve školních lavicích zde sedáva-
la řada současných osobností jako 
například dramaturg Naivního diva-
dla Vít Peřina, moderátorka České 
televize Marcela Augustová, primáři 
liberecké nemocnice Petr Suchomel, 
Jan Mečl, Jiří Kratochvíl a další, bývalý 
primátor Liberce Jiří Kittner, velvysla-
nec ČR a diplomat Tomáš Smetánka, 
zakladatel světové firmy Lasvit Leon 
Jakimič, vítěz tenisové US Open 
Martin Damm a další a další.

Řada z nich se rozběhla do světa 
a zůstala v opomnění. Stoleté výročí 
otevření školy na Husově třídě vyzývá 
ke vzpomínkám a  setkání napříč 
generacemi.

Do zaznění gongu 4. ledna 2014 
zbývá necelý rok – osm měsíců pro-
storu k  registraci jako absolventa 
této školy, téměř 240 dní k oslovení 
dalších a dalších – všech těch, které 
jsme ve škole svého dětství potkávali. 
Neváhejme a prostřednictvím webo-
vých stránek www. husovkaliberec.cz 
dejme o sobě vědět a zapojme se tak 
do organizace velkého setkání. 

Děti z brouMovské se tak zapoji-
ly do projektu „Klíčový rok“, který byl 
ministerstvem školství vybrán jako 
jeden z nejzajímavějších projektů pod-
pořených z Operačního programu pro 
vzdělání a konkurenceschopnost.

 Program byl zaměřen na rozvoj 
týmové a projektové práce, výchovu 
k angažovanému občanství, sebepo-
znávací aktivity a rozvoj komunikač-

ních dovedností. Jedním z projektů 
bylo například vytvoření video spotů 
na ožehavá sociální témata.

Prostřednictvím nejrůznějších 
aktivit a her děti získaly mnoho uži-
tečných informací o  sobě samých 
a o svém třídním kolektivu. Po návra-
tu z kurzu „klíčení“ budou pokračovat 
v týmových projektech zaměřených 
na zlepšení prostředí školy. 

100 let zš na husově třídě
Majestátní školní budovou na husově třídě v Liberci prošly za 
téměř 100 let její existence tisíce absolventů. na příští rok se 
chystá velké setkání bývalých žáků.
Blanka Reindlová, ředitelka současné ZŠ Husova

klíčový rok
pět báječných dnů v krásném prostředí Lužických hor v Lesné 
u jiřetína pod jedlovou prožili žáci osmé třídy zš broumovská.
Martin Mikuš, ZŠ Broumovská moderní výuka

v základní škole v ulici 5. května proběhla v dubnu krajská 
odborná konference interaktivní výuky a inovativních 
vyučovacích metod, tzv. sMart kLub.
Iveta Rejnartová, ředitelka ZŠ 5. května

poDobná akcE se konala v Liberci 
poprvé a zúčastnilo se jí na 80 ředitelů 
a učitelů libereckých škol. Program 
dne byl rozdělen do několika částí. 
Dopoledne probíhaly odborné work-
shopy a náslechové hodiny. V odpo-
lední části se konala prezentace 
a soutěž tvůrců digitálních učebních 
materiálů. Vítězové této soutěže si 
odnesli zajímavé ceny a dobrý pocit 
z vynikající práce.

Během dopoledního programu 
měli účastníci možnost nahlédnout 
do ukázkových hodin, které vedly 
zkušené paní učitelky z  pořádající 
školy. Pozvaly návštěvníky do hodin 
matematiky, prvouky, hudební výcho-
vy, cizích jazyků či informatiky. Každý 
si mohl vybrat dle svého zájmu. Na 
těchto hodinách posbírali zájemci 
spousty zajímavých a inspirativních 
nápadů do vlastní výuky. Během 

dopoledne probíhaly i  odborné 
semináře vedené lektory, na kterých 
se účastníci proškolili v oblasti práce 
s technologiemi pro efektivní výuku 
přírodních věd, viděli ukázku práce 
v digitální třídě, výuku budoucnosti, 
seznámili se s možnostmi interaktiv-
ních učebnic. Mohli také zdokonalit 
své dovednosti při tvorbě digitálních 
učebních materiálů.

Účastníci z řad ředitelů libereckých 
škol diskutovali nad otázkami infor-
mačních komunikačních technologií 
jako efektivním nástrojem úspěšných 
škol.

Nad celým dnem se neslo motto: 
„Nelze chtít vzdělávat dnešní děti 
včerejšími metodami!“

A aby naši učitelé a naše školy byli 
vždy o kousek napřed před rozvojem 
moderních technologií, dohodli jsme 
se na pořádání dalšího ročníku. 

rodiče četli dětem
v základní škole švermova se v dubnu konal 2. ročník akce 
rodiče čtou dětem. vloni školu inspiroval k tomuto setkání dětí 
s rodiči celostátní projekt „celé česko čte dětem“.
Alice Skalská, ZŠ Švermova

zákLaDní MyšLEnkou čtenář-
ských setkání je upozornit na to, jak 
má každodenní předčítání pozitivní 
vliv na emoční vývoj dítěte, jak rozvíjí 
jeho slovní zásobu, myšlení, fantazii, 
paměť. Předčítání přivádí pak děti 
k samostatnému čtení, které může 
konkurovat i dnes oblíbenému počí-
tači.

Akci zahájil školní pěvecký sbor 
Slunečnice Kosí písničkou za dopro-
vodu Anny Stupkové ze ZUŠ. Násle-
dovalo předčítání tří rodičů, kteří nás 
seznámili se svou nejoblíbenější kníž-
kou z dětství. Mezi knižními ukázkami 
vystoupili se svým textem básně či 
prózy vítězové jednotlivých kategorií 
ze školního kola recitační soutěže.

Ředitelka ZŠ Jarmila Hegrová se 
zástupcem Alexandrem Irglem pak 
společně předali ceny dětem za 
mimořádný přínos škole, za vítězné 
verše ve školní soutěži Básnění, za 
tvorbu vlastní knížky v další školní 
soutěži Moje první kniha a za nacvi-
čení a následné představení herecké 
skupiny Mišmaš. V průběhu akce se 
ještě jednou představil pěvecký sbor, 

jenž pod vedením Radky Raimrové 
nastudoval minioperu o Červené kar-
kulce. Dětem se velice zdařila a velký 
potlesk sklidily i děti ze 3. třídy za 
závěrečné taneční vystoupení.

Ředitelka školy poděkovala 
rodičům a  dětem za jejich výkony 
a pozvala všechny k prohlídce vysta-
vených knih dětí, k přečtení vítězných 
básní a ke zhlédnutí videa natočené-
ho dětskými herci. 
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čEsko-něMEcké kuLturní Dny 
Dialog 2013 se blíží. Jejich cílem je 
propagovat dobré vztahy obou part-
nerských měst, Augsburgu a Liberce, 
v nichž sice lidé mluví odlišným jazy-
kem, ale přesto jsou schopní navázat 
přátelství a „dialog“.

Dialog se koná střídavě v jednom 
nebo druhém partnerském městě 
ve dvouletých intervalech. Tento rok 
ovšem byla ke společnému „dialogu“ 
přizvána i partnerská Žitava.

Dialog bude slavnostně zahájen 
v pátek vernisáží výstavy Albrechta 
Dürera v  Oblastní galerii Liberec. 
Tentýž den si budou moci návštěvníci 
od 14.00 hodin vychutnat na náměstí 
Dr. Edvarda Beneše koncert augs-

burgských, žitavských a libereckých 
umělců. Ve 20.00 hodin je pak opět 
v Oblastní galerii čeká jazzový kon-
cert. Sobotní program česko-němec-
kých kulturních dnů bude součástí 
tradičního Libereckého jarmarku.

Vstup na všechny akce mají lidé 
zdarma. Podrobný program bude 
k dispozici na webových stránkách 
Statutárního města Liberec. 

  www.liberec.cz

dialog 2013
Do historického hávu budou zahaleny letošní již páté česko-
-německé kulturní dny Dialog 2013, které se uskuteční 
v Liberci v pátek 14. a v sobotu 15. června.
Miluše Charyparová

sobota 25. května
13.00-18.00 hod

dětské dopRaVnÍ HřiŠtě V LiBeRCi
(ZHořeLeCká 38 , 460 01 LiBeReC i-staRé město)

d ukázka práce psa a psovoda 13.00 a 15.30
d ukázka výcviku strážníků 14.30 a 17.00
d cyklohlídky projíždí s dětmi trasu DDH, pomáhají při řešení 
dopravních situací
d slalom na kole či koloběžce – jízda zručnosti
ddopravní a vědomostní soutěže
d řízení křižovatek strážníkem při zapnutých semaforech
d jízda podle pravidel
dmotohlídka MP – skútr (ukázka povinné výbavy, pomůcky, 
defibrilátor, neprůstřelné vesty)
d použití zádržných systémů – tým bezpečnosti LK
d ukázky práce záchranářů a vodní záchranné služby

K dispozici jsou dětem kola, koloběžky, odstrkovadla
(vše v omezeném množství). Nutné jsou bezpečnostní přilby.

Témata soutěží pro příchozí jsou dopravní, vždy podle věku účastníků. 
Soutěže se mohou zúčastnit hromadně i celé příchozí rodiny.

ddopravní značky
d povinná výbava jízdního kola
d chování na cyklistické stezce
d co musí mít bezpodmínečně každý cyklista
d soutěže pro malé děti pomocí kartiček
d pro dospělé řešení křižovatek

den s městskou poLiCiÍ 
LiBeReC

 9.00 otevření tržiště
 9.20 canora – dobová hudba
 9.40 slavnostní průvod kateřiny z redernu
 9.45 slavnostní přivítání před radnicí
 10.00 auGsburG – tanec
 10.30 divadlo F. X. šaldy – zkrocení zlé ženy
 11.00 kejklíŘ – lukáš
 11.20 lucrezia – šerm
 11.50 canora – dobová hudba
 12.10 kouzelník
 12.30 divadlo F.X.šaldy – zkrocení zlé ženy
 13.00 naivní divadlo – tři přadleny
 13.20 kejklíŘ – lukáš
 13.50 lucrezia – šerm
 14.10 auGsburG – tanec
 14.40 canora – dobová hudba
 15.00 kejklíŘ – lukáš
 15.20 auGsburG – tanec
 15.40 divadÉlko– divadélko pro děti
 16.10 lucrezia – šerm
 16.30 canora – dobová hudba
 17.00 auGsburG – tanec
 17.20 kejklíŘ – lukáš
 17.40 divadÉlko – divadélko pro děti

večerní program:
21.00 – průvod, taneční show
21.20 – kejklířko-fakírská show
21.40 – bubenicko-pyrotechnická show

Změna programu vyhrazena!

sobota 15. června 2013
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LibErEčtí zastupitELé 
udělali další krok k  vybu-
dování krajského hospice. 
Odsouhlasili zařazení pro-
jektu Lůžkový hospic v Libe-
reckém kraji, jehož předkla-
datelem je Liberecký kraj, 
do seznamu projektů III. výzvy IPRM 
– Atraktivní a kvalitní život v Liberci. 
Zastupitelé města jeho zařazením do 
projektů IPRM umožnili jeho brzkou 
realizaci.

