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ODSUNUTÁ
Žena, která se vůbec 
neměla narodit, se vrátila 
po 68 letech do Liberce.

MARIA ANNE HIRSCHMANN 
přijela po 68 letech do rodného 
Liberce, aby zde představila jednu 
ze svých novějších knih – Hansi. 
Do značné míry autobiografi cké 
dílo vypráví strhující příběh dívky, 
která vyměnila hákový kříž za kříž 
Kristův. ČTĚTE NA STRANĚ 8

DAVIS CUP
V LIBERCI
Davisův pohár bude na 
začátku srpna vystaven 
v Liberci.

Liberecký tenisový klub organizuje 
turnaj Challenger 30 000 pro hráče, 
kteří atakují vstup do prvé stovky 
světového žebříčku. V areálu LTK 
bude vystaven i legendární Davisův 
pohár. ČTĚTE NA STRANĚ 16

LIBERECKÁ LETNÍ sezona začíná 
v  Liberci tradičně jarmarkem, letos 
obohaceným o návštěvu reprezentací 
partnerských měst Augsburgu a Žitavy. 
Jarmark byl spojený s česko-německý-
mi kulturními dny DIALOG 2013.

Liberecké léto ale skýtá nekonečně 
mnoho možností pro místní a návštěv-
níky města. Proč třeba nepozvat do 
Liberce na prázdniny známé z jiných 
koutů Česka?

Například Městské informační cen-
trum Liberec letos připravilo detek-
tivní hru, při níž postupujete k  cíli 
pomocí QR kódů. Každý kód je onou 
indicií, která vás posune dál. Více se 
o detektivní hře dočtete uvnitř tohoto 
prázdninového Zpravodaje, stejně 
jako o  nabídce sportovních areálů 

a pozvánek na různé akce. Největší 
letní událostí v Liberci je Benátská 
noc, která začíná už ve čtvrtek 25. 
července večer.

Nejenom akcemi živ je člověk, ale 
třeba i  fauna a  hlavně fl óra okolo 
Liberce je nádherná. Coby kamenem 
dohodil je po ruce Český ráj, Jizerské 
a  Lužické hory. Vstupní bránou do 
Jizerských hor je severozápadní okraj 
Liberce. Tam, na okraji Chráněné kra-
jinné oblasti Jizerské hory, najdete čer-
stvě zrenovovanou Libereckou výšinu, 
připomínající malý hrad. Ušlechtilá 
stavba už přes sto let připomíná slávu 
kdysi druhého největšího a nejdůleži-
tějšího města Čech – Liberce.

Možná nás toto léto čeká i teplé 
počasí, a tak jistě přijde vhod pěkná 

procházka s  koupáním. Téměř 
v centru Liberce lze využít přehra-
du Harcov nebo krásnou přehradu 
Mšeno v  sousedním Jablonci nad 
Nisou. V Liberci je pak několik koupa-
lišť a bazénů. Novotou září například 
Vápenka.

Na dosah od krajského města je 
Trojzemí s cyklostezkami, kde během 
odpoledne můžete navštívit tři státy 
– Česko, Polsko a Německo. Můžete 
vyjet na výlet za historií, ať již to jsou 
Trosky nebo zámek Sychrov, za pří-
rodou do Českého ráje nebo třeba 
k Máchovu jezeru...

Několik letních tipů najdete 
v  tomto Zpravodaji a  my přejeme 
všem krásný zbytek prázdnin! 

 Redakce

 

JAK UŠETŘIT?příloha

Foto: Pavel Chmelík

Léto v Liberci začalo jarmarkem
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EDITORIAL

Novinky v kácení stromů
Od 15. července 2013 se mění pravidla pro kácení dřevin 
rostoucích mimo les. Nová vyhláška přináší nižší ochranu 
stromů v zahradách a zvyšuje ochranu stromů v alejích 
a v zapojených, i náletových, porostech.
Odbor životního prostředí

Prohlídka lázní
Opravenou budovu městských lázní si budou moci všichni 
zájemci prohlédnout ve čtvrtek 25. července.
Zuzana Minstrová

KDE JE MOŽNÉ NOVĚ KÁCET BEZ 
POVOLENÍ?

Vyhláška (č. 189/2013 Sb.) stanoví, 
že v zahradách je možné kácet stromy 
bez povolení bez ohledu na  jejich 
velikost. Na co si i přesto dát pozor? 
Jestli je pozemek skutečně zahra-
dou tak, jak ji defi nuje vyhláška. 
Musí to být pozemek u  bytového 
nebo rodinného domu, v zastavěném 
území obce, který je stavebně oploce-
ný a nepřístupný veřejnosti. Všechny 

podmínky musí být splněny zároveň!
To znamená, že se tato novinka 

nevztahuje např. na zahrádkářské 
kolonie, neoplocené zahrady nebo 
ty, které mají jen živý plot, na zahra-
dy u  objektů, které jsou převážně 
využívané jako kanceláře, sklady, 
prodejny, výrobny atd. Jestli je poze-
mek v zastavěném území obce (pozor 
hlavně v okrajových částech města!), 
je možné zjistit z  územního plánu. 
Kácení bez povolení se samozřejmě 
také netýká památných stromů, nebo 

stromů, které jsou součástí význam-
ného krajinného prvku, ať už registro-
vaného (některé zahrady) nebo defi -
novaného zákonem. To se bude týkat 
převážně stromů podél vodních toků, 
které mohou protékat zahradami.

Věřme, že nová vyhláška nespustí 
lavinu bezhlavého kácení „nepoho-
dlných“ stromů, ale že kácení, jako 
dosud, bude probíhat po pečlivé 
úvaze, je-li vůbec nutné. Jen je teď 
zodpovědnost za to, v jakém stavu 
přenecháme zahrady dalším genera-
cím, na nás, jejich majitelích.

S KÁCENÍM POČKEJTE NA PODZIM
Především se díky kácení v období 

vegetačního klidu vyhnete poškoze-
ní nebo zničení obsazeného ptačího 
hnízda, a tím i konfl iktu se zákonem.

VYŠŠÍ OCHRANA STROMOŘADÍ
A ZAPOJENÝCH POROSTŮ

Dosud bylo možné kácet stromy 
v alejích bez povolení, pokud nedo-
sahovaly tradičních 80 cm ve 130 cm 
nad zemí. Nyní podléhají režimu 
povolování kácení stromy v  ale-
jích vždy. Povolení tedy bude třeba 
i pro stromy v nově založených stro-
mořadích. Nově bude povolení také 
potřeba nejen pro zapojené keřové 
porosty nad 40 m2 plochy, ale pro 
jakékoli zapojené porosty nad tuto 
výměru, typicky tzv. „náletové“ poros-
ty mladých stromů.

Celé znění vyhlášky je k nahlédnutí 
na internetu http://kuc.cz/jseo97.

Bližší informace na telefonním čísle 
odboru životního prostředí 485 244 
861. 

VŮBEC POPRVÉ po dokončené 
rekonstrukci dostanou lidé příležitost 
nahlédnout do prostor jedné z nej-
cennějších architektonických pamá-
tek Liberce, bývalých Městských lázní 
Františka Josefa I.

Lázně byly v rámci IPRM – Lidové 
sady přebudovány na sídlo Oblastní 
galerie Liberec. Komentované pro-

hlídky se uskuteční ve čtvrtek 25. čer-
vence v těchto časech: 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 hodin a  odpoledne 
v těchto časech: 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 a 15.30 hodin.

Zájemci se přesvědčí, jak bývalé 
lázně po revitalizaci vypadají, ale také 
se během prohlídek dozvědí bližší 
informace o průběhu stavby. 

Možná stejně jako já v těchto dnech nevěřícně sle-
dujete dění na celostátní politické úrovni a přemýš-
líte o tom, kam jsme se to dostali a jaký další vývoj 
bude mít demokracie v České republice. Věřme, že 
dobrou zprávou je, že kauzy, jakkoli vysoko míří, 
již nejsou zasouvány „pod koberec“, ale že se dostávají na světlo a je jim 
věnována pozornost, a to nejen ze strany médií a široké veřejnosti, ale také 
od složek činných v trestním řízení. Věřme a doufejme ale také v to, že se 
z hledání pravdy a boje proti korupci nestane univerzální nástroj „honu na 
čarodějnice“ a že tytéž orgány nebudou zneužívány v boji politiků proti 
politikům, nebo ještě hůře – politiků proti občanům.

Sledujme následující vývoj a přemýšlejme o všem dění a souvislostech, 
které jej provázejí, se zdravě kritickým přístupem, neradujme se jen z toho, 
že „někdo nahoře“ špatně dopadl. Mělo by nás pojit něco více – a to zájem 
o Českou republiku a její budoucnost.