„Připomínáme, že hospic bude 
vybudován při ulici Pod Perštýnem 
v  budově bývalého kojeneckého 
ústavu, tedy v  domě, který patřil 
městu Liberci. Město jej bezúplatně 
darovalo Libereckému kraji právě 
pro účel zřízení hospice,“ vysvětlil 
náměstek primátorky pro technickou 
infrastrukturu Lukáš Martin.

Nárok na alokaci této akce je před-
pokládán ve výši 76,5 milionů korun, 

k  tomu spoluúčast tvoří 15 %. Tu 
bude hradit Liberecký kraj.

Současně zastupitelé odsouhlasi-
li z tohoto seznamu projektů IPRM 
vyřadit několik jiných záměrů, které 
žadatel oznámil, že nebude realizo-
vat. Jsou to Centrum historie tram-
vajové dopravy, předkladatel DPMLJ 
a. s., Výstavba multifunkčního hřiště 
TUL, předkladatel Volejbalový klub 
Technické univerzity v Liberci, dále 
Modernizace DDM Větrník – bezba-
riérový vstup, předkladatel Liberecký 
kraj, a Cyklistické napojení dopravní-
ho hřiště Liberec, předkladatel Libe-
recký kraj. 

kroMě toho, že už několik měsíců 
mohou lidé sledovat zasedání libe-
reckých zastupitelů v přímém přeno-
su na internetu, bude možné si tyto 
záznamy na webových stránkách 
města kdykoliv pustit. Také tímto 
krokem plní současná koalice své 
programové prohlášení v oblastech 
protikorupční strategie a lepší infor-
movanosti občanů.

Aby mohl být audiovizuální 
záznam archivován a volně zveřejňo-
ván na webových stránkách města, 
odsouhlasila rada města a zastupitel-
stvo změnu čl. IV. bodu 9 Jednacího 
řádu Zastupitelstva města Liberce 
s účinností od 1. května 2013.

Kvůli ochraně práv veřejnosti pří-
tomné na zasedání a  nemožnosti 
získání výslovného souhlasu jednot-
livých osob k dalšímu použití zázna-
mu bude kamera nově umístěna tak, 
aby nezachycovala prostor vstupu 
do jednacího sálu a místa určená pro 
přihlížející občany. Za této podmínky 
bude možné audiovizuální záznam 
dále používat, tj. archivovat a zveřej-
ňovat.

Přímé přenosy z jednání zastupite-
lů je možné sledovat na internetové 
adrese www.liberec.cz/cz/media/on-
line-zastupitelstvo/ vždy v den a čas 
jejich konání. To je obvykle poslední 
čtvrtek v měsíci od 15 hodin. 

záznam ze zastupitelstva
ještě více zpřístupnit jednání zastupitelstva co nejširšímu 
počtu libereckých občanů se rozhodlo zastupitelstvo města 
Liberec.
Jan Král, Pavel Chmelík

zprávy z radyzprávy z rady

� Rada�města�16.�dubna�2013

Mezi Zdravými městy ČR
Liberec vstoupí mezi Zdravá 

města České republiky. Členem 
Asociace zdravých měst bylo měs-
to Liberec už v letech 1996 – 1999. 
V té době ještě ale nebyla možnost 
dosáhnout na výhody při získávání 
zdrojů pro projekty a školení či se-
mináře, které v  současnosti asoci-
ace pořádá, začaly fungovat až po 
vstupu ČR do EU. Výhodou člen-
ství v asociaci je i to, že od loňské-
ho roku je členem Asociace Zdravá 
města i Liberecký kraj.

Přijetím Projektu Statutární 
město Liberec – Zdravé město 
bude potvrzen zájem města o na-
plňování zásad a  cílů základních 
dokumentů EU a  OSN, které se 
zabývají oblastmi udržitelného 
rozvoje, zdraví a  kvality života. 
V  rámci procesu strategického 
plánování a  řízení rozvoje Sta-
tutárního města Liberec bude 
pamatováno na opatření směřu-
jící do oblasti zdraví, životního 
prostředí, oblasti ekonomické 
a  hospodářské, i  oblasti sociální 
a  kulturní. Vstupem do asociace 
budou posíleny možnosti města 
při získávání externích finančních 
zdrojů (Strukturální fondy EU 
ap.). S  těmito zdroji souvisí další 
rozvíjení kvality veřejné správy 
města v souladu s mezinárodními 
standardy EU a OSN. 

Městská policie v r. 2012
Rada města vzala na vědomí 

Výroční zprávu Městské policie 
Liberec za rok 2012. Městská poli-
cie řešila vloni celkem 18 868 pře-
stupků, což je o  1 758 přestupků 
více než ve srovnatelném období 
roku 2011.

Loňský rok byl pro městskou po-
licii především rokem, ve kterém 
se musela vyrovnat s výrazně re-
dukovaným rozpočtem a  zároveň 
rokem, kdy městská policie pokra-
čovala v  projektu „Zavádění pro-
cesního a projektového řízení ISO 
9001“. Současně začala vypomá-
hat městu Frýdlant. Městská po-
licie Liberec, která vloni oslavila 
20 let od svého založení, má nyní 
71 strážníků a  čtyři pracovníky 
ostatního personálu. V roce 2012 
hospodařili strážníci s  rozpočtem 
41,3 mil. Kč, tedy o 8,5 milionu Kč 
méně než v roce 2011. 

� Rada�města�7.�května�2013

Na opravě Puškinovy ul. 
ušetří město tři miliony

Město Liberec se letos pustí 
do kompletní opravy části Puš-
kinovy ulice spojující Minkovice 
s  Hanychovem a  místní obyvatelé 
se dočkají chodníku, který v  ulici 
doposud chybí. Ve veřejném ten-
dru získala zakázku společnost 
Colas CZ, a. s. s  nejnižší nabídko-
vou cenou 2 930 591 korun bez 
DPH. Předpokládaná cena zakázky 
byla šest milionů korun bez DPH. 
Hodnotící komise posuzovala 
sedm nabídek. Opravy zahrnou asi 
kilometrový úsek od křižovatky 
s Minkovickou ulicí až po železniční 
přejezd v Pilínkově. Nový chodník 
vznikne na straně komunikace, kde 
je mateřská a základní škola.

Nový infosystém pro 
strážníky od Liberecké IS

Informační systém, který pro 
městskou policii eviduje přestupky, 
odtahy, psy nebo hledaná vozidla, 
bude nově spravovat městská spo-
lečnost Liberecká IS. Městská po-
licie doposud využívala systém od 
firmy DHS, která se koncem loň-
ského roku dostala do insolvence. 
Od té doby nemá policie pro nut-
nou údržbu programu technickou 
podporu. V případě pádu systému 
tak hrozí, že nebude moci s nashro-
mážděnými daty pracovat a  zajiš-
ťovat zákonem dané povinnosti.

Liberecká IS pořídí nový systém 
a bude městské policii poskytovat 
své služby v rámci stávající smlou-
vy O provozu a správě informační-
ho systému města Liberce. Nyní již 
takto zajišťuje pro městskou policii 
například docházkový systém, ho-
sting a správu serverů, virtuální PC 
pro terénní služby či datové přeno-
sy pro kamerový systém. Výhodou 
používání programu prostřednic-
tvím Liberecké IS je možné sdílení 
nákladů s okolními obcemi. „Výhle-
dově bychom rádi nabídli funkční 
a ověřený informační systém, který 
bude používat naše městská poli-
cie, také okolním městům, přičemž 
bychom sdíleli know-how a použí-
vané technologie. Ve výsledku to 
bude výhodnější jak pro ostatní 
města, tak pro Liberec,“ uvedl ná-
městek primátorky pro ekonomiku 
a  systémovou integraci úřadu Jiří 
Šolc.  www.liberec.cz/rada

hospic byl zařazen 
do seznamů iPrm
plánované krajské zdravotnické zařízení pro dožití 
nevyléčitelně nemocných osob, které dosud v Libereckém 
kraji chybí, začlenili liberečtí zastupitelé do projektů iprM – 
atraktivní a kvalitní život v Liberci.
Zuzana Minstrová

aKTuální zPRávy z MěSTa

LiBeReC.CZ



Veřejné osvětlení je v režii města
správu veřejného osvětlení a světelných křižovatek na území města Liberce nyní vykonává namísto 
společnosti ELtoDo-citELuM, s.r.o. město Liberec.
Odbor správy veřejného majetku
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Město LibErEc v polovině loňského 
roku odstoupilo od smlouvy o správě 
veřejného osvětlení a  křižovatek 
uzavřené se společností ELTODO- 
-CITELUM, s.r.o. a počítalo s převzetím 
správy osvětlení a křižovatek od ledna 
tohoto roku.

Společnost ELTODO-CITELUM, 
s.r.o. nicméně neoprávněně vykonává 
správu osvětlení a křižovatek dál, přes-
tože ji město Liberec vyzývalo k ukon-
čení správy a k vrácení spravovaného 
majetku ve vlastnictví města Liberec. 
Společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. 
však odmítla výzvám Statutárního 
města Liberec vyhovět.

Protože ELTODO-CITELUM, s.r.o. 
užívá majetek ve vlastnictví města 
Liberec bez právního titulu a neopráv-
něně tak zasahuje do vlastnického 
práva města, bylo nezbytné aktivně 
provést převzetí výkonu správy osvět-
lení a  křižovatek odborem správy 
veřejného majetku města Liberce.

rada města Liberce na své 
7. schůzi konané dne 2. dubna 2013 
schválila převzetí správy osvětlení 
a  křižovatek neoprávněně zajiš-
ťované společností ELtoDo-citE-
LuM, s.r.o. odborem správy veřej-

ného majetku statutárního města 
Liberec, který vykonává následující 
činnosti:

4vydává stanoviska k  žádostem 
o vyjádření k existenci zařízení veřej-
ného osvětlení (VO) a světelných sig-
nalizačních zařízení (SSZ);

4vyjadřuje se a schvaluje projekty, 
které zasahují nebo mění stávající 
zařízení VO a  SSZ na území města 
Liberce;

4vyjadřuje se a schvaluje projekty, 
které doplňují nebo rozšiřují stávají-
cí zařízení VO a SSZ na území města 
Liberce;

4vyjadřuje se k žádostem o zřízení 
nových světelných míst;

4vydal nařízení pro stavební úřad 
o odmítnutí vydání jakéhokoliv rozhod-
nutí pro žadatele, kteří budou mít vyjá-
dření od společnosti ELTODO s datem 
vydání následujícím po 22. dubnu 2013;

4žádosti o vyjádření se podávají:
- osobně na podatelně města Libe-

rec v budově radnice;
- osobně na pracovišti odboru 

správy veřejného majetku – Jablo-
necká 41/27, Liberec 1;

- elektronicky na e-mail: benda.
milan@magistrat.liberec.cz.

4ohlašování závad na zařízení VO 
a SSZ se provádí na telefonním čísle 
podatelny města Liberec: 485 243 111, 
nebo na telefonním čísle nepřetržité 
pohotovostní linky: 602 411 283, toto 
číslo vždy obsluhuje pohotovost držící 
pracovník města Liberec.