Jsem v těchto dnech často tázána, a to nejen ze strany médií, jaký další 
vývoj bych preferovala, zda bych byla pro předčasné volby, a zda bych 
souhlasila se jmenováním takzvané Rusnokovy vlády. Předně – domnívám 
se, že současnou patovou situaci mohou skutečně vyřešit jen předčasné 
volby, které rozdají karty nově, snad přesvědčivěji, než tomu bylo před 
třemi lety. K předčasným volbám ale musíme dojít ústavní cestou, která 
se bude zároveň opírat o české ústavní zvyklosti. Ty já sama považuji za 
velmi důležité. Věřím ve zdravý úsudek našich poslanců, a to opozičních 
i koaličních, že i oni pochopí, že jediná cesta z této situace je rozpuštění 
Parlamentu České republiky.

V opačném případě pro mne, a věřím, že ani pro obyvatele Liber-
ce či České republiky, není podstatné, kdo konkrétně dostal pověření 
sestavit vládu, či kdo ji sestavil, ale s jakým programem přichází, a jak jej 
bude naplňovat. Před Českou republikou je nelehké období, které hrozí 
ekonomickými, a následně také sociálními otřesy ve společnosti, měli 
bychom se soustředit na zdravé a systémové čerpání evropských dotací, 
k dořešení je mnohé po povodních, které relativně nedávno zasáhly velké 
území naší vlasti. Hodně práce je také v oblasti legislativy. To jsou věci, na 
které bychom se měli soustředit, a proto mne zajímá to, s jakým řešením 
přichází ten, kdo do Strakovy akademie v Praze vstupuje, nikoli, kdo to 
je, a z jaké je strany.

Vnímám, že dnes jde v celé věci o více, než jen o předčasné volby, či 
personální otázky. Dokonce se domnívám, že nejde ani o to, zda na sebe 
více moci „stáhne“ prezident republiky, a zda se pomyslný jazýček vychýlí 
k poloprezidentskému systému. Kdo ví, zda to není správná cesta, která 
by do budoucna mohla pomoci stabilizovat jinak velmi neklidné politické 
prostředí v České republice. Dnes jde ale o to, jakou chceme mít společ-
nost, v jaké atmosféře chceme žít, jaké jsou naše hodnoty, a zda jsme za 
ně schopni bojovat. Nemusíme se shodovat v tom, co vidíme jako cestu 
k nápravě, ale věřím, že se shodujeme na tom, jaký je náš cíl. Jak chceme, 
aby naše republika vypadala, jaká by měla být. Ta představa zde, i více než 
dvacet let po revolučním roku 1989, stále zůstává a k té bychom se měli 
vždy vracet. Inspirací nám přitom může být prezident Václav Havel, který 
kdysi řekl: „Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je přesně tím, 
co otevírá dveře zlu.“ Nebuďme proto lhostejní. Teď, ani nikdy…

 Martina Rosenbergová

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM LIBEREC PŘIPRAVILO MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM LIBEREC PŘIPRAVILO 
LETNÍ VĚDOMOSTNĚ POZNÁVACÍ SOUTĚŽ PRO VŠECHNY LETNÍ VĚDOMOSTNĚ POZNÁVACÍ SOUTĚŽ PRO VŠECHNY 

NÁVŠTĚVNÍKY I OBČANY LIBERCENÁVŠTĚVNÍKY I OBČANY LIBERCE

Na facebookovém profi lu se každý týden během července a srpna 
objeví jedna fotografi e z neznámého místa v Liberci a vaším úkolem 
bude uhádnout, kde jsme fotku pořídili. Pokud máte chuť zjistit, jak 
dobře své město znáte, stačí se připojit do skupiny Městské informační 
centrum Liberec. Každý týden je pro výherce připravena cena v podobě 
knižní publikace.   www.infolbc.cz http://kuc.cz/3e3b2t
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Brutální vražda
Nový netradiční způsob, jak zábavnou a atraktivní formou 
poznávat město, přináší turistům i Liberečanům Městské 
informační centrum Liberec společně s týmem studentů 
technické univerzity.
Jan Král

Sportovní areály 
slibují mnoho zážitků
Ani absence sněhu a teplé slunečné počasí neznamená, že 
by se ve Sportovním areálu Ještěd, a. s., (SAJ) zastavil čas.
Redakce

Internet na náměstí
Volné připojení k internetu pro obyvatele města i turisty 
spustilo na Soukenném náměstí Statutární město Liberec.
Zuzana Minstrová

AŽ DO KONCE ŘÍJNA si budou moci 
lidé při posezení na lavičkách zre-
konstruovaného náměstí vytáhnout 
z tašky notebook nebo třeba „chytrý“ 
mobil, a zdarma surfovat po interne-
tu i stahovat data. Provoz je zatím 
zkušební. Firma, která připojení pro 
město Liberec zajistila, dodá radnici 
po několika měsících statistiku počtu 

připojení a množství stažených dat, 
což ukáže, jak je tato služba lidmi 
využívána.

„Plníme to, co jsme našim obča-
nům při otevření zrekonstruovaného 
náměstí slíbili. Naší snahou také bylo 
mít někde v centru města místo, kde 
by lidé mohli zdarma surfovat po 
internetu, třeba i turisté vyhledávat 
informace, které zrovna potřebují. 
Možnost připojení tu bude jen do 
konce října, to znamená, že přes 
léto. Je to logické. V zimě nikdo na 
lavičkách vysedávat nebude,“ řekl 
náměstek primátorky pro technickou 
infrastrukturu Lukáš Martin.

Občané a návštěvníci se mohou 
připojit prostřednictvím signálu Wifi  
s volným přístupem. Minimální rych-
lost připojení je 10/10 Mbit. Název 
Wifi  sítě je „a-net_Wifi _zona“. Město 
za tuto službu zaplatí zhruba 2 tisíce 
korun měsíčně. 

STUDENTI TUL oboru cestovní ruch 
vytvořili aplikaci pro chytré mobilní 
telefony (zatím jen pro OS Android), 
kterou si uživatelé bezplatně stáhnou 
do svého telefonu a pomocí integro-
vané čtečky QR kódů snímají foto-
aparátem telefonu tyto kódy umís-
těné například na  různých turis-
ticky zajímavých místech Liberce. 
Po načtení kódu se lidem zobrazí 
na telefonu indicie potřebné k vyře-
šení detektivního příběhu.

Studentský projekt by mohl Liberci 
pomoci pozvednout cestovní ruch, 
zájem obyvatel o své město a zvýšit 
návštěvnost atraktivních míst Liber-
ce. Navíc se jedná o  unikátní pro-
jekt, který žádné jiné město v České 
republice zatím nenabízí.

 „Hra spočívá v řešení fi ktivního 
kriminálního příběhu odehrávající-
ho se v centru Liberce. Účastník má 
možnost prověřit si své logické myš-
lení a zároveň i znalosti v místopisu 
díky hádankám, které musí vyřešit. 
Hádanky se odkryjí po sejmutí QR 

kódů umístěných na různých místech 
v centru města. Po správném zodpo-
vězení hádanky se odkryje indicie, 
která pomáhá s rozluštěním příběhu. 
Při špatné odpovědi jsou účastníci 
posláni na  vzdálenější místo, čímž 
jsou časově penalizováni,“ popsal 
spoluautor projektu Radek Dobrý.

„Brutální vražda pod Ještědem“ 
byla spuštěna 29. června 2013 a bude 
v provozu po dobu prázdnin.

Hra má i  vlastní facebookovou 
a  internetovou stránku facebook.
com/libereckehry.cz, respektive 
www.libereckehry.cz, kde jsou k dis-
pozici zároveň informace o aktivitách 
studentů, odkaz ke stažení aplikace 
a pravidla hry. 

NA SVÉ si tak přijdou 
například milovníci 
inline bruslení, kteří 
mohou své choutky 
uspokojit v  krásném 
sportovním a  rekreač-
ním areálu ve Vesci, kde 
pro svou zálibu najdou 
dokonale přichystaný 
povrch drah v  celkové 
délce 6,1 km.

„Na výběr jsou tři 
okruhy různých náročností a  ani 
naprostí začátečníci nemusí zoufat. 
Ti mohou využít i školy inline brus-
lení. Kdo si chce alespoň vzdáleně 
připomenout zimu, může si zapůj-
čit kolečkové lyže. Vstup do areálu, 
stejně tak jako odstavení vozu na 
parkovišti, je pro návštěvníky zcela 
zdarma,“ říká Jan Svatoš, ředitel SAJ.

Po sportovních výkonech, mezi 
které se může zařadit například 
i hraní badmintonu, pétanque nebo 
házení diskem frisbee, mohou spor-
tovci využít i sprchy nebo úschovnu 
zavazadel a občerstvit se v restauraci 
s teráskou. Novinkou letošního roku 
je otevření dětského hřiště s her-
ními prvky pro malé návštěvníky.

Jen během července proběhlo nebo 
proběhne ve veseckém areálu hned 
několik akcí, jako například závody 
5. ročníku OZP Středeční inline 2013, 
nebo i inline kemp pro děti ve věku 
od 5 do 15 let, kde se děti pod vede-
ním odborníků učí zvládat kolečkové 
brusle nebo jízdní kolo. Významnou 
akcí července ve Vesci je Světový pohár 
ve skateslalomu na skateboardech. 
Vyvrcholením letní sezony se pak 
dozajista stane již 21. ročník hudeb-
ního festivalu Benátská noc.