4oznamovatel by měl:
- popsat příslušné místo 

pomocí čísel sloupů veřejné-
ho osvětlení, nebo nahlásit 
přesnou adresu

- popsat druh závady ale-
spoň v tomto členění:

- závada přímo ohrožující 
bezpečnost – možný úraz 
elektrickým proudem

- nesvítící celá ulice nebo 
oblast

- nesvítící jednotlivé svě-
telné místo

4stanovené lhůty pro 
odstranění nahlášených 
závad jsou:

- při ohrožení bezpečnos-
ti obyvatel – do 4 hodin

- při výpadku celé ulice 
nebo oblasti – do 24 hodin

- nesvítící jednotlivé svě-
telné místo – do 4 pracov-
ních dnů

- hlášení závad je možné 
též prostřednictvím www 
stránek města Liberce: 
http://kuc.cz/8u9jr6.

Inzerce
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LEtošní prograM přivádí do 
Liberce ve větším počtu představení 
určená pro děti od 1 do 3 let, tedy 
pro věk, na který čeští tvůrci proza-
tím významněji nereagují. V Evropě 
však řada zemí tyto divadelní expe-
rimenty, podpořené sociologickými 
a psychologickými výzkumy, progra-
mově rozvíjí a významně finančně 
podporuje.

Potřeba přehlídky, která sou-
střeďuje to nejlepší z profesionální 
tvorby pro nejmenší děti, je vysoce 
aktuální a žádoucí. Zvláště v součas-
nosti, kdy se stále intenzivněji pro-
sazují komercionalizační tendence 
v řadě sfér našeho života a ovlivňují 
děti již od nejútlejšího věku.

Je důležité podstupovat možná 
nerovný, přesto však zásadní souboj 
s brutálním přívalem braku a kýče. 

I když se bohužel nedaří ovlivňovat 
kvalitu dětských pořadů v  mas- 
médiích, pořadatelé libereckého fes-
tivalu se o to pokouší v oblasti diva-
delní tvorby pro děti ve snaze pomá-
hat nejmenším divákům v  orien- 
taci na základní lidské hodnoty.

 Historie festivalu je dlouhá 
a bohatá. Již první ročník, který vznikl 
v libereckém Naivním divadle v roce 

1973, získal značný ohlas. 
Festival se stal záhy akcí 
oficiální, vyhledávanou 
stále častěji domácími 
a  zahraničními odbor-
níky.

 Během let si Mate-
řinka vydobyla pevné 
místo mezi evropskými 
loutkářskými festivaly. 
Bez nadsázky lze konsta-

tovat, že se jedná o akci mezinárod-
ního významu, která poskytuje nejen 
důležitou uměleckou konfrontaci na 
poli domácím, ale rovněž možnost 

porovnání tohoto specifického druhu 
tvorby v širším evropském kontextu.

V Liberci se pravidelně setkávají 
zástupci světové loutkářské orga-
nizace UNIMA. Na tento ojedinělý 
festival přijíždějí významní ředitelé 
festivalů, promotéři, i další odborníci 
z oboru loutkového divadla. I letos se 
festival chystá na zahraniční pozoro-
vatele ze tří kontinentů. Potěšitelný 
je rovněž fakt, že liberecká veřejnost 
dlouhodobě reflektuje festival jako 
akci, která k městu neodmyslitelně 
patří.

Mateřinka „13“ bude 22. ročníkem 
festivalu, který je od devadesátých 
let otevřen statutárním divadlům, 
nezávislým skupinám i  jednotliv-

cům. V programu bude deset čes-
kých divadel a skupin (Divadlo Alfa 
Plzeň, Divadlo DRAK, Minor Praha, 
Naivní divadlo Liberec, Buchty 
a loutky a další,) a šest divadel zahra-
ničních (potvrzena je účast souborů 
z Francie, Španělska, Švédska, Belgie 
a Slovinska, tradičními hosty budou 
loutkáři ze Slovenska (PIKI Pezinok).

Mateřinka je soutěžní festival. 
V jeho závěru jsou na návrh odbor-
né poroty odměňovány individuální 
umělecké výkony v nejzdařilejších 
inscenacích. Celkem je připrave-
no sedm festivalových cen, které 
budou uděleny na návrh odborné 
poroty. Prostředky na ně pocházejí 
od Nadace Český literární fond od 
hejtmana Libereckého kraje, i  od 
privátních partnerů.

V  Severočeském muzeu bude 
během festivalu a poté celé divadelní 
prázdniny výstava loutek s názvem 
„Skromné stánky múz“, kterou při-
pravilo Zemské Moravské muzeum 
v Brně. Jedná se o krásnou kolekci 
rodinných divadel s  interaktivními 
prvky, kterou kurátorsky připravil 
PhDr. Jaroslav Blecha, spoluautor 
slavné knihy Česká loutka.

Pořadateli Mateřinky „13“ jsou 
Naivní divadlo Liberec a  Statu-
tární město Liberec. Pravidelným 
a významným podporovatelem festi-
valu je již řadu let Ministerstvo kultu-
ry ČR. Liberecký festival bude nejen 
v Česku nejdůležitější divadelní akcí 
v oblasti divadla pro děti v letošním 
roce. Svým významem dlouhodobě 

přesahuje hranice bývalého Česko-
slovenska. 

 www.naivnidivadlo.cz

evropské centrum loutkového divadla pro 
děti bude po dvou letech opět v liberci
Festival profesionálních loutkových divadel pro děti předškolního věku opět rozezvučí po dvou letech liberecké ulice. 
Létající sloni, jeho tradiční maskoti, se budou po městě vznášet od 18. do 22. června. Festival Mateřinka letos navíc slaví 
40. výročí od založení.
Stanislav Doubrava, ředitel Naivního divadla Liberec
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„Je důležité podstupovat 
možná nerovný, přesto však 
zásadní souboj s brutálním 

přívalem braku a kýče.“
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nové hřiště ve veseckém areálu
nové dětské hřiště ve sportovním areálu vesec bylo otevřeno 12. května při akci s rodinou do vesce.

poZemky
číslo k. ú. k. ú. č. pozemku druh pozemku výměra (m2) cena (kč)

682039 Liberec 537/1, 537/14-17, 
539/1-8, 10, 11, 
545/1

ostatní plocha, zeleň, ostatní 
komunikace

1.613 609.000,-

682039 Liberec 5673/6 zast. plocha garáží 24 24.000,-

682314 Rochlice u Lbc 1120/3 zahrada 127 84.000,-

682314 Rochlice u Lbc 1303/6,1303/12 zast. plocha, trv. trav. porost 1.453 950.000,-

682209 Růžodol I 1076/9 ost. plocha 62 56.000,-

682209 Růžodol I 1437/17 ost. plocha 810 913.000,-

682179 Staré Pavlovice 752/8 trv. trav. porost 23 17.000,-

682390 Starý Harcov 139/4 ost. plocha 92 72.000,-

682438 Kateřinky u Lbc 58 trv. trav. porost 108 29.000,-

682446 Rudolfov 329/3 trv. trav. porost 1.947 540.000,-

785628 Kunratice u Lbc 29/1 trv. trav. porost 2.330 848.000,-

785628 Kunratice u Lbc 40/1 zahrada 1.848 673.000,-

673650 Radčice u Kr. Studánky 635/2,3 ost. plocha 65 25.000,-

689823 Machnín u Lbc 525/4 trv. trav. porost 166 62.000,-

BudoVy a oBJekty s poZemky
číslo k. ú. k. ú. č. pozemku adresa budovy cena (kč)

682039 Liberec 2814,2813/5-7, 
2813/1-2

Masarykova 625, Liberec 1,
+3 garáže (volná vila)

13,205.000,-

682039 Liberec 4158/7 objekt s 3 garážovými stáními
v ul. U Besedy, Liberec 3

232.000,-

682039 Liberec 3503/1, 3503/2 Jablonecká 124, Liberec 5,
(1 byt. jednotka – volná)

2,937.000,-

682039 Liberec
3594/1, 3593/1

Dvorská 169, Liberec 5
(5 byt. j. + 1 nebyt. j.)

6,787.000,-

682268 Dolní Hanychov 521/2, 521/1 garáž a dílna se zahradou
ul. České mládeže, Lbc 8

1,745.000,-

682144 Ruprechtice 1242/1, 1242/2, 
1243/5

Věkova 318, Liberec 14
(volná vila – býv. MŠ)

7,449.000,-

682471 Ostašov u Liberce 44/3, 44/18 Švermova čp. 128, Liberec 20
(volná prod. býv. Jednoty)

1,732.000,-

pRodeJ nemoVitostÍ Z maJetku smL

uzávěrka výběrových řízení: 3. 6. 2013 do 10.30 hod.
Veškeré podklady k výběrovému řízení vč. přihlášek jsou k dispozici na odboru ekonomiky a majetku města, oddělení majetkové 
evidence a dispozic, Jablonecká 21 (býv. Liebiegova vila), Liberec 5, tel. 485 243 315 pí. Hozáková nebo 485 243 304 pí. Kaplová. Na 
webu SML – úřední deska – nemovitosti pod č. 409.

Hřiště pro nejmenší návštěvníky vzniklo za úzké spolupráce a finanční podpory města, Sportovního areálu Ještěd, a. s. a pořadatele Benátské noci, ŠIMMI AG, a. s. Pořadatel 
hudebního festivalu tak splnil slib z loňského roku a přispěl na nové dětské hřiště. 

Podepisovat petici mohli lidé ve 
vestibulu historické radnice přes dva 
měsíce. V pondělí 29. dubna přinesli 
primátorce Martině Rosenbergové 
archy se 176 podpisy i žáci ZŠ U Školy.

Nobelova komise bude rozhodo-
vat během letních prázdnin. Nového 
držitele Nobelovy ceny míru by měla 
vyhlásit v  říjnu. Sir Nicholas Winton, 
který 19. května oslaví 104 let, byl na 
tuto cenu letos v  lednu navržen už 
potřetí. Jeho nominaci oficiálně podala 
předsedkyně Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR Miroslava Němcová. 
Organizátoři petice jsou přesvědčení 
o  tom, že posbíráním co největšího 
množství hlasů mohou ovlivnit samot-
né udělení ceny míru.

„K dnešnímu dni máme na papírové 
petici celkem 170 tisíc podpisů. V červnu 
akci uzavřeme a odvezeme podpisové 
archy výboru pro udělování ceny,“ řekl 
za organizátory akce Jiří Kostečka, učitel 
Gymnázia Open Gate.

Radnice nebyla jediným místem, 
kde mohli lidé vyjádřit podporu siru 
Nicholasi Wintonovi. Podpisovou akci 
organizovaly také Antikvariát a Knihku-
pectví Jaroslav Fryč a Krajská vědecká 
knihovna. 