„I  areál na Ještědském hřebeni 
nabízí vyžití také v průběhu celého 
roku. Oblíbené zejména mezi adrena-
linovými nadšenci jsou bikerské sjez-
dové tratě, kdy s příchodem letošní 
letní sezony je připravena již tradiční 
La SPAGHETTA, s novými překážka-
mi a  především úplnou novinkou 
z loňské sezóny, luxusní překážkou, 
kterou je KLOPENKA, v závěru loňské 
letní sezóny byla rovněž spuštěna 
další trať pro bikery, a to i pro méně 
zdatné, pod názvem TURISTICKÁ, 
jedná se trasu vedoucí po lesní 

cestě z  hřebene 
nad chatou Pláně 
k  dolní stanici LD 
Skalka s  několika 
skoky a klopenými 
zatáčkami. Zcela 
novou atrakcí 
v  bikeparku je 
nedávno dokonče-
ný Pump track s hli-
něnými klopenka-
mi a skoky u dolní 

stanice LS Skalka,“ pokračuje ředitel.
Ani ti, kdo přijdou bez sportovní-

ho vybavení, nemusí být ochuzeni 
o nevšední zážitky. Pod Ještědem je 
pro ně nachystána půjčovna hor-
ských kol a koloběžek. Na kopec 
je možné vyvézt se sedačkovou 
lanovkou na Skalce, přičemž kola, 
koloběžky, kočárky a domácí mazlíč-
ky přepraví zdarma. U dolní stanice 
naleznou malí návštěvníci houpač-
ky a prolézačky, které jim zpříjemní 
čekání na lanovku. Rovněž zde malí 
bikeři mohou vyzkoušet svou odvahu 
a obratnost na nově zbudované lehké 
překážkové dráze.

Návštěvníci ze vzdálenějších koutů 
republiky, nebo ti jež touží po nevšed-
ním zážitku, mají možnost ubytová-
ní přímo ve Skiareálu – v centrální 
budově na doskočišti skokanských 
můstků, kde je v současnosti připra-
veno 29 lůžek ( 4x třílůžkový pokoj, 3x 
čtyřlůžkový a 1x pětilůžkový pokoj, 
všechny pokoje mají vlastní sociální 
zařízení + sprchový kout, k  dispo-
zici je i společná kuchyňka). Samo-
zřejmostí jsou restaurace a  stánky 
s občerstvením v areálu.

Svahy pod Ještědem jsou zejména 
o víkendech plné aktivních sportovců 
z řad amatérů a turistů, pro které jsou 
na Ještědu připraveny akce, při nichž 
mohou změřit své síly. „Pro turisty 
jsme připravili a označili celkem tři 
okruhy o délce 3 a 7 km. Okruhy začí-
nají u horní stanice LD Skalka a končí 
u  centrálního parkoviště. Po dobu 
letních prázdnin bychom kromě 
dětského hřiště u dolní stanice LD 
Skalka připravili pro děti i kolotoč 
a skákací hrad,“ vyjmenovává láka-
dla, jež i v létě pod Ještěd přitahují 
návštěvníky, Jan Svatoš.   

 www.skijested.cz.
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VEDENÍ ŠKOLY mělo několik mož-
ností, jak více než milion korun, který 
pocházel z peněz EU z operačního 
programu Vzdělávání pro konkuren-
ceschopnost, využít.

Největší částka byla použita na 
Šablonu III/2 – vybavení ICT. V každé 
třídě tedy najdete interaktivní tabuli, 
počítač, připojení k  internetu. Byly 
zakoupeny pomůcky jako vizualizér, 
výukový software, fotoaparát.

 Šablona III/3 byla určena ke vzdě-
lávání učitelů v práci s  interaktivní 

tabulí. Všichni pedagogové získali 
certifi kát o absolvování kurzu.

Neméně důležitou byla Šablona 
VII/1, která se týkala prevence riziko-
vého chování. Jejím výstupem bylo 
8 osmihodinových bloků práce se 
třídou v rámci primární prevence.

V  rámci tohoto programu bylo 
vytvořeno dle daných pravidel 420 
digitálních učebních materiálů.

Projekt končí 31. 8. 2013 a výrazně 
pomohl vybavit školu interaktivní 
a počítačovou technikou. 

TÉTO SOUTĚŽE se každoročně 
účastní přes tisíc týmů dívek z celé 
České republiky. Dívky měly celý 
letošní školní rok velkou motivaci 
opět uspět a podařilo se! Nejen, že 
se probojovaly dva roky po sobě do 
republikového fi nále, ale dokonce 
byly opět úspěšné.

Ve dnech 3. a 4. června 2013 se 
v  Pecce u  Nové Paky uskutečnilo 
dvoudenní fi nále 6. ročníku vybíjené 

kategorie dívek Preventan Cup 2013. 
Do republikového fi nále postoupilo 
16 nejlepších týmů z České republi-
ky. Dívčí tým ZŠ Dobiášova vybojoval 
úžasné druhé místo.

Velkým úspěchem školy je i to, že 
se do fi nále kategorie chlapců, které 
se uskutečnilo 4. a  5. června 2013 
v Pecce, podařilo probojovat i chlap-
cům ZŠ Dobiášova. Ti obsadili skvělé 
8. místo v republice. 

TÝDNY POHYBU hrou jsou týden-
ní kursy pro děti ve věku 6 až 14 let 
s denním docházením. Katedra těles-
né výchovy a Sdružení TPH připravily 
od 12. července do 23. srpna atrak-
tivní program, o který je velký zájem. 
Rozmanité sporty a aktivity si vyzkou-
ší přes 1 400 školáků, na lektorských 
postech se vystřídá na 60 studentů.

„Daří se nám zaujmout děti, které 
pravidelně nesportují. Najednou vidí, 
že pohyb může být větší zábavou, 
než jsou počítačové hry, videofi lmy 
či televize. Některé děti se k  nám 
několikrát vracejí,“ říká Aleš Suchomel 
z katedry tělesné výchovy s tím, že 
předchozích ročníků se zúčastnilo už 
na 22 tisíc dětí převážně z libereckého 
a jabloneckého regionu. Více na www.
tphliberec.cz.

V rámci projektu Otevřená univer-
zita pak připravila liberecká univerzita 
čtrnáct dnů bádání v univerzitních 
laboratořích proloženého sportem, 
pobytem v  přírodě a  zajímavými 
výlety pod názvem Letní dětská uni-
verzita. Je určena dětem ve věku 10 
až 15 let. Děti, vybrané na základě 
přijímacích pohovorů, čekají ve dvou 

srpnových termínech (od 4. do 17. 
srpna a od 18. do 31. srpna) zajímavé 
chemické a fyzikální pokusy a práce 
na strojním zařízení univerzity. Budou 
„studovat“ v oborech zaměřených na 
elektroniku, strojírenství, robotiku, 
chemii a mikrobiologii, textilní design 
nebo aplikovanou fyziku. „Letní 
dětská univerzita je určena dětem, 
které mají alespoň minimální zájem 
o  techniku,“ řekl vedoucí projektu 
Otevřená univerzita Miloš Hernych.

Díky dotaci z  Evropské unie je 
Letní dětská univerzita zcela zdarma 
včetně ubytování, stravy a pomůcek 
pro badatelskou činnost. Účastníci si 
platí pouze cestu do Liberce a drobné 
výdaje. Kromě Letní dětské univerzi-
ty jsou pro školáky připraveny i další 
jednodenní technicky a přírodovědně 
zaměřené akce. Více na www.otevre-
nauniverzita.cz.

Podle rektora TUL Zdeňka Kůse, 
akce určené pro mládež odrážejí 
snahu univerzity aktivně se podílet 
na výchově nové generace technicky 
vzdělaných odborníků, jejichž nedo-
statek se již projevuje v řadě oblastí 
hospodářské sféry. 

Modernizace výuky 
na ZŠ Švermova
V uplynulém školním roce skončil na Základní škole Švermova 
ve Františkově projekt Modernizace výuky, mezi pedagogickou 
veřejností známý pod názvem Šablony.
Jarmila Hegrová, ředitelka ZŠ Švermova

Dívky z Dobiášky 
opět na bedně
Minulý rok se týmu dívek ZŠ Dobiášova podařilo probojovat 
v soutěži vybíjené Preventan Cup do republikového fi nále 
a získat zlaté medaile. V letošním roce byla děvčata opět 
úspěšná, vybojovala druhé místo.
Monika Nečasová, ZŠ Dobiášova

Prázdniny s TUL
Zajímavou náplň nabízí o prázdninách dětem Technická 
univerzita v Liberci u příležitosti šedesátého výročí svého 
založení. Pořádá v pořadí již osmnáctý ročník populárního 
příměstského tábora Týdny pohybu hrou a druhý ročník Letní 
dětské univerzity.
Jaroslava Kočárková, Technická univerzita Liberec

Stejně jako v předchozích letech jsme i letos společně v tělocvičně zhod-
notili končící školní rok 2012/13. Učitelé jednotlivých předmětů ocenili nej-
úspěšnější žáky v různých soutěžích. Průběh závěrečného programu nám 
zpříjemnila kulturní vystoupení našich nejmenších. Nejúspěšnějšími žáky 
naší školy se stali napříč předměty Zdeněk Novotný a Pavel Šafář, oba z 9. A.