Podpisy pro 
Wintona
podpis pod petici studentů 
gymnázia open gate z Říčan, 
která se zasazuje o udělení 
ceny míru pro sira nicholase 
Wintona, připojilo na radnici 
více než 700 lidí. k tomu 
dalších 176 podpisů nasbírali 
žáci zš u školy.
Zuzana Minstrová
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kam kráčí liberec – rozvoj města do roku 2020
jak by mělo město vypadat? kam kráčí liberec? na co se mají občané těšit? to jsou 
otázky, které jsme položili libereckým zastupitelům. aktuální je to nyní hned ze dvou 
důvodů. jednak finišují přípravy pro vydání nového územního plánu, a pak se rodí 
nová strategie rozvoje města.

zastupitelský klub ksčM

zastupitelský klub Liberec občanům
�Myslíme�si,�že�naše�krásné�město�by�

mělo�dál�navazovat�na�to�nejlepší,�co�vždy�
činilo�Liberec�atraktivní�metropolí�severu,�
tj.�krásné�prostředí�pro�život,�rozvinutý�
průmysl�poskytující�dobré�zaměstnání�
a�bohaté�kulturní�zázemí.�Jak�dosahovat�
této�bezkonkurenční�kombinace?

Prvně�je�důležité�vytvářet�atraktivní�
prostředí�pro�mladé�rodiny�s�dětmi.�Fakt,�
že�se�našemu�městu�daří�neztrácet�počet�
obyvatel,�je�z�pohledu�budoucího�rozvo-
je�klíčový.�Udržitelný�přírůstek�obyvatel�
zajistí�městu�finanční�stabilitu�a�vhodné�
demografické�rozložení�společnosti.

Liberec�by�měl�umět�oslovit�nejen�své�
rodáky,�ale�i�mladé,�nadějné�absolventy�
Technické�univerzity,�kteří�si�naše�město�
mnohdy� vyberou� za� své� další� bydliště,�
pracoviště.�Potenciál�motivovaných,�vzdě-
laných�a�pracovitých�obyvatel�přivede�do�

města�znalostní�ekonomiku,�která�využívá�
pokročilých�technologií�a�je�šetrná�k�život-
nímu�prostředí.�Tyto�technologie�mohou�
mít�potenciál�růstu�a�zamezí�rizikovému�
jednostrannému� zaměření� výroby� ve�
městě.�Kdysi�to�byl�textil,�dnes�to�je�průmysl�
dodavatelů�automobilových�součástek.

Dostatek� obyvatel� v� kombinaci�
s�dobrou�strukturou�průmyslu�umožní�
městu�financovat�krásné�dědictví�předků�
v�podobě�divadel,�zahrad�a�sportovního�
vyžití,�což�se�odrazí�v�kvalitě�života.�Toto�
je�hezké,�přirozené�kolečko,�ke�kterému�
musí�Liberec�vytvářet� jediné�–�vhodné�
podmínky�a�stabilní�prostředí�spolupráce�
samosprávy�a�soukromého�sektoru.

Vedení�města�musí�zabezpečit�vyváže-
ný�dostatek�rozvojových�ploch�pro�bydlení,�
rekreaci�a�pracovní�aktivity.�Slovo�„vyvá-
žený“� je� alfou�a�omegou� střednědobé�

strategie� i�územního�plánování.�Pokud�
bude�těchto�ploch�a�„příležitostí“�málo,�
budou�drahé�a�nedostupné,�noví�obyvate-
lé�budou�ekonomicky�donuceni�odejít�do�
jiných�obcí�a�měst,�počet�obyvatel�bude�
stagnovat�a�společnost�stárnout.�Nakonec�
se�městu�nepodaří�udržet�náročný�stan-
dard�a�pomalu�zůstane�jen�to�hezké�okolí.

Pokud� ploch� a� „příležitostí“� bude�
příliš,�hrozí�chaotické�využití�a�znehodno-
cení�potenciálu.�Rozlousknout�tento�rébus�
musí�zastupitelstvo�města�například�při�
vytváření� nového� územního� plánu� na�
příštích�20�let�a�při�tvorbě�střednědobé�
strategie.�Vedení�města�spustilo�dotaz-
níkové�šetření�a�územní�plán�projednává�
na�veřejných�besedách.�Občané�města�se�
mohou�sami�aktivně�podílet�na�přípravě�
obou�dokumentů.�

 Jiří Šolc, Liberec občanům

zastupitelský klub oDs
MysleMe pozitivně!
„Spor�o�novou�podobu�Liberce?�Čekají�

se�ostrá�slova�a�hádky“,�„Válka�o�nový�
plán�města.�Největší�armádu�budou�mít�
zahrádkáři“.�Jak�na�vás�zapůsobila�tato�
slova?� Pozitivně� nebo� ve� vás� vyvolala�
nepříjemný�pocit?

Jsou� to� názvy� novinových� článků�
k�tématice�nového�územního�plánu,�který�
míří�do�finále.�Územní�plán�není,� jak� již�
mnohé� občany� přesvědčila� liberecká�
média,�účelový�nástroj�politiků,� lobbistů�
a�developerů,�kteří�si�na�úkor�ostatních�
chtějí�zajistit�své�budoucí�zisky.�Pořízení�
nového�územního�plánu�je�vyžadováno�
v�určité�lhůtě�stavebním�zákonem.�A�proto�
jej�v�Liberci,� tak� jako�v� jiných�městech,�
pořizujeme.

Vyjádřit�v�tomto�omezeném�prostoru�
priority�města,�jeho�rozvoje�a�vize�do�roku�
2020�je�velmi�obtížné.�Jedno�je�ale� jisté:�
tak�jako�dnes�i�v�roce�2020�budeme�potře-
bovat,�aby�lidé�byli�schopni�a�ochotni�se�
účastnit�veřejného�života.�Mám�pocit,�že�
převážná�většina�lidí�je�dnes�znechucená,�
vystrašená,�má�„blbou“�náladu.�Asi� je�
zbytečné�hledat�viníka�tohoto�stavu.�Jsou�
pod�ním�podepsána�média,�která�si�pouze�
pomocí�bulvární�rétoriky�snaží�zachránit�
počet� prodaných� výtisků.� Politici,� kteří�

místo�toho,�aby�nám�říkali,�co�udělají�pro�
to,�abychom�se�měli� lépe,�útočí�na�sebe�
navzájem�nevybíravými�způsoby.�Máme�
obavy�o�svoje�zdraví,�o�své�úspory.�Dále�
to� jsou�nepochybně�globální�souvislosti�
a�mnoho�dalších�faktorů.�Pořád�nás�někdo�
straší,�tak�jako�titulky�o�územním�plánu.

Jak�čelit�tomuto�stavu?�Jak�to�zařídit,�
abychom�měli�mezi�sebou�dostatek�těch,�
kteří�budou�naplňovat�v�roce�2020�naše�
dnešní� vize?�V� zájmu� vlastního� zdraví�
odstraňme�tu�blbou�náladu�z�naší�mysli.�
Nečtěme�ty�články,�které�nás�děsí,�nesle-
dujme� televizi,� když�pak�máme�špatné�
sny.�Nenechme�svoji�mysl�zaměstnávat�
stokrát�opakovanými�nepravdami,�které�
na�nás�valí�politici.�Nehrajme�tu�„jejich“�
hru.�Filtrujme�informace,�které�dostáváme.�
A�přemýšlejme�o�nich.�Mějme�svůj�vlastní�
názor�a�všímejme�si�hezkých�věcí.�Zkrátka�
MYSLEME�POZITIVNĚ!�

� Tomáš�Hampl,�ODS
�

města.�Oslovováni� jsme�k�jeho�velikosti,�
dopravní�síti,�bytové�výstavbě,�podpoře�
zaměstnávání,�k�likvidaci�nezaměstnanos-
ti,�v�umísťování�průmyslu�i�obchodů,�ale�
i�ke�konkrétní�podpoře�základního�školství�
a�dostupnosti�mateřských�škol.�Kritické�
názory�jsou�na�nerovnost�podpory�školství,�
nejen�technické�univerzity,�ale�i�k�rozvoji�
středního� školství,� včetně� potřebných�
řemeslných� oborů,� byť� tyto� pravomoci�
náleží�v�některých�případech�Kraji.

Podporu�si� i�nadále�zaslouží�kulturní�
zařízení,�divadla,�orchestry,�ale�i�botanická�
zahrada,�zoo�a�zařízení�pro�rekreaci.�Pro-
tože�investiční�předpoklady�pro�vrcholové�
sporty� jsou� již� většinou� vyřešeny� (i� za�
cenu�kritizovaného�zadlužení),� je�nutné�
se�věnovat�podpoře�rozvoje�a�dostupnosti�
masového�sportu.

� K� dalšímu� rozvoji� Liberce� uvážlivě�
využívat�i�možností�dotací�státních,�kraj-
ských�i�z�EU�a�jejich�použití�řádně�kont-
rolovat.�V�neposlední�řadě�pak�vytvářet�
v�zastupitelstvu�i�jeho�jednotlivých�výbo-
rech�a�komisích�dělné�pracovní�prostředí,�
bez�osočování�a�setrvalé�hrozby�trestními�
oznámeními�a�využívat�názorů�občanů�
i�občanských�iniciativ,�které�umožní�další�
rozvoj� i�ve�ztížených�finančních�podmín-
kách.�   Klub�zastupitelů�KSČM

zelená budoucnosti,
ale ne na úkor současnosti 

za každou cenu
Naše�město�má�platný�Strategický�plán�

rozvoje,�který�byl�naposledy�novelizován�
v�roce�2007.�Protože�se�od�té�doby�změnila�
řada�faktorů�a�podmínek,�je�nutné�provést�
jeho�aktualizaci�a�především�upřesnit�prio-
rity�dalšího�rozvoje.

Výrazně� se� změnila� finanční� situace�
města�akutní�potřebou�splácet�půjčky�nejen�
za�různé�investiční�akce,�které�sice�posunuly�
město�dál�v�jeho�rozvoji,�ale�při�součas-
ném�radikálním�snížení�daňových�příjmů�
(ročně�asi�o�150�mil.�Kč�proti�stavu�před�
několika�lety),�je�nyní�finanční�schopnost�
města�v�jeho�dalším�rozvoji�výrazně�ome-
zena.�O�to�více�je�nutné�pracovat�na�korigo-
vání�původních�záměrů�a�znovu�s�veřejností�
upřesnit�priority.�Na�tomto�procesu�se�podílí�
svými�zástupci�i�náš�Klub�zastupitelů.

Vycházíme�z�myšlenky�Alberta�Camuse,�
že�„nejhojněji�obdaruje�budoucnost�ten,�
kdo�všechno�dává�přítomnosti“.�Za�nutné�
považujeme�pokračovat�v�úsporném�roz-
počtu�a�využít�i�nyní�skromných�možností�
prodejů�zbytného�městského�majetku,�roz-
hodně�ne�však�prosperujících�městských�
společností,� jako� jsou� např.� Technické�
služby�města,�které�poskytují�nezbytné�
služby�v�opravách�místních�komunikací,�
v�úklidu,�v�péči�o�zeleň,�pohotově�a�za�
vysoutěžené�ceny�nižší,�než�by�tomu�bylo�
při�jejich�privatizaci.

Velkou� výstrahou� takového� zkratko-
vitého�řešení�jsou�v�minulosti�převedené�
činnosti,� jako� odvoz� a� ukládání� tuhého�
domovního�odpadu�(předáno�firmě�A.S.A.),�
nebo�péče�o�veřejné�osvětlení�a�řízení�křižo-
vatek�(prostřednictvím�firmy�Eltodo,�nyní�ve�
výpovědi�smlouvy).�Stejně�tak�pro�nás�není�
přijatelným�řešením�prostý�prodej�areálu�
letiště.�Snaha�klubu�KSČM�o�revokaci�těchto�
nežádoucích�usnesení�na� zastupitelstvu�
města�nenalezla�bohužel�podporu.

V�současné�době�pokračují�práce�na�
veřejném� projednávání� návrhů� nového�
územního� plánu� a� je� v� zájmu� občanů�
i� organizací� jeho� důsledné� a� důstojné�
schválení,� aby� rozvoj� mohl� pokračovat�
v�souladu�s�ním.

Ve�Strategii�rozvoje�do�r.�2020�klademe�
důraz�i�na�názory�občanů�a�organizací,�jaké�
priority�považují�za�nejdůležitější�pro�rozvoj�
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zastupitelský klub změna pro Liberec
plán pro liberec

Neznáme�budoucnost�Liberce.�Chceme�
ale,�aby�se�v�ní�odrážela�přání�a�potřeby�co�
největšího�počtu�obyvatel�města.�A�víme,�
jak�toho�dosáhnout.

Město�kráčí�tam,�kam�ho�nasměrují�jeho�
obyvatelé�a�vedení�radnice.�Pokud�chceme�
tento�směr�ovlivnit,�nezbývá,�než�se�o�to�
sami�zasloužit.

Jaký�by�měl�být�Liberec�v�příštích�letech?�
S�opravenými�ulicemi.�Bez�všudypřítom-
ných�heren�a�na�ně�navázanou�kriminalitou�
a�sociálními�problémy.�S�dostatkem�míst�ve�
školkách.�Aktivní�v�lákání�a�podpoře�prů-

myslu,�založeného�na�inovacích�–�nejen�na�
sklady�a�montovny.�S�oživeným�centrem,�
do�kterého�se�vracejí�obchody�i�bydlení.�
S� teplárnou,� která� se� transformuje� na�
lokální�dodavatele�tepla�a�v�konkurenci�si�
už�nebude�moci�účtovat�monopolní�ceny.�
Se�zelenými�plochami�v�každé�čtvrti�pro�
vycházky�s�kočárky,�hraní�na�schovávanou�
nebo�odpolední�fotbálek.�S�magistrátem,�
který�je�přátelský�k�občanům�a�zveřejňuje�
všechny�informace�o�městu�a�o�městských�
společnostech.

Liberec,�který�umí�využít�svou�kulturní,�
sportovní�a�průmyslovou�tradici�a�krásné�

okolí�k�vytváření�místa,�které�mají�lidé�rádi.
Jenomže�město�je�u�konce�s�dechem.�

Většina� majetku� původně� bohatého�
Liberce�byla�rozprodána,�město�je�zadlu-
žené�a�různými�smlouvami�zavázané�ke�
stále� rostoucím�platbám�na�desetiletí�
dopředu.

Současné� vedení� má� jedinou� vizi�
–� přežít� do� konce� volebního� období,�
problémy�hrnout�před�sebou�a�rozpočet�
záplatovat�prodejem�posledního�zbylého�
majetku.�Ať�už�bude�po�příštích�volbách�ve�
vedení�města�kdokoli,�jednoduchá�náprava�
neexistuje.

O�to�důležitější�je,�aby�radnice�v�příštích�
letech�dělala�dobře�svoji�práci�a�umožnila�
občanům�co�největší�podíl�na�rozhodování.�
Nejde�jen�o�ankety,�besedy�nebo�dotazníky,�
ale�o�skutečné�možnosti�spolurozhodovat�
např.� přenesením� části� samosprávy� do�
jednotlivých�čtvrtí�a�využíváním�referenda�
ke�strategickým�otázkám.�Naším�plánem�
pro�Liberec�příštích�let�je�pomocí�levných�
a�chytrých�opatření�udržet�a�zlepšovat�služby�
města�občanům,�snižovat�zadlužení�a�znovu�
vybudovat�důvěru�mezi�občany�a�vedením�
města.�To�je�základ,�se�kterým�se�dá�v�Liberci�
dobře�žít.� �� Změna�pro�Liberec

unie pro sport a zdraví zastupitelský klub čssD
liberec přítoMnosti

a budoucnosti

aktuální územní plán, který 
umožní kvalitní rozvoj města

Město�má�platný�územní�plán�z�roku�
2002.�Obsahuje�řadu�změn�a�v�současné�
době�je�zastaralý.�Neboť�se�jedná�o�základ-
ní�dokument�pro�rozhodování�stavebního�
úřadu�na�území�města,� je�potřebné,�aby�
byl�vydán�územní�plán�nový,�který�umožní�
přípravu�koncepčních�řešení�z�hlediska�
bydlení,�dopravy,�zeleně�a�ochrany�přírody.

sport
Město�poskytuje�kvalitní�zázemí�pro�

mnoho�různých�druhů�sportu,�a�to�nejen�
pro�aktivní�sport�ale�i�pro�fanoušky�spor-
tovních� klubů.� Také� proto� bylo� město�
vyhodnoceno�jako�Evropské�město�sportu�
2012.�Prioritní� je�zajistit�podmínky�pro�
sportování�zejména�dětí�a�mládeže,�a�to�
nejen�zajištěním�sportovišť�ale�také�zajiš-
těním�financování.�Vzhledem�k�nedobré�
kondici�rozpočtu�města�je�zapotřebí�napo-
moci�financování�ze�zdrojů�mimo�rozpočet.�
Je�potřebné�zajistit�dostupnost�sportovišť�
na� jízdním�kole�(bezpečně).�Otázkou�je,�
jestli�bude�dlouhodobě�výhodné�a�možné,�
aby�město�bylo�vlastníkem�a�provozovate-
lem�sportovních�areálů,�ať�je�to�Sportovní�
areál�Ještěd,�RASAV�nebo�plavecký�bazén.

cestovní ruch
Na�cestovní�ruch�je�nutné�pohlížet�jako�

na�průmyslové�odvětví,� které�generuje�
městu�peníze.�Správná�podpora�cestov-
ního�ruchu�v�důsledku�znamená�podporu�
živnostníků�nejrůznějších�oborů,�ať�jsou�to�
ubytovatelé,�majitelé�restaurací�a�jiné,�na�
cestovní�ruch�navázané�živnosti.

zdraví
Bezpodmínečně� nutné� je� zajistit�

nejen�vhodné�prostředí�k�životu,�ale�také�
pro�nemocné�dostupnou�a�kvalitní�péči.�
Město�může�ovlivňovat�jako�spoluvlastník�
situaci�v�Krajské�nemocnici�Liberec.

Pro� nemocnici� je� nyní� nejdůležitěj-
ší� zajištění� dostatečného� financování,�
které�umožní�její�další�medicínský�rozvoj�
a�tím�udržení�vysoké�kvality�poskytované�
péče.

konsolidace ekonomiky
V� předchozích� letech� byly� výrazně�

vyšší�příjmy�a�těmto�příjmům�byly�přizpů-
sobeny�výdaje�a�standard�kvality�služeb�
pro� občany� města.� V� současné� době�
neumožňují�příjmy�držet�tento�standard�
v�plné�šíři.�Proto�mezi�základní�priority�
patří�konsolidace�ekonomiky�města�a�to�
zejména�vyrovnání�příjmů�a�výdajů�města�
při� zajištění� splátek�a�úroků� za�půjčky�

v�předchozím�období.�V�praxi�to�znamená�
přizpůsobení� výdajů� reálným� příjmům,�
zejména�snížení�výdajů,�a�lze�předpoklá-
dat�redukci�služeb.�Pro�kvalitní�ekonomiku�
města�musí�být�tyto�položky�minimálně�
vyrovnané,�v�lepších�časech,�než�jsou�nyní,�
bude�potřebné�vytvářet�finanční�rezervy.

dopravně bezpečné komunikace 
a podpora alternativní dopravy

Bezpodmínečně� nutné� je� zajišťovat�
dopravní�bezpečnost�na�všech�komuni-
kacích�v�Liberci,�prioritou�jsou�bezpečné�
cesty�do�škol,�podpora�alternativní�dopra-
vy,�zejména�pěší,�cyklistické�a�hromadné�
dopravy.�K�tomu�patří�podpora�tvorby�kva-
litního�veřejného�prostoru�s�dostatečným�
množstvím�kvalitní�zeleně,�vodních�ploch�
a�propojení�centra�s�kvalitní�příměstskou�
rekreační�zelení.�

� Jiří�Rutkovský,�Ladislav�Dzan,�USZ

kaM kráčí liberec?
ČSSD�by�ráda�znovu�vybudovala�důvěru�

občanů�v�politiku,�politický�systém�a�veřej-
nou�správu.�Proto�nechce�sama�rozhodovat�
o�tom,�kam�kráčí�Liberec�v�roce�2020.

V�našem�programu�jsme�slibovali�prin-
cip�zapojení�občanů,�podnikatelů,�institucí�
a�mnoha�dalších�do�přípravy�rozhodování�
o�rozvoji�krajů�a�měst.�A�sliby�se�mají�nejen�
dávat,�ale�i�plnit.

Princip�zapojení�funguje�tak,�že�exis-
tuje�možnost�vyjádřit�se�k�otázkám�roz-
voje�města.�Vedení�města�by�mělo�vždy�
vysvětlit�důvod,�proč�se�rozhoduje�tak,�jak�
se�rozhoduje�a�umožnit�občanům�města�
porozumět�jejich�argumentům.

Proto�dnes,�v�době�aktualizace�strategie�
rozvoje�města�na�roky�2014–2020,� jsou�
občané�vyzýváni�k�aktivnímu�zapojení.

Anketami,�průzkumy�a�veřejnými�deba-
tami�zjišťujeme�potřeby�a�priority�občanů�
a� jiných�skupin� (mladých,�podnikatelů,�
neziskových� organizací,� atd.).� Budeme�
znovu�potřebovat�účast� všech�pro� for-
mulaci�vize,�strategických�cílů�a�opatření�
rozvoje�–�tedy�pracovních�skupin�pro�různé�
oblasti�života.�Někteří� lidé�se�již�aktivně�
zapojili.

Špatné�rozhodnutí�dnes,�může�ovlivnit�
kvalitu�života�ve�městě�po�řadu� let.� Je�
třeba�si�společně�stanovit�přesné�a�adres-
né�cíle,�protože�pokud�to�neuděláme,�nelze�
hodnotit,�zda�jsme�jich�dosáhli.�Obecné�cíle�
bez�cílových�hodnot�jsou�na�nic.�A�cíle�bez�
vazby�na�rozpočet,�bez�reálných�termínů�
a�zodpovědností�také.

S�Vaší�pomocí�chceme�vybrat�správné�

projekty�–�ty�nejpotřebnější,�nejdůležitěj-
ší,�které�pak�veřejná�správa�musí�správně�
provádět,�a�všichni�o�nich�musíme�správně�
komunikovat.�A�to�jak�na�úřadě,�ale�i�vně�
úřadu.�Jsme�si�vědomi,�co�vše�nás�limituje�
–�finanční�zdroje,�přírodní�a�územní�limity,�
závazky�z�minulosti.�Seznamujeme�se�také�
s�příležitostmi�a�chceme�je�plně�využívat�–�
např.�získávat�dotace�na�investice,�které�by�
se�bez�dotací�nedaly�realizovat.�Není�pro�
nás�ale�hlavní�dotace�získat,�ale�také�je�
úspěšně�realizovat�a�provozovat.

co je pro nás ještě důležité?
Odpovědně�finančně�rozhodovat�a�řídit,�

nežít�pouze�na�úkor�budoucnosti�a�nevy-
tvářet� dluhy� pro� naše� děti.� Dosahovat�
smysluplných�úspor,�neplýtvat.