  Alena Routová, ředitelka Základní školy Oblačná

Loučení na ZŠ Oblačná

ZŠ Dobiášova reprezentovaly: (zleva dole) Barbora Štěrbová, Markéta Šoltysová, 
Natálie Lipnická, Sandra Karásková, Denisa Podstavková. Zleva uprostřed – 
Tereza Resselová, Eliška Kněbortová, Markéta Kněbortová, Markéta Matoušová, 
Dominika Ulmanová. Zleva nahoře – asistentka trenéra Šárka Bartošová, trenér 
Mgr. Monika Nečasová, Aneta Kupcová, Kateřina Tichá. Foto ZŠ Dobiášova
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FESTIVAL BENÁTSKÁ NOC začíná ve 
Veseckém areálu už ve čtvrtek 25. čer-
vence večer exkluzivním koncertem 
Mira Žbirky s Moravskou fi lharmonií 
Olomouc. Vítězné hudební skupiny 
z Liberecka mohou na festival pozvat 
své fanoušky, každá kapela dostane 
dvacet vstupenek pro své příznivce.

Podle předběžného programu se 
místní představí v pátek a v sobotu ve 
stanu Evropy 2. A na koho se můžeme 
těšit?

Exots, Grave´s  Tones, Nobody 
Knows, Madafaka, All Friends Dead, 
Vymazáno z archivu, Deathnard, Pozi-
tivní mládež, Vetrol a Look-out. 

Regionální skupiny 
na Benátské noci

Festival Benátská noc připravil pro místní a regionální kapely 
soutěž. Z té vzešla desítka vítězných kapel, které dostanou 
jedinečnou možnost zahrát si na festivalu po boku zahraničních 
hvězd.
Pavel Chmelík
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ROZPOČET NA ROK 2013 byl schvá-
len o 1 milion 650 tisíc korun nižší 
než pro rok předešlý. Ke změně oproti 
návrhu a tedy i ke snížení o uvedenou 
částku došlo schválením pozměňo-
vacího návrhu, který byl předložen 
na jednání o rozpočtu v prosinci 2012.

Návrh na změnu výše odměn je 
předkládán opakovaně. Vyrovnání 
rozpočtu je řešeno částečným sní-
žením výdajů (snížení počtu členů 
komisí) a právě schváleným snížením 
výše odměn, a též navýšením výdajů 
o  cca 1 milion korun. Zastupitelé 

přitom vybírali ze dvou návrhů. Při-
jata byla úspornější varianta.

Současně rada města stanovila od 
července 2013 maximální počet členů 
komisí rady města na sedm včetně 
předsedy. To znamená ve většině pří-
padů snížení počtu členů o šest. 

REFERENDUM MÁ ROZHODNOUT 
o pronájmu na dobu delší než jeden 
rok a  o  prodeji části městského 
majetku, především letiště a Tech-
nických služeb města Liberce.

Po krátké diskusi se většina zastu-
pitelů přiklonila k pozměňovacímu 
návrhu ODS. Ten stanoví, že výsled-

ky referenda nebudou závazné jen 
pro politickou reprezentaci vzešlou 
z voleb roku 2010.

 Současně odsouhlasením tohoto 
návrhu zastupitelé rozhodli, že se 
referendum uskuteční 4. října roku 
2013, nebudou-li prezidentem 
republiky vyhlášeny předčasné volby 

do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky v období od 13. září 
2013 do 4. října 2013.

Návrh Změny pro Liberec, která 
chtěla sloučit termín referenda 
s  poslaneckými volbami v  červnu 
2014, v zastupitelstvu neprošel.

  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Ruprechticích 
nakonec zrušena nebyla. Později 
(2007) liberečtí zastupitelé pod 
tlakem rodičů a veřejnosti toto roz-
hodnutí změnili.

ZŠ na náměstí Míru byla sloučena 
se ZŠ Sokolovská v  nástupnickou 
organizaci Základní škola, Liberec, 
Sokolovská 328. Po sloučení škola 
užívala dvě samostatné budovy.

 Rodiče žáků z odloučeného pra-
coviště náměstí Míru se před rokem 
obrátili na školskou radu při základní 
škole s návrhem na osamostatnění 
ruprechtické školy. Školská rada tento 
návrh projednala a rozhodla osamo-
statnění doporučit zřizovateli, Statu-
tárnímu městu Liberci. Rada města 
Liberec tento záměr odsouhlasila 20. 
listopadu 2012.

Liberečtí zastupitelé při červno-
vém jednání v diskusi konstatovali, 
že se v případě školy na náměstí Míru 
nenaplňuje někdejší předpoklad, 
tedy že bude počet žáků v této škole 
klesat. Dětí naopak v Ruprechticích 
přibývá. Proto odsouhlasili osamo-
statnění ZŠ na náměstí Míru, to zna-
mená zřízení nové příspěvkové orga-
nizace k 1. červenci roku 2014. 

FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH služeb 
bylo hlavním tématem prvního 
prázdninového jednání řídící pracov-
ní skupiny komunitního plánování 
sociálních služeb.

Skupina se dohodla na tom, že je 
potřeba vytvořit pravidla a zásady 
rozdělování peněz z rozpočtu města 
pro poskytovatele služeb v sociální 
oblasti. Financováním sociálních 
služeb se letos zabývalo také měst-

ské zastupitelstvo, které v  květnu 
schválilo výši příspěvku z rozpočtu 
do Komunitního plánu, fondu zdraví 
a fondu prevence pro období násle-
dujících tří let. Zastupitelé rozhodli, 
že 25 % z  příjmů města z  odvodů 
z  hazardu půjde ročně právě na 
zajištění sociálních služeb. V případě 
nenaplnění uvedeného příjmu se 
použije z městského rozpočtu nej-
méně 10 milionů korun.

„Snahou vedení města je udržet 
při neustálém poklesu fi nanční pod-
pory státu a  dalších zdrojů síť so-
ciálních služeb alespoň ve stávajícím 
rozsahu,“ uvedla primátorka Martina 
Rosenbergová. „Zároveň vnímám 
jako nezbytné dát jasný signál 
organizacím, poskytujícím kvalitní 
sociální služby, že jsou pro naše 
město důležité, a že mohou počítat 
s podporou města,“ dodala. 

Referendum se uskuteční 4. října 2013
Několik pozměňovacích návrhů a doplnění zaznělo na jednání libereckých zastupitelů při 
projednávání návrhu na konání místního referenda.
Zuzana Minstrová

ZŠ na náměstí Míru se osamostatní
Základní škole na náměstí Míru v libereckých Ruprechticích nejprve hrozilo v roce 2004 
zrušení. Po deseti letech od tohoto záměru se opět osamostatní.
Zuzana Minstrová

Peníze rozdělí podle jasných pravidel
Peníze pro poskytovatele sociálních služeb město rozdělí podle jasných pravidel.
Jan Král

ZPRÁVY Z RADY

 Rada města 18. června 2013

Liberec bude žádat o dotaci na 
úhradu povodňových škod

Necelou třicítku škod napáchaly 
povodně ze začátku června toho-
to roku na majetku Statutárního 
města Liberce. Mezi největší patří 
například podemletá železobeto-
nová nábřežní zeď a kamenná čela 
propustku v  ulici Hraběcí (odhad-
nutá škoda činí 2,5 milionu korun), 
neprůchodné zatrubnění vodoteče, 
posun trubek v téže ulici (škoda 1,2 
milionu korun), dále zborcený pro-
pustek a poškozená krajnice v ulici 
Rampasova (486 420 korun), zří-
cená čela propustku a  poškozená 
krajnice v  ulici Lukášovská (174 
845 korun), utržená krajnice pod 
komunikací, nestabilní svah – ulice 
U Podjezdu (344 850 korun) a dal-
ší. Celkové škody jsou odhadnuty 
na 12 074 356 Kč.

Financování bude zajištěno z roz-
počtu města na rok 2013 s  tím, 
že město požádá o  státní dotaci. 
Jedná se o  dotaci, poskytovanou 
ministerstvy dopravy a pro místní 
rozvoj. Stavební práce budou pro-
vedeny ještě v roce 2013.

Město se jistí dalším 
kontokorentem

Výpadek v příjmech z  nerealizo-
vaného prodeje městského majet-
ku (letiště a TSML) přiměl vedení 
města k nutným opatřením. 

Vedle značných úspor na chodu 
magistrátu a  příspěvkových orga-
nizací a čerpání rezervy bude rad-
nice řešit schodek v  rozpočtu no-
vým kontokorentním úvěrem. Na 
začátku 2. pololetí je totiž nutné 
splatit celý RVG úvěr u VÚB, kte-
rý byl v minulosti použit nejen na 
předfi nancování projektů, k čemuž 
byl prioritně určený, ale i jako zdroj 
příjmů. Nesplacená jistina je zhru-
ba 50 milionů korun.