Nechceme,�aby�strategie�rozvoje�města�
byla�soubor�nereálných�líbivých�přání.�Ale�
abychom�společně�stáli�oběma�nohami�na�
zemi�a�řídili�se�selským�rozumem.�Jednoduše,�
srozumitelně�naplánovat�to,�na�co�máme�
v�daném�čase�a�co�přispěje�nejvíce�ke�zvýšení�
kvality�života�ve�městě.�I�v�době�úspor�lze�
naplánovat�aktivity,�které�k�tomu�přispějí�
a�nebudou�zhoršovat�stav�městské�pokladny.

z našich priorit uvádíme ty nej-
důležitější:
•� Cíleně�snižovat�náklady�města�pro-

střednictvím�transparentních�výběro-
vých�řízení.

•� Úspěšně�dokončit�aktualizaci�strategic-
kého�plánu�města,�která�by�popisovala�
rozumný� a� udržitelný� rozvoj� města�
Liberce.

•� Rozvoj�a�dostupnost�cenově�únosné�
veřejné�dopravy.

•� Zvyšovat� bezpečnost� pro� občany�
města.

•� Podpora�investic�pro�rozvoj�pracovních�
příležitostí.

•� Maximální� možná� míra� investic� do�
technické�infrastruktury�a�veřejných�
prostor�města�Liberce.�

Předseda�Klubu�ČSSD,
Lukáš�Martin
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Inzerce

Odpovědi na dotazy, názory čtenářů zpravodaje
vážení čtenáři, vaše dotazy a náměty nám posílejte na e-mail: zpravodaj@magistrat.liberec.cz
na tomto místě na ně postupně budeme odpovídat. Děkujeme.

k pŘEDražEnýM LázníM

Milý Zpravodaji, milý pane šéfre-
daktore, blahopřeji k opravdu pěkné 
úrovni informací o Liberci. Rád bych 
se ale vyjádřil k „předražení“ přestavby 
lázní, což hodně přetřásalo médii.

Rozpočtování takového objektu, 
a dokonce objektu historického a ještě 
určeného k přestavbě a likvidaci roz-
sáhlé vlhkosti, je pro rozpočtáře oprav-
du nadměrný úkol.

Jakákoliv kritika, navíc od kluků, 
kteří mají o tématu povrchní znalosti 
(a rozhodně nestačí jakékoliv potvrzení 
o absolvování studia), je zcela nezod-
povědná.

Už proto, že následuje složité pro-
věřování za velkých nákladů. A třeba 
dveře mohou být z  jihoamerického 
dřeva nebo i plastové s patřičnou pati-
nou a cenou od sta do tisíce. Opatření 
proti vodě může být na na deset, ale 
také na sto roků.

Zdaleka ne vše dokáže technický 
dozor investora postihnout. Pan rozpo-
čtář s patřičnými „papíry“ bývá opatrný 
úředník a nebude si dělat ostudu před 
dalším investorem!

 S pozdravem Jasoň Havlín, Liberec

choDník v kubELíkově uLici

Stále marně čekám, jestli do budou-
cích akcí někdo zařadí opravu chod-
níku v Kubelíkově ulici, a to od Řepné 
až po kruhový objezd v  ulici České 
mládeže.

Několik let je chodník ve stavu, kdy 
hrozí výron nebo zlámaná noha až po 
časté i  nepříjemné zakopnutí. Navíc 
od vjezdu do bývalého Plastimatu 
chybí úplně a tak lidem nezbude, než 
se brodit blátem nebo jít po vozovce, 
kde je mimochodem dost velký provoz 
a hrozí nehoda. Od Hypernovy je pěkný 
chodník a u kruháku končí, jako kdyby 
už dál nikdo nechodil. Tahle cesta 
znepříjemňuje život mnoha občanům, 

kteří tudy musejí chodit, ať už k lékaři, 
do práce nebo i do Hypernovy.

Chtěla bych vás touto cestou 
i  jménem ostatních obyvatel požá-
dat, zda by nebylo možné se na tento 
problém zaměřit a něco podniknout 
ze strany magistrátu, aby bylo naše 
cestování po Liberci lepší.

Již minulý rok město slibovalo, že 
zřídí přechod pro chodce u zastávky 
autobusu, (zde je problém bezpečně 
přejít) a dosud se také nic neděje. Je 
snad tato část Liberce pro radnici neza-
jímavá?

Prosím o  zprávu, jak se k  tomu 
magistrát staví. Ivanka Janků

Odbor správy veřejného majetku 
ve spolupráci s  odborem právním 
a veřejných zakázek zajistil vyhláše-
ní výběrového řízení na dodavatele 
stavebních prací na akci „Bánskobyst-
rická-Kubelíkova – zřízení přechodu“. 
Vítězem s nejnižší nabídkovou cenou 
se stala firma Colas CZ, a. s.

 Rozsah stavby v Kubelíkově ulici 
bude v úseku mezi okružní křižovat-
kou s ul. České mládeže a stykovou 
křižovatkou s Bánskobystrickou ulicí.

Předmětem stavby je vybudová-
ní chodníku pro pěší a  především 
vybudování nového bezpečného 
přechodu pro pěší v místě přecho-
du stávajícího. Je navržen také nový 
chodník pro pěší s krytem z betonové 
dlažby podél vozovky mezi okružní 
křižovatkou s  ul. České Mládeže 
a Bánskobystrickou ulicí.

Na obou koncích bude chodník 
napojen na ty stávající. Chodník je 
navržen v  nezpevněném prostoru 
mezi vozovkou a přilehlými areály 
průmyslových a obchodních staveb, 
částečně v  prostoru stávajícího 
odvodňovacího příkopu, z  tohoto 
důvodu je nezbytné upravit stáva-
jící příkopy tak, aby bylo zajištěno 
odvodnění přilehlých ploch i odvod-

nění vozovky. Šířka chodníku je navr-
žena 1,75 m, v prostoru nástupiště 
autobusové zastávky pak šířky 2,50 
m. Chodník bude od vozovky oddě-
len obrubou s  nášlapem 100 mm, 
v místech vjezdů na přilehlé pozemky 
bude chodník řešen jako přejezdný se 
sníženou obrubou na 20 mm.

V  místě zastávky MHD vznikne 
nová zastávka s nástupištěm délky 
12,0 m s  šířkou 2,50 m (v  místě 
čekárny bude minimální průchozí 
šířka 2,20 m) a nášlapem 0,20 m nad 
komunikací. Nástupiště bude opatře-
no reliéfní dlažbou v místě označníku 
zastávky MHD.

Stavební práce budou probíhat 
za provozu chodců i vozidel. Pohyb 
pěších bude v  místech dotčených 
stavbou převeden na opačnou 
stranu komunikace. Veškerá staveb-
ní opatření budou provedena tak, 
aby byl umožněn bezpečný pohyb 
osob s omezenou schopností pohybu 
a orientace.

Termín zahájení stavby bude 
neprodleně po oboustranném podpi-
su smlouvy. Předpokládáme zahájení 
již květnu a termín dokončení stavby 
nejpozději do letošního srpna.

 V loňském roce byla navíc realizo-
vána oprava povrchů chodníku podél 
komunikace Kubelíkova v úseku od 
Řepné až po Gagarinovu v  rámci 
pokládky kabelového vedení spo-
lečnosti ČEZ. Bc. Jiří Kovačičin

vedoucí oddělení technické správy
odbor správy veřejného majetku

ÚkLiD v raDčické uLici

Často píšete v Libereckém zpravoda-
ji o tom, jak se město snaží vylepšovat 
sídliště, kde se co opraví a  tak dále. 
Mělo by ale fungovat i základní čištění 
ulic. Pokud jsou silnice a chodníky špi-
navé, trpí tím okolí, domy, zeleň, lidé 
i auta. To je třeba si uvědomit.

Můj dotaz směřuje k Radčické ulici 
v Ruprechticích, kde se v zimě nesmí 
solit a sjízdnost je udržována inertními 
posypy. Jak známo, některé nevhod-
né posypy však zvyšují prašnost. To je 
v Radčické ulici zásadní problém.

Za projíždějícími auty se zvedají 
mračna prachu, umýt si auto na SVÉM 
uzavřeném dvoře není možné, umývat 
okna nemá smysl.

Každý rok, hned jak slezl sníh, ulici 
vozy TSML vyčistily. Letos však ne!

Nás, obyvatele Radčické, tento stav 
velmi omezuje i  ohrožuje. Cyklisté 
a motocyklisté mají problém Radčic-
kou projet, není možné ani pustit děti 
na zahradu.

Vážená redakce, zjistěte prosím, 
proč není Radčická uklizena a kdy měla 
podle nějakého plánu být. Budeme 
vám vděčni.

 Za obyvatele Radčické ulice
 Jana Kalná

Radčická ulice v  Liberci XIV- 
-Ruprechticích je v zimním období 
udržována dle schváleného „Plánu“ 
zimní údržby a  to předepsaným 
druhem posypu. V tomto případě se 
jedná o inertní materiál – drť, neboť 
použití soli zde není dovoleno. Veške-
ré úkony jsou prováděny na základě 
souhlasu zadavatele – Statutárního 
města Liberec, prostřednictvím 
odboru správy majetku.

Minulá zima byla velmi specifická 
a  po dlouhých letech nemohl být 
s ohledem na povětrnostní podmínky 
prováděn během zimy tzv. „předsběr“ 
posypového materiálu.

V současné době provádíme čiště-
ní města dle harmonogramu schvále-
ného odborem správy majetku SML.

Přestože mohlo začít čištění města 
až v druhé půli dubna, bude Radčická 
ulice vyčištěna již do konce května.

  Milan Šír, TSML

přišlo do redakce

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 Reklama, která v Liberci funguje.

To vám nikdo jiný nenabídne!
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hasiči radí občanům: jsou biokrby bezpečné?
v posledních dvou letech se na trhu rozšířila nabídka moderní bytové dekorace – krbů na biopalivo („biokrbů“). jejich 
většímu prodeji a užívání zprvu bránila vyšší cena, ale toto již dnes neplatí. biokrby vyráběné různými výrobci jsou 
dodávány i mnoha internetovými obchody, kdy jde často o dovoz ze zahraničí.
Tomáš Erban, oddělení prevence HZS Libereckého kraje

hLavníMi výhoDaMi biokrbů jsou 
možnost instalace do míst, kde nelze 
instalovat tradiční krb, kde není kou-
řovod a jejich nenáročný provoz.

Biokrby jsou vhodné pro interiéry, 
i venkovní prostory. Mohou být umís-
těny jako volně stojící dekorace, je 
možné je zavěsit na stěnu nebo vesta-
vět. Neznečišťují místnosti kouřem 
a sazemi.

reklamy uvádějí jednoduchou 
instalaci a dále pak již bezpečný 
a bezproblémový provoz. jenže je 
vše tak bezproblémové a bezpeč-
né, jak to vypadá na první pohled?