Aby město předešlo problémům, 
musí mít připravené vlastní krytí. 
Proto vedení města hledalo mož-
nost dalšího úvěru. Nový konto-
korent ve výši 40 milionů korun 
poskytne PPF banka s fi xní úroko-
vou sazbou 3,95 p. a. za podmínky 
ručení nemovitostmi. 

Do zástavy bance půjde budova 
ZUŠ a  Zdravotnické středisko Ry-
noltická v  Machníně. Účelem no-
vého úvěru není zvýšit příjmovou 
stránku rozpočtu, ale stabilizovat 
ji. Aktuálně využívá SML kontoko-
rent, poskytnutý Českou spořitel-
nou ve výši 40 milionů korun. 

Snížení odměn a méně členů komisí
Liberečtí zastupitelé se na červnovém zasedání zabývali návrhem na úpravu odměn 
s účinností od července 2013 neuvolněným členům zastupitelstva a občanům, kteří nejsou 
členy zastupitelstva, za výkon funkce předsedy nebo člena komise rady města a za výkon 
funkce předsedy nebo člena výboru zastupitelstva města.
Zuzana Minstrová

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY

LIBEREC.CZ
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ZÁJEMCI BUDOU mít možnost 
prohlédnout si historické stavby, 
které byly dosud nepřístupné. Už 
v loňském roce město rozšířilo počet 
otevřených objektů. Letos plánuje 
nabídku výrazně zpestřit a  přidat 
na seznam památek další zajímavé 
budovy.

V letošním ročníku potvrdila účast 
textilní škola v Tyršově ulici s ukázkou 
textilních strojů z 19. století či Libe-
recká výšina. Mezi další vytipované 
objekty pak patří například Kino Var-
šava či ruprechtické kostely U Obráz-
ku a svatého Antonína Paduánského. 
Letos si lidé mohou prohlédnout také 
horský hotel a vysílač Ještěd, který je 

sice jinak běžně přístupný, ale před-
stavuje natolik významnou stavbu, 
že na seznam patří. Velkou letošní 
novinkou je pak možnost navštívit 
historické sklepy restaurace Plzeňka 
v Moskevské ulici v Liberci.

Vedle obvykle přístupných objek-
tů v rámci EHD budou letos otevřeny 
nedaleko Liberce v Kryštofově údolí 
například kostel sv. Kryštofa, místní 
orloj a márnice.

Novinkou letošních Dnů evrop-
ského dědictví budou komentované 
prohlídky po městě. Zájemci budou 
mít možnost vybrat si z  několika 
tematických okruhů. 

 www.liberec.cz/EHD2013

Den památek bude v Liberci výjimečný
Atraktivní památky otevře město Liberec pro veřejnost při letošních Dnech evropského dědictví (EHD), 
tentokrát na téma „Památky v novém světle“. Akce, při které si lidé mohou zdarma prohlédnout běžně 
nepřístupné objekty, se v Liberci uskuteční v sobotu 7. září. Liberec přitom bude spolupracovat s Žitavou, 
kde se památky otevřou v neděli 8. září.
Pavel Chmelík

Statutární město Liberec vyhlašuje 2. kolo pro poskytnutí dotací
 z Kulturního fondu Statutárního města Liberec v roce 2013.

DOTACE BUDOU POSKYTNUTY NA AKCE USKUTEČNĚNÉ
OD 1. ZÁŘÍ DO 31. PROSINCE 2013.

Dovolujeme si upozornit, že byl aktualizován ke dni 1. 3. 2013 Statut 
kulturního fondu včetně povinných příloh – Pravidla přidělování dotací, 
Žádost o poskytnutí dotace, Vyúčtování dotace a Kontrola akce dotované 
z kulturního fondu.
Významnou změnou nového statutu kulturního fondu je povinná fi nanční 
spoluúčast žadatele ve výši 20 % požadované dotace, kterou bude povinen 
žadatel řádně prokázat. Nové dokumenty jsou k dispozici na stránkách města 
www.liberec.cz, v oddílu Město a samospráva - Granty a dotace - Fondy města 
- Kulturní fond.

Uzávěrka 2. kola pro podání žádostí o dotace z Kulturního fondu 
Statutárního města Liberec je stanovena na pondělí 12. srpna 2013 v 17.00.
Žádosti lze odevzdat na podatelně magistrátu nebo zaslat poštou na adresu 
Statutárního města Liberec. Projednány budou pouze žádosti odevzdané na 
nových, předepsaných formulářích.
Bližší informace vám poskytne Martina Matviaková, referentka odd. kultury, 
tel. 485 243 382.

DOTACE Z KULTURNÍHO FONDU

Od začátku prázdnin sídliště Rochlice 
hlídá moderní kamerový systém, který byl 
pořízen v rámci projektu „Revitalizace 
Rochlice – kamerový systém“.

Projekt spočíval v rekonstrukci stávají-
cích kamerových bodů v sídlišti a doplně-
ní o další kamerové body v exponovaných 
místech. Celkem tak sídliště Rochlice 
hlídá sedm kamer. Všechny jsou dálkově 
řízeny z dispečinku Městské policie Libe-

rec, která tak má přehled o dění v sídlišti.
Celkové náklady na rekonstrukci a roz-

šíření kamerového systému byly 2 mil. Kč, 
přičemž 1,7 mil Kč je hrazeno z dotace 
Integrovaného operačního programu. 
Tento projekt je dalším z městem reali-
zovaných projektů v rámci Integrovaného 
plánu rozvoje města Liberec – Regenera-
ce sídliště Rochlice.

 Martin Čech

BEZPEČNĚJŠÍ ROCHLICE

Začátkem letošního roku 
započaly práce na regeneraci 
rokle v ul. Zborovská a na rege-
neraci parku mezi zoologickou 
a botanickou zahradou.

Ve Zborovské rokli město 
nově zbudovalo sportovní, 
volně přístupné plochy, včetně 
terénních vln pro cyklokros, proběhla zde 
výstavba cest a schodiště.

V lesoparku došlo k rekonstrukci chod-
níků a pěšin z kamenné a zámkové dlažby, 
byla upravena parková zeleň. Oba parky 
budou vybaveny novým mobiliářem (stoja-
ny na kolo, lavičkami, odpadkovými koši).

 „Nepříznivé klimatické podmínky na 
přelomu května a června 2013 zapříčinily 
posun dokončení stavby. Nově zrekon-

struované hřiště ve Zborov-
ské rokli tak bude otevřeno 
veřejnosti přibližně v půlce 
letních prázdnin,“ uvedl 
náměstek primátorky Lukáš 
Martin.

Rekonstrukce obou ploch 
byla realizována v rámci 

projektu „Parky Lidové sady II.“, který 
je součástí Integrovaného plánu rozvoje 
města Liberec – zóna „Lidové sady“ a je 
spolufi nancován z Regionálního operač-
ního programu NUTS II Severovýchod. 
Celkové výdaje na rekonstrukci obou ploch 
byly 6,5 mil. Kč a dotace dosáhla 85 % 
z celkových způsobilých výdajů.

Více informací o projektu naleznete na 
www.liberec-iprmls.cz. Hana Vávrová

REGENERACE PLOCH V LIDOVÝCH 
SADECH SE BLÍŽÍ KE KONCI

ZTRACENÁ PENĚŽENKA
V pondělí 8. 7. navečer byla na parkovišti u koupaliště v Meziměstí 
nalezena peněženka. Žádáme jejího vlastníka (je pravděpodobně 
z Liberce), který ztrátu hlásil v pokladně koupaliště a bohužel nene-
chal žádný kontakt, aby se přihlásil na město Meziměstí (podatelna@
mezimesti.cz , tel.: 607 945 459). Po provedení specifi kace obsahu 
peněženky mu tato bude oproti protokolu vrácena.  
 Eva Mücková, starostka Meziměstí
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MARIA ANNE Hirschmann přijela po 
68 letech do rodného Liberce, aby 
zde představila jednu ze svých nověj-
ších knih – Hansi. Do značné míry 
autobiografi cké dílo vypráví strhující 
příběh dívky, která vyměnila hákový 
kříž za kříž Kristův. Hansi byla přelo-
žena také do češtiny a v tuzemsku se 
v posledních letech dočkala dokonce 
několika vydání.

Ve středu 26. června povyprávěla 
spisovatelka o své Hansi v modliteb-
ně Církve bratrské na Puchmajerově 
ulici. Předtím odpoledne navštívila 
historickou radnici a zavzpomínala 
zde na své mládí.

Jak prozradila na radnici, trávi-
la v České republice a střídavě na 
Slovensku celý červen. Jezdila po 
obcích a  vyprávěla svůj příběh 
české Němky, která v  roce 1945 
zažila odsun a po odchodu nako-
nec zakotvila ve Spojených státech 
amerických.

„Tatínek nechtěl další dceru. Přál si 
syna. Proto nakázal mamince, aby se 
mne zbavila. To ona neudělala. Když 
jsem se v roce 1926 narodila, dala mě 
na výchovu ke své kamarádce, která 
žila u  Broumova. Jsem ta, která se 
vůbec neměla narodit, a  teď se po 
68 letech vrací do rodného Liberce, 

a rovnou na radnici,“ řekla Maria Anne 
Hirschmann. „Svůj životní příběh jsem 
sepsala do knížky, a vůbec jsem přitom 
nepředpokládala, že bude posléze pře-
ložena do dvaceti jazyků,“ dodala.

Se spisovatelkou si popovídal na 
radnici náměstek primátorky pro eko-
nomiku Jiří Šolc. Přiblížil Marii Anne 

Hirschmann osud vlastní rodiny, kde 
jsou i němečtí předci. „Nekonfl iktní 
soužití mezi Čechy a  Němci, které 
přetrvávalo po staletí, bylo násilně 
rozbito,“ podotkl náměstek. Maria 
Anne Hirschmann ke krutostem druhé 
světové války i při následném odsunu 
německého obyvatelstva řekla, že 
klíčem k uzdravení je odpuštění.

„Musíme si odpustit navzájem 
a začít znovu, od nuly,“ poznamenala. 
„Jako malá jsem vyrůstala se dvěma 
kamarádkami, Češkami. Učila jsem je 
německy, a ony mne česky. Netušily 
jsme tehdy, jaká jednou mezi Čechy 
a Němci vyroste nenávist,“ doplnila.

Náměstek Jiří Šolc věnoval Marii 
Anne Hirschmann knihu o Liberci. 
Spisovatelce současně slíbil, že až při-
jede příště, pokusí se s ní najít podle 
starých map dům, v němž kdysi žila 
její rodina. „Jsem rád, že jste Libe-
rec celý život měla ve svém srdci,“ 
dodal. 

Klíčem k uzdravení je vzájemné odpuštění
Žena, která se vůbec neměla narodit, se vrátila po 68 letech do Liberce. Tak svou návštěvu rodného města pojmenovala 
spisovatelka Maria Anne Hirschmann.
Zuzana Minstrová

Statutární město Liberec vyhlašuje výzvu na předkládání žádostí o dotace z Ekofondu Statutárního města Liberce pro rok 2013.

Případné žadatele upozorňujeme, že na základě 
usnesení Zastupitelstva města Liberce č. 41/2013 
byly přijaty nové statuty městských fondů, včetně 
všech povinných příloh.
Na základě výše uvedeného došlo ke změnám 
v „Pravidlech pro přidělování dotací z Ekofondu“, 
jinou podobu má „Žádost o poskytnutí dotace 
z Ekofondu“ i „Tabulka vyúčtování dotace 
z Ekofondu“. Zcela nový je „Formulář kontroly 
akce“. Všechny uchazeče o poskytnutí dotace 
z Ekofondu tudíž žádáme, aby si výše uvedené 

dokumenty důkladně prostudovali a postupovali 
v jejich souladu.
Formulář žádosti o poskytnutí dotace, společně 
s dalšími dokumenty, je možné si stáhnout na 
webových stránkách města www.liberec.cz, sekce 
magistrát a radnice, formuláře a dokumenty, 
fondy města, Ekofond Statutárního města Liberec, 
popřípadě si je vytištěné vyzvednout na recepci 
v budově historické radnice.
Uzávěrka předkládání žádostí o dotace 
z Ekofondu je ve středu 31. 7. 2013 v 15.00 hod.

Všechny žádosti odevzdávejte na podatelně 
magistrátu (přízemí budovy historické radnice), 
případně je zašlete poštou na adresu: Statutární 
město Liberec, odbor správy veřejného majetku, 
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec a označte je 
heslem „Ekofond – žádost o dotaci 2013“.
Projednány budou pouze žádosti podané 
do uvedeného termínu, vyplněné na nových 
formulářích a obsahující všechny nezbytné 
náležitosti – viz Statut Ekofondu a jeho přílohy.
 Bližší informace získáte na telefonu 485 243 458.

VYHLÁŠENÍ VÝZVY NA PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z EKOFONDU

PRO DOTACE Z EKOFONDU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC BYLY PRO ROK 2013 VYČLENĚNY FINANČNÍ PROSTŘEDKY VE VÝŠI 400 000 KČ.



Předávání titulů Ekoškola
Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec 
– DIVIZNA – již šestým rokem koordinuje realizaci 
mezinárodního programu Ekoškola v Libereckém kraji.
SEV Divizna

MEZINÁRODNÍ PROGRAM je 
určen základním i středním školám, 
jejichž cílem je propojit environ-
mentální výchovu s  praktickými 
kroky, které vedou k ekologizaci 
jejího provozu.

Protože žáci jsou plně zapojeni 
do celého projektu, představuje 
Ekoškola ideální způsob, jak se 
vydat na smysluplnou cestu ochra-
ny a zlepšování životního prostředí 
školy a zároveň účinně vzdělávat 
žáky v této oblasti.

Ekoškola je ale zároveň meziná-
rodně uznávaný proces certifi kace, 
při kterém školy získávají prestiž-
ní světové ocenění – titul Ekoškola 
udělovaný mezinárodní organizací 
FEE (Foundation for Environmental 
Education), která projekt zastřešuje 
na mezinárodní úrovni, a Sdružením 
TEREZA, národním koordinátorem 
projektu.

A právě pro školy, které tento titul 
již opakovaně obhájily, byla 17. června 
2013 v prostorách Právnické fakulty 
UK v Praze uspořádána konference na 
téma „IDENTITA – Jeden cíl, mnoho 
cest“.

Školy zastoupené svými ekotýmy, 
měly možnost prožít zajímavý den. Po 
slavnostním zahájení se učitelé a žáci 
rozdělili do několika dílen. Děti měly 
možnost absolvovat dílnu fotografo-
vání, nebo si zahrát hru v prostorách 
fakulty.

Odpoledne už byl čas na udělení 
titulů. Z Libereckého kraje si titul opa-
kovaně převzala ZŠ Slovanka z České 
Lípy. ZŠ praktická Libverda titul také 
obhájila, ale do Prahy bohužel nedo-
razila. 
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VZÁCNÉHO ORLOSUPA bradatého 
zachránili u německého Görlitz pra-
covníci ZOO Liberec.

Roční samice orlosupa Bernd, 
která byla vypuštěna do volné příro-
dy loni v červnu ve švýcarském údolí 
Calfeisen, totiž už několik dní blou-
dila křížem krážem Evropou, až se 
usadila u zatopeného lomu v Sasku. 
Existuje přitom silné podezření, že 

Bernd strádá otravou těžkými kovy. 
„Na druhou stranu orlosup nejevil 
alespoň při první prohlídce známky 
nějakého traumatického zranění, je 
ale vidět, že je hodně zesláblý. Hned 
po příjezdu do zoo jsme mu nabídli 
dvě křepelky a pět kuřátek, což bez 
problémů snědl,“ vysvětlil kurátor 
dravých ptáků liberecké zoo Jan 
Hanel. 

Zoo se do roka dočká nového vstupu
Zkvalitnění zázemí pro návštěvníky i pro provoz ZOO Liberec a nabídka maxima možností pro trávení volného času přímo 
v jejím areálu – to jsou základní cíle projektu Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady.
Redakce

PROJEKT INTEGROVANÉHO plánu 
rozvoje města – Centrum aktivního 
odpočinku – Lidové sady se skládá 
ze dvou základních částí. První je 
výstavba nového vstupu pro areál 
Kulturního a společenského centra 
Lidové sady a zoologické zahrady, 
druhým je rekonstrukce stávající 
správní budovy ve prospěch zázemí 
zoologické zahrady a centra praktic-
kého vzdělávání. Stavba by měla být 
zahájena v průběhu letních prázd-
nin. Dokončení je plánováno za 12 
měsíců, tedy v létě roku 2014.

Nový vstupní prostor areálu Lido-
vých sadů a zoologické zahrady – tzv. 
budova A s návštěvnickým zázemím 
u konečné tramvaje – umožní zvýše-
nou propustnost vstupu a bude zajiš-
těna bezbariérovost, která za sou-
časného stavu není zcela vyhovující. 

Nové pojetí zvýší 
atraktivitu lokality 
i  její dostupnost 
z pohledu rekreač-
ního a zájmového 

využití lokality Lidových sadů. Rekon-
strukce stávající správní budovy na 
centrum praktického vzdělávání – 
tzv. budova B – obsáhne chovatelské, 
chovné a hospodářské zázemí, které 

ale současně vytvoří nadstandardní 
podmínky pro moderní formy nefor-
málního vzdělávání. Vzniknou tak 
prostory, které návštěvníkům umožní 
nahlédnout do zákulisí chovu jinak 
volně žijících zvířat.

Do výběrového řízení na realizaci 
celého projektu se dohromady při-
hlásilo patnáct fi rem. Rozdíl mezi 
nejvyšší a  nejnižší nabídkou činil 
bezmála 30 milionů korun. 