Praxe ukazuje, že tento typ krbu 
lze většinou bezpečně provozovat 
za předpokladu, že uživatel dodrží 
návod k  použití. Kromě nutnosti 
větrat, vzhledem ke spotřebě kyslíku 
a vývoji oxidu uhličitého, se uživatel 
může setkat i s nebezpečím vzniku 
požáru, který může zničit nejen maje-
tek, ale i ohrozit lidské životy.

ve zpracování

hasičský záchranný sbor evi-
duje v  posledních dvou letech 
dokonce dvě úmrtí a sedm zraně-
ní při požárech v domácnostech 
způsobených nedbalostí při dopl-
ňování paliva do biokrbů.

 Na základě výše uvedených zjiště-
ných skutečností lze konstatovat, že 
provoz biokrbu skrývá reálná nebez-
pečí ohrožení materiálních hodnot 
a zdraví jejich uživatel.

Scházející legislativa pro tyto krby 
umožňuje prodej a  provozování 
zařízení, které nemají bezpečnost-
ní prvky a nejsou dány standardy 
pro specifikování rizik uváděných 
v návodech. 

www.studentagency.cz

   autobusové a vlakové jízdenky

  letenky do celého světa

  dovolená, ubytování

  pracovní a au pair pobyty

  jazykové a studijní pobyty

Navštivte nás i osobně

LIBEREC – Pražská 31/19
tel.: 485 388 888
e-mail: liberec@studentagency.cz

zákLaDní raDy pro bEzpEčný provoz biokrbu:
• Vždy dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití.
• Vyžadujte od prodejce podrobný návod k použití v českém jazyce.
• Dodržujte minimální vzdálenost 1 metr od hořlavých látek po stranách a především nad biokrbem.
• Nikdy nedolívejte biopalivo, pokud v krbu stále hoří, hrozí riziko požáru.
• Biopalivo doplňujte do zhašeného a vychladlého biokrbu (minimálně po 15 minutách od uhašení), aby nedošlo 

k popálení.
• Používejte pouze originální palivo pro biokrby – bioethanol (kapalina, gel) určené pro spalování v biokrbech. 

Kvalitní bioethanol pro biokrby obsahuje cca 96% ethanolu.
• Obal obsahující nebezpečnou směs (palivo pro biokrby) musí být opatřen informacemi v českém jazyce a dal-

šími údaji, výstražnými symboly, standardními větami označujícími specifickou rizikovost směsi (tzv. R-věty) 
a standardní pokyny pro bezpečné zacházení se směsí (tzv. S-věty).

• V ČR není certifikace této „dekorace“ povinná. Nejsou tak dány konstrukční standardy (normy), které by měly 
stanovit bezpečnostní minima. Jen někteří renomovaní zahraniční výrobci mají krby certifikovány (v rámci ČR byla 
zjištěna jediná společnost provádějící certifikaci TÜV SÜD Group). Dále pak byl u některých krbů renomovaných 
výrobců uváděn odkaz na certifikaci v zahraničí (např.: Švédsko, certifikační organizace SITAC).

Inzerce
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klub seniorů nisa
náš klub existuje již od roku 1998. Dnes máme 120 členů.
Jiří Pravda

kLubová sEtkání se konají kromě 
července a srpna pravidelně jednou 
týdně ve dvou skupinách a jednotli-
vých setkání se účastní na 40 členů.

Náplní našich setkání je osvěta, 
kultura a zábava. Do akcí se zapojuje 
celá řada dobrovolníků z řad členů, 
čas od času si zveme k besedám jiné 
zajímavé hosty. V tomto směru spo-
lupracujeme i s Komunitním středis-
kem Kontakt.

Kromě klubové činnosti organizu-
jeme výlety do přírody, rehabilitační 
cvičení, zájezdy a  společné dovo-
lené. Vzděláváme se v  anglickém 
a německém jazyce a čas od času se 
věnujeme výuce počítačů. Pravidelně 
oslavujeme výročí narozenin svých 
členů. Každá zájmová skupina Klubu 
seniorů NISA má vedoucího, který se 
stará o její program a činnost. Je to pro 
nás velkým přínosem a radostí. 

koMFortně zaŘízEný dvoulůž-
kový apartmán nabízí přechodné 
ubytování seniorům a dalším lidem, 
kteří se o  sebe už nemohou sami 
postarat a čekají například na umís-
tění do domu pro seniory nebo jsou 
v  dlouhodobé péči rodiny, která 
potřebuje na čas vysadit. Do nového 
pokoje se tento týden už nastěhovaly 
první klientky.

Po odlehčovací službě je na Libe-
recku velká poptávka. Od roku 2008, 
kdy odlehčovací služba v  Liberci 
vznikla, se postupně rozrostl počet 
lůžek ve dvou i  jednolůžkových 
pokojích na 12. Nový pokoj v pátek 
29. března slavnostně otevřel spo-
lečně s  ředitelkou centra Lenkou 
Škodovou náměstek primátorky pro 
školství a kulturu Kamil Jan Svoboda.

Právě Statutární město Libe-
rec, které je zřizovatelem centra, 
pomohlo sehnat vhodné prostory, 

což nebylo snadné. 
„Velkou zásluhu na 
tom má především 
paní primátorka. Velmi 
si toho vážíme, podob-
nou službu mají jen 
málokde,“ řekla Lenka 
Škodová. Radnice také 
zajistila potřebnou 
rekonstrukci bytu.

Navýšení kapacity 
lůžek a přínos odleh-
čovací služby ocenil náměstek Kamil 
Jan Svoboda. „Moje rodina se stará 
o babičku, tak mohu z vlastní zkuše-
nosti říct, jak je důležité mít jednou 
za čas možnost využít odlehčovací 
službu. Je to možnost dát babičce 
nové podněty a  rodině prostor 
k načerpání nových sil,“ řekl náměs-
tek.

Apartmán má vlastní sociální 
zařízení, kuchyňský kout a  velkou 

terasu. Součástí vybavení apartmánu 
jsou moderní elektrické polohovací 
postele, televize, mikrovlnná trouba 
a rychlovarná konvice.

Klienti mají během pobytu mož-
nost navštěvovat programy klubu 
seniorů, mohou též využít možností 
hygienického střediska s perličkovou 
vanou a vířivými vanami. Péči o klien- 
ty zajišťuje profesionální tým složený 
ze sociálního pracovníka, pečovate-

lek, zdravotních sester 
a fyzioterapeutky.

Odlehčovací služba 
nenahrazuje hospicovou 
péči, ani léčebnu dlouho-
době nemocných. „Naši 
klienti tady mají individu-
ální režim. Dohodneme se 
s nimi na tom, kdy vstávají 
nebo kdy chtějí snídani. 
Pokud jsou tu na reha-
bilitační pobyt, pak jim 

zajišťujeme různé aktivity, například 
procvičujeme motoriku, paměť nebo 
logopedii. S pacienty na vozíčku cho-
díme v případě pěkného počasí ven,“ 
doplnila Lenka Škodová.

Odlehčovací službu poskytuje 
Centrum zdravotní a sociální péče 
Liberec ve svých třech domech 
s pečovatelskou službou – v Rochli-
ci (Růžovka), Ruprechticích (Fialka) 
a v ulici Krejčího (Pomněnka). 

Odlehčovací služba má další lůžka
nový pokoj pro poskytování pobytové odlehčovací služby otevřelo koncem března centrum zdravotní a sociální péče Liberec 
v domě s pečovatelskou službou v burianově ulici.
Jan Král

všEchny kostELy budou otevřeny 
od 18. hodiny až do půlnoci a nabíd-
nou opět pestrý program. Návštěvní-
ky pozve na NOC KOSTELŮ vyzvánění 
zvonů. Na  mnoha místech budou 
zpřístupněny kostelní věže. Programy 
většinou začínají mší svatou a aktivita-
mi pro ty nejmenší.

Pro milovníky hudby nabídnou 
všechny zúčastněné kostely kvalitní 
koncerty. Někde proběhne i odborný 
výklad o tom, jak fungují varhany, a to 

přímo u nástroje na kůru. Nebudou 
chybět prohlídky interiérů a u koste-
la Nalezení svatého Kříže i prohlídka 
kostelní zahrady s křížovou cestou 
a  unikátním libereckým morovým 
sloupem z  dílny Matyáše Brauna. 
V knihkupectví U Antonína v Kostelní 
ulici budou nabízeny k ochutnávce 
různé druhy mešních vín. Program 
najdete na reklamní tabuli v Kostel-
ní ulici, nebo na www.nockostelu.
cz. 

za zvukem zvonů
předposlední pátek v květnu – 24. 5. – se koná v mnoha zemích 
mezinárodní akce noc kostELŮ. k této akci se připojí již 
čtvrtým rokem také četné kostely v Liberci.

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

22. 5. / 15.00
 historie libereckých budov
Malé povídání s O. Preclíkovou

Cen. klub sen.
3. patro

29. 5. / 14.00

Máj – lásky čas
Setkání s hercem Ladislavem 
Duškem a Prvním libereckým 
spolkem paní a dívek

Cen. klub sen.
3. patro

31. 5. / 10.00
Emmerich kálmán – hra-
běnka Marica. O operetě
s Ninou Vaňkovou

Cen. klub sen.
5. patro

31. 5. / 13.00

 jarní turnaj v pétanque pro 
seniory. Družstva se mohou 
přihlásit do pondělí 27. 5. 
v Centrálním klubu seniorů

Zahrada 
Lidových sadů

4. 6. / 8.00 promítání fotografií z akcí 
kontaktu

Cen. klub sen.
3. patro

7. 6. / 15.00
 turnaj ve stolním tenise 
pro seniory o pohár ředitele 
DPMLJ

Tipsport aréna

14. 6. / 17.00
 světový den proti násilí na 
seniorech. „Veselá vdova“ – 
slavnostní představení

Divadlo
F. X. Šaldy

Klub šikovných rukou – každé liché pondělí od 10.30. Herní odpoledne – stolní hry 
každý čtvrtek od 13.30. Lehké relaxační cvičení – každý pátek od 8.00, 9.00, 10.00 
a 11.00 v suterénu. Nutno přihlásit se předem. Pohybem pro radost – každý pátek 
od 13.00 hodin v suterénu. Počítačové kurzy – po, út, v 16.00 nebo 18.00.
Veškeré aktivity jsou poskytovány seniorům z d a r m a!

Komunitní středisko Kontakt Liberec, Palachova 504/7,
460 01 Liberec 1. Tel.: 485 244 992.
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den podstávkových domů
v neděli 26. května mezi 10 a 17 hodinou mohou zájemci 
o lidovou architekturu navštívit a prohlédnout si vybraný 
podstávkový dům.

jan budař a eliščin band
středa 22. 5. od 19.30  kulturní centrum vratisLavicE 101010

v čEchách buDou otevřeny pod-
stávkové domy v Kravařích, Blíževed-
lech, Žďáru, Dolánkách, Chrastavě, 
Raspenavě, Frýdlantu, Dolní Řasnici, 
Ždírci, Rumburku, Velkém Šenově, 
Merbolticích, Dolní Chřibské, Dolních 
Pertolticích, Lipové a Jindřichovicích 
pod Smrkem.