Vítězem podlimitní veřejné zakáz-
ky se stala fi rma, která nabízela nej-
nižší cenu, Unistav a.s. z Brna. Nabídla 
realizaci stavby za 67,8 milionů korun 
bez DPH. Přitom předpokládaná hod-
nota stavby činila 103 milionů bez 
DPH, městu se tedy výběrovým říze-
ním podařilo ušetřit bezmála třetinu 
z odhadovaných nákladů. 

 www.zooliberec.cz

Zoo zachránila orlosupa



TEXTY UVEDENÉ NA TÉTO DVOUSTRANĚ NEJSOU STANOVISKEM MAGISTRÁ-
TU ANI VEDENÍ MĚSTA LIBEREC, KROMĚ VÝSLOVNĚ OZNAČENÝCH. UVEDENÉ 
NÁZORY JSOU NÁZORY POLITICKÝCH STRAN, NIKOLIV REDAKCE A AUTOŘI 
NESOU ODPOVĚDNOST ZA OBSAH SVÉHO PŘÍSPĚVKU.
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PRVNÍ LIBERECKÉ REFERENDUM
Podle názoru Změny pro Liberec je nutné, aby o případném prodeji městského majetku rozhodli 
občané v referendu. Primárně jde o potencionální prodej letiště a technických služeb. Na 
červnovém zasedání zastupitelstva bylo konání referenda se změnami schváleno. Na komentář 
k prvnímu libereckému referendu jsme se proto zeptali libereckých zastupitelů.

Klub nezávislých zastupitelů

Zastupitelský klub Změna pro Liberec
PROČ A JAK VEDENÍ MĚSTA

USILUJE O ZMAŘENÍ REFERENDA

V Liberci se dříve či později bude konat 
referendum. Doufáme, že díky němu 
město neprodá zbytky svého majetku, 
navíc hluboko pod cenou. Ještě důležitější 
ale je, že o prodeji či neprodeji rozhod-
nou občané Liberce a ne politici, kteří se 
chovají v duchu hesla ,,po nás potopa“.

Současné vedení města nebere ohled 
na budoucnost, svoje fi nanční problémy 
řeší jen odkládáním a pokusy o prodej 
všeho, co ještě Liberci zbývá. Účinnější 
opatření by totiž vyžadovala odvahu naru-
šit zaběhané fi nanční toky. Dlouhodobě 
poukazujeme na pro město nevýhodné 
smlouvy, na vytváření trafi k pro spřáte-
lené politiky v městských společnostech 

a na zmanipulované zakázky. Pro příklad 
stačí smlouvy mezi dopravním podnikem 
a BusLine uzavřené bez výběrového řízení 
či smlouva na svoz odpadů, kde byl už 
při výběru bezdůvodně vyřazen uchazeč 
s cenou nižší o desítky milionů, trafi ky pro 
členy ČSSD O. Kyptu a M. Šíra v technic-
kých službách či donedávna J. Kittnera 
v nemocnici, zmanipulovaná zakázka na 
stavbu školky v Ruprechticích pro bratra 
náměstka Rutkovského a řada dalších. 
Peníze zkrátka musí stále téct do těch 
správných kapes.

Vedení města Liberce chce referendum 
zmařit, aby mohlo prodat letiště a TSML. 
Paní primátorka, přestože hlásá, že proti 
referendu nic nemá, vede proti němu 
kampaň, zastrašuje občany a záměrně 
je uvádí v omyl. Vykládá těžko uvěřitelné 

nesmysly, jako že lidé si nebudou moci 
pronajmout ani zahrádku, že kvůli konání 
referenda se bude muset zvednout daň 
z nemovitosti a poplatky za odpad atd.

Kromě zastrašování se vedení města 
snaží o zmaření referenda snahou zabrá-
nit spojení termínu referenda s jinými 
volbami. Cíl radnice je jasný, aby přišlo 
méně než 35 % občanů Liberce a referen-
dum bylo tím pádem neplatné. Přitom ve 
všech větších městech, kde se referendum 
doposud konalo a bylo platné, bylo vždy 
spojeno s velkými volbami, právě proto, 
aby byla zajištěna dostatečná účast.

A jak to na červnovém zastupitelstvu 
dopadlo? Referendum sice bylo vyhlá-
šeno, ale zastupitelstvo přitom dvakrát 
porušilo zákon. Přípravný výbor proto 
požádá o rozhodnutí krajský soud. Zastu-

pitelstvo totiž nerespektovalo termín 
navržený přípravným výborem, aby se 
místní referendum konalo v termínu 
konání nejbližších voleb do poslanecké 
sněmovny (ať už řádných nebo předčas-
ných), a odhlasovalo termín od 13. září 
do 4. října. Jako bonus navíc na návrh 
ODS zastupitelstvo proti vůli přípravného 
výboru odhlasovalo jiné znění referendo-
vých otázek.

Jsem ze zastupitelstva na ledacos 
zvyklá, ale to, že zastupitelé ČSSD, ODS, 
Liberce občanům, Věcí veřejných a Unie 
pro sport a zdraví hlasovali takto s vědo-
mím, že porušují zákon a nerespektují 
vůli téměř desetiny obyvatel Liberce, mě 
přesto překvapilo. 

 Zuzana Tachovská
Změna pro Liberec

Zastupitelský klub Liberec občanům
NÁSTROJ OPOZICE?

Referendum je sice nedílnou součástí 
naší zastupitelské demokracie, ale tíha 
odpovědnosti za rozhodování o samo-
správných věcech leží primárně na řádně 
zvoleném zastupitelstvu a radě města 
a přesun této odpovědnosti na bedra 
všech občanů formou referenda by měl 
být jen výjimečný a měl by se týkat jen věcí 
strategických a dlouhodobě ovlivňujících 
budoucí rozvoj města.

K takovým otázkám jistě patří i to, zda 
si město má ponechat letiště nebo zda má 
prodat či dlouhodobě pronajmout majetek, 
o kterém se již dříve rozhodlo, že má slou-
žit potřebám města. Proto je nutné respek-
tovat vůli přípravného výboru a občanů, 
kteří si vypsání referenda k těmto otázkám 
přejí a vynaložili k tomu nemalé úsilí.

Organizátoři referenda a tisíce občanů, 
kteří jeho konání svým podpisem podpoři-
ly, by si ale měli pečlivě hlídat, aby se jejich 
dosavadní práce neutopila v malicherných 
sporech o procedurálních věcech, jako je 
termín konání referenda nebo formální 
zpřesnění otázek. Aby se místo diskuse 
o vlastní věci nehovořilo, a to dokonce 
před soudem, o věcech, které se smyslem 

pořádání referenda nemají vůbec nic spo-
lečného.

Stanovení konkrétního dne konání 
referenda je v zákoně o referendu uloženo 
zastupitelstvu; přípravný výbor může pouze 
prodloužit 90denní lhůtu, do které tento den 
musí spadat. V celé té referendové kauze 
je zneklidňující, že za tak dlouho a náročně 
připravovaným referendem stojí prvoplá-
nově zájem opozičních zastupitelů Změny 
pro Liberec. Jak jinak si vysvětlit ten boj za 
stanovení termínu referenda až v roce 2014? 
Přece každý rozumný pořadatel referenda by 
chtěl, aby se konalo co nejdříve.

Opozice zřejmě využívá referendum 
jako nástroj své opoziční činnosti v zastu-
pitelstvu. Všichni zastupitelé by ale měli 
prosazovat své cíle v rámci svých kompe-
tencí zastupitele na půdě zastupitelstva. 
Pokud se opozice při neúspěchu obrací 
k nástroji přímé demokracie – k referendu, 
potom dává svým voličům najevo, že svůj 
zastupitelský mandát již nebere tak vážně. 
Tato praxe může být velmi nebezpečná, 
dovedete si totiž představit, že o každém 
vážnějším neúspěchu opozice se bude 
rozhodovat v referendu? 

 Michal Hron, Liberec občanům

že i kdyby se občané vyslovili pro prodej 
letiště, nikdo ho za peníze stanovené zna-
leckým posudkem nechce. A za cenu, která 
se rovná například výši jednoroční městské 
dotace do Divadla F. X. Šaldy nebo čtvrt-
letnímu provoznímu příspěvku města na 
MHD, letiště neprodá žádný ekonomicky 
uvažující občan, natož zastupitel, jemuž 
občané svěřili do rukou správu veřejného 
majetku. Tudíž se předpokládá, že tento 
majetek bude spravovat s péčí řádného 
hospodáře.

V případě TSML je situace podobná. 
V současné době se teprve znalecky sta-
novuje hodnota podniku pro jeho případný 
prodej. Pokud neznáme cenu, nemůžeme 
se kvalitně rozhodnout, jestli je pro město 
výhodné společnost nebo její část prodat. 
I tady je tedy reálně možné, že zastupitelé 
by pro prodej TSML ruku stejně nezvedli 
a otázka položená v referendu je i tady 
přinejmenším předčasná.