Dohromady v  Česku, Německu 
a Polsku bude otevřeno na šest desí-
tek podstávkových domů a  úplný 
přehled včetně podrobných infor-

mací je uveden na www.umgebin-
deland.de, česká verze programu je 
k dispozici ke stažení na webových 
stránkách kraje www.kraj-lbc.cz.

Zájemci budou mít možnost si 
podstávkový dům nejen prohléd-
nout, ale i promluvit si s majitelem, 
vidět ukázky tradičních řemesel, 
ochutnat místní pokrmy a zažít další 
doprovodný program. Mezinárodní 
přeshraniční česko-německo-polská 
kulturní akce se 
koná každoročně 
od r. 2005 poslední 
květnovou neděli.

jana buDaŘE mnozí znají zejména 
z televize a z filmů, jako jsou Nuda 
v Brně, Vratné lahve, Horem pádem 
či Václav. Tento populární herec byl 
dokonce čtyřikrát oceněn Českým 
lvem.

Kromě své herecké činnosti hraje 
ale Jan Budař i na několik hudebních 
nástrojů, zpívá a skládá své vlastní 
originální písně. Je frontmanem 
kapely Eliščin Band. Ta působí ve slo-
žení: Jan Budař (klavír, kytara, zpěv), 

Roman Jedlička (kytara), Adam Koller 
(bicí), Tomáš Hanzlíček (el. basa) 
a Petra Malíšková (cello).

Jana Budaře a Eliščin Band můžete 
vidět a slyšet v Kulturním centru Vra-
tislavice 101010 ve středu 25. května 
od 19.30.
poháDky Do kapsy se představí 
v podání divadelního souboru Ty-já- 
-tr Praha. Inscenace několika pohá-
dek z jedné velké kapsy je určena pro 
děti od 4 let. 26. 5. od 10.00. 

srdečně zveme všechny spoluobčany do ruprechtic
 na náměstí na otevření projektu

sejdeme se u školy ii.
 ve čtvrtek 23. května od 17.00 hodin.

v minulém projektu Sejdeme se u školy se žáci a občané zapojení do 
projektu Škola pro udržitelný život pod vedením akademické sochařky 
paní Martiny niubo rozhodli upravit prostranství před základní školou. 
Společně vytvořili na náměstí v Ruprechticích posezení, které je využíváno 
nejen rodiči s dětmi, ale i ostatními spoluobčany.

letos jsme se pustili do revitalizace vstupní brány do objektu školy, 
která přímo sousedí s již upraveným prostranstvím, a snažili jsme se 
v souladu s tématem „ Ekologická doprava, bezpečné cesty do škol“ 
udělat něco i pro cyklisty.

pŘijďte se podívat, jak se nám a našim šikovným
dětem tento úkol podaŘil.

Vašim dětem nabízíme:

• malý kolektiv (14 žáků) s individuálním přístupem odborně 
vzdělaných učitelů (speciální pedagogové).

• zvýšení sebevědomí, vzájemnou toleranci, povzbuzování mezi 
spolužáky, spolupráci.

• vlastní pracovní místo s úložnými prostory, možnost využívat při 
práci speciální reedukační pomůcky.

• dostatek času na práci, respektování pracovního tempa.
• spolupráci s rodinou, péči v rámci školního poradenského 

pracoviště.

Porucha učení není poruchou intelektu, po absolvování mohou naši žáci, 
pokud chtějí, studovat na střední škole. Máme absolventy víceletých 
gymnázií a vysokých škol.

  www.zsusoudu.cz telefon: 485 108 417

ZŠ LiBeReC u soudu oteVÍRá Ve ŠkoLnÍm RoCe 2013/14
speCiáLnÍ třÍdu pRo žáky 2. RočnÍku, Jimž ByLa poRadenským 

pRaCoViŠtěm dopoRučena integRaCe pRo poRuCHu učenÍ.

Výlet na Ještěd

Setkání absolventů
13.00 - 18.00 hod. | univerzita otevřená pro absolventy

21. 6. 2013

22. 6. 2013

od 12.30 hod.  Start výletu na Ještěd 
 na konečné tramvaje Horní Hanychov
 pěšky, lanovkou, na kole...
 Prvních 100 pěších obdrží tričko!

15.00 -19.00 hod. Kulturní program na Pláních:
 živá hudba, doprovodný program, soutěže pro všechny...

Více informací k akci najdete zde: www.tul.cz/vylet-na-jested

po
zv
án

kaPRO ABSOLVENTY, STUDENTY, ZAMĚSTNANCE A PŘÁTELE UNIVERZITY



s o u č á s t í  c yk L i s t i c k é h o 
víkendu bude kromě různých 
atrakcí na propagaci cyklistiky též 
slavnostní vyhlášení vítězů propa-
gační akce „Do práce na kole“, která 
probíhá celý květen.

Kolem 16.30 také projede 
městem peloton cyklistů v  rámci 
akce Na kole dětem se zastávkou 
na náměstí u  radnice v  Liberci. 
Podpořte svou účastí tuto akci, 
podrobnosti budou na webu města 
www.LIBEREC.cz. Akce na náměstí 
i  jízda v  pelotonu je zdarma a  je 
určena veřejnosti.
www.nakoledetem.cz, www.cykliste.cz

www.dopracenakole.cz

těžká pohoDa vE vEsci
nový závoDní okruh důklad-
ně prověří technickou zdatnost 
jezdců. Letošní 19. ročník jednoho 

z nejtěžších vytrvalostních závodů 
na 24 hodin MTB je zároveň i Mis-
trovstvím ČR na 24 hodin. Koná se 
7.–9. června ve veseckém areálu.

Závodníky čeká ve Vesci nová 
trať, která z  devadesáti procent 
vede lesem a nezpevněným teré-
nem. Pořadatelé slibují, že důklad-
ně prověří technickou zdatnost 
jezdců.

Připravené je i  nové centrum 
akce, závodníkům má poskytnout 
větší komfort během závodu. Po 

celou dobu bude otevřen pro všech-
ny účastníky race bufet s nabídkou 
teplého jídla, nápojů a  dalších 
dobrot regionálních zdravých 
produktů nutných pro doplnění 
energie během závodu. Účast na 
Mistrovství ČR přislíbili Zdeněk Kříž 
a Tomáš Kozák. Přihlášky k závodu, 
propozice a  další podrobnosti 
najdete na www.24hours-mtb.com.

sobotní FEstivaL koL na vEsci
Návštěvníkům poskytne nové 

zázemí a možnost užít si doprovod-
ný program, jako jsou doplňkové 
závody pro veřejnost, dětský program 
v podobě závodů a soutěží o zajíma-
vé ceny. Chybět nebude ani lanové 
centrum, exhibice v Dual Slalomu, 
dětské dopravní hřiště i ukázky práce 
záchranářů, hasičů i Policie ČR. 
 www.24hours-mtb.com

obhajoba tituLu nebyla úplně 
snadná. Družstvo opustilo z věko-
vých důvodů pět hráček a nebylo 
je kým nahradit. Většina úspěšných 
juniorek se totiž uplatnila v  týmu 
extraligových žen. Bylo nutné sáh-
nout do rezerv mezi dorostenky, 
kterým patří obdiv za to, že klub svojí 
kvalitní hrou dostaly do vyřazovacích 
bojů o titul mistra ČR.

Vyřazovací boje začaly 6. dubna 
v Plzni, kde se juniorský tým střetl 
v  osmifinále s  loňským finálovým 
soupeřem – Chodovem a hladce jej 
dvakrát přehrál se shodným výsled-
kem 9:3.

Jak probíhaly závěrečné zápasy, při-
blížil František Příhoda, prezident FBC 
Liberec. „Play off juniorek se uskuteč-

nilo o víkendu 13. a 14. dubna v Praze 
na Tatranu Střešovice. Očekávali jsme 
super organizaci, bohužel jen vzpo-
mínáme na vysoko položenou laťku 
loňských organizátorů právě z Cho-
dova. V play off se setkalo posledních 
osm týmů. Náš tým se střetl na dvě 
utkání s týmem Fbš Bohemians Praha. 
První utkání bylo dramatické, kdy nám 
v závěru jedna ze soupeřek surově 
a úmyslně zranila Míšu Mlejnkovou. 
Zápas skončil remízou 2:2 i přes naše 
jisté šance v závěru.

O postupu do semifinále musel 
rozhodnout druhý zápas. Na konci 
poslední třetiny byl stav 6:4 pro nás 
a  pět minut do konce. Nervy jako 
hrom, naštěstí hned vzápětí jdeme 
do přesilovky... Po výhře 6:4 nasta-

la obrovská euforie, protože jsme 
v zápase určitě nebyli favority.”

V  nedělních zápasech nejdříve 
Liberec zvládl po napínavém prů-
běhu utkání Tatran team Děkan-
ka 5:4 a  ve finále pak Elite Praha 
team Future DDM P6 2:1. „Nikdo si 
nedovede představit pocity vítězů 
juniorské ligy dívek, navíc v obhajo-
bě titulu z loňského roku. Je vidět, 
že základna FBC Liberec v  dívčím 
florbale je úžasná, trenéři fungují. 
Jde jen o  to, dívčí talenty udržet, 
a dále s nimi schopně pracovat, a to 
snad v FBC umíme a děláme. Jinak 
bychom asi s juniorkami dvakrát za 
sebou nezískali titul, navíc i dorosten-
ky jsou v play off,” dodává František 
Příhoda. 
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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 magistrá-
tu a v Městském informačním centru.
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ZPRAVODAJ
LIBERECKY`

Víkend cyklistů v liberci
akce začne v pátek 7. června odpoledním programem pro veřejnost na náměstí u radnice.

juniorky fbc liberec obhájily 
titul mistryň České republiky!
v roce 2012 získala děvčata Floorball clubu Liberec senzační, ale zasloužený titul mistryň 
české republiky juniorek ve florbale. a letos jej po napínavých utkáních obhájila.

Uzávěrka příštího čísla 
libereckého zpravodaje 

je 31. května

sYner školám
sportovně vědomostní 
projekt synEr školám, 
zaměřený na liberecké zš, 
vstupuje do 10. ročníku.
akcE zahajujE ve čtvrtek 
23. května v  9.00 hodin, slav-
nostní vyhlášení nejúspěšnějších 
sportovců se uskuteční v pátek 
24. května ve 13.00 v areálu ZŠ 
Dobiášova.

Pořadatelem soutěže je ZŠ 
Dobiášova, vyhlašovatelem 
město Liberec a generálním part-
nerem spol. SYNER, s.r.o. Za dobu 
konání soutěží jí prošlo přes 4 600 
závodníků z řad dětí i učitelů. 

V  cíli vysilujícího 24 hodinového 
závodu. Hodně těžká pohoda...

distribuce zpravodaje

čtvrtek 30. května v 15 hodin
zaSEdací MíSTnoST č. 11 v hiSToRicKé budově RadnicE

váŽEní občané, zvEME váS na

ZasedánÍ ZastupiteLstVa města LiBeReC

ve zpracování