V souvislosti s uvedeným nezbývá než 
položit si otázku, k čemu a hlavně komu 
má případné referendum sloužit? Zda je 
ku prospěchu občanů města, či jde pouze 
o snahu určité skupiny lidí zajistit si před-
volební kampaň fi nancovanou za peníze 
daňových poplatníků. 

 Petr Černý, Milan Šulc
 za Klub nezávislých zastupitelů

REFERENDUM JE PŘINEJMENŠÍM 
PŘEDČASNÉ

Referendum, tedy přímé hlasování 
široké veřejnosti o konkrétní otázce, je 
vrcholným aktem přímé demokracie. 
V zemi, ve které je hluboce ukotvena 
zastupitelská demokracie, by se akt míst-
ního referenda měl používat účelně, jen 
v případě nejzávažnějších otázek v životě 
obce a rozhodovat by se mělo o věcech, 
na které nepanuje na veřejnosti až tak 
jednoznačný názor.

První liberecké referendum bude sice 
zajímavou zkušeností pro všechny liberec-
ké občany, ale považujeme jej za poněkud 
předčasné, zejména pokud jde o první dvě 
otázky referenda, které se týkají prodeje 
letiště a podniku technických služeb. Je 
sice pravdou, že zastupitelstvem města, 
ve shodě s interními pravidly, byl schválen 
záměr prodeje obou těchto aktiv, to však 
automaticky neznamená, že by následně 
zastupitelé zvedli většinově ruku pro jejich 
prodej.

Podobně jako většina lidí při prodeji 
svého majetku, by se i zastupitelé rozho-
dovali s ohledem na prodejní cenu vzešlou 
z výběrových řízení. V případě letiště je 
problém již vyřešen, neboť ani minimální 
požadovanou cenu nikdo nenabídl. Otázka 
v referendu je tedy bezpředmětná, proto-
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Zastupitelský klub KSČM

Zastupitelský klub ODS

Zastupitelský klub ČSSD

ODS A REFERENDUM
Při projednávání bodu týkajícího se 

vyhlášení referenda na zastupitelstvu 
města ODS podala pro některé možná 
překvapivý protinávrh, který byl nakonec 
zastupitelstvem přijat. Podstatou proti-
návrhu byla změna v jedné z otázek, 
kterou jsme odmítli omezit jen závaznost 
referenda jen „pro některé“, tedy jen pro 
současné vedení města.

Mají-li občané rozhodovat o prodeji 
majetku města, neměli by být zároveň 
omezováni tím, kdo tento prodej může 
realizovat, a kdo nikoli. To by bylo v roz-
poru se smyslem samotného referenda, 
a také by to mohlo vést k budoucím pro-
blémům – včetně soudních pří (protože 
některé právní názory říkají, že i otázky 
v původní podobě byly závazné také pro 
další městské vlády). Navíc – jen málo 
lidí si uvědomuje, že otázky v původní 
podobě znamenaly nikoli to, že se napří-
klad technické služby nebo majetek města 
neprodají, ale že se neprodají toto volební 
období. Platit to ale nemělo pro to další 
období, tedy pro další politické reprezen-
tace. Takový přístup ODS odmítá – nechť 
lidé řeknou ano či ne prodeji, včetně všech 
důsledků takového kroku.

Druhou změnou v námi předloženém 
návrhu byla otázka termínu referenda. 
ODS nesouhlasí s názorem, že by bylo 
možné s termínem referenda vyčkat téměř 
rok, jak navrhuje přípravný výbor. Jednak 
fakticky – protože by došlo k fatálnímu 
omezení možnosti nakládat s městským 
majetkem (čehož obětí se nyní stane 

například Kino Varšava, které již nebude 
možné zahrnout do projektů IPRM, tedy 
do rekonstrukce z evropských peněz), 
jednak proto, že takový postup jde proti 
podstatě referenda. Tím je nechat občany 
rozhodnout o dané problematice a to bez 
zbytečného prodlení.

Nač čekat rok? V čem se situace změní? 
V čem se změní názor obyvatel Liberce? 
Navíc – pokud bychom přistoupili na tezi, že 
jedině přípravný výbor může o termínu refe-
renda rozhodovat, a ten musí být akcepto-
ván, co brání v tom svolat referendum, které 
se uskuteční třeba za tři roky? A zablokovat 
tím další fungování města? Je smyslupl-
né spojit referendum s volbami, pokud 
se konají v rozumném časovém odstupu. 
Nelze z toho ale učinit téměř povinnost, 
navíc podepřenou obavou z účasti občanů. 
I jejich neúčast na referendu je vyjádřením 
názoru – buď toho, že je jim to jedno, nebo 
toho, že s referendem nesouhlasí. A i takový 
přístup musíme respektovat.

ODS se domnívá, že referendum nemá 
nahrazovat jednání volených zástupců, ani 
nemá být využíváno pro sběr politických 
bodů. Proto referendum v odborné věci, 
jakými jsou majetkové operace, respektive 
rozpočet města, i nadále odmítá a považu-
je jej za nahrazování zodpovědnosti vole-
ných zastupitelů „vůlí občanů“, která se 
nicméně neopírá o znalost problematiky, 
a jen odráží rétoriku populistických stran či 
hnutí, které si na něm chtějí „uvařit před-
volební polívčičku“. To je pro budoucnost 
města nebezpečný pokus. 

 Jiří Kittner, ODS

k hledání prostředků z peněženek Libere-
čanů, např. v navýšení daně z nemovitostí, 
podražení odvozu odpadů a podobně.

Je logické, že když je fi nanční situace 
města tristní, tak se hledají možná opat-
ření. Ta by však neměla mít jen krátkodo-
bý horizont, ale i zodpovědný výhled do 
dalších let.

Město musí velmi šetřit. Je pak otázkou, 
proč se má šetřit jen na občanech, kterým se 

navíc zvyšují různé poplatky a jízdné, a proč 
např. nepodpořili snížení svých odměn za 
výkon zastupitelského mandátu zastupitelé 
za Změnu pro Liberec společně s ODS.

Ano, farizejství má různou podobu. 
Právě s tímto momentem i případné 
zneužívání statutu referenda za fi nanční 
náklady nás všech pro volební kampaň, 
ať jej pořádá kdokoli, je nestoudné. 

 Klub zastupitelů za KSČM

CHCEME REFERENDUM BEZ 
PŘÍVLASTKŮ – FÉROVÉ A ROVNÉ 

K OBYVATELŮM MĚSTA

Česká strana sociálně demokratická 
vždy patřila mezi ty, kdo věřili v přímou 
demokracii, a kdo již dlouhou dobu pro-
sazuje referendum jako možnost aktivního 
zapojení obyvatel do správy věcí veřej-
ných, a to v širší míře, než je tomu v České 
republice dnes – ostatně bez ČSSD by refe-
rendum v české legislativě dodnes nebylo. 
Stejně tak ČSSD podporuje referendum, 
které má proběhnout v Liberci, jakkoli 
nebyla tím, kdo jej inicioval, a jakkoli 
odmítá jeho propojení s politickou kampa-
ní jednoho konkrétního politického subjek-
tu. ČSSD nicméně podporuje referendum, 
které bude bez přívlastků, omezení, které 
bude k obyvatelům města férové a rovné.

Proto jsme od počátku upozorňovali na 
dva zásadní nedostatky návrhu příprav-
ného výboru. Tím  prvním byl termín jeho 
konání. Přípravný výbor (pod taktovkou 
Změny pro Liberec) se domnívá, že by bylo 
dobré spojit referendum s parlamentními 
volbami, které by se v řádném termínu 
měly konat v červnu 2014, tedy více než 
jeden rok od vyhlášení referenda. Jaký 
smysl má ale ptát se lidí na jejich názor, 
a zároveň jim říkat, že nás tento názor 
bude zajímat až za rok? Chápu, že je 
potřeba přiměřeně dlouhé doby na to, 
aby mohly padnout všechny argumenty 
– pro i proti. Ale celý jeden rok?

Ptejme se lidí, ale ptejme se jich tehdy, 
kdy chceme jejich názor znát. Neříkejme 
jim – zajímá nás váš názor, ale nikoli nyní, 
ale až za rok, až „informační kampaň“ 
budeme moci spojit (čirou náhodou) 
s kampaní do voleb. Tím druhým nedo-
statkem byla zavádějící formulace otázek. 
Pokud by totiž zůstaly otázky v původní 
podobě, tak minimálně u dvou ze tří bylo 
přípravným výborem navrženo omezení 
rozhodnutí obyvatel města na „orgány 
vzešlé z voleb v roce 2010“. Jenže čtvrt 
roku po referendu proběhnou nové 
komunální volby, které přinesou nové 
vedení, na které by se, podle příprav-
ného výboru, výsledky přání občanů již 
vztahovat neměly. Má ale potom cenu 
takové referendum na tři měsíce dělat? 

Stojí to za to, mimo jiné i s ohledem na 
fakt, že z městské kasy „odsaje“ částku 
spočítanou odborníky na 2,8 milionů Kč?

Co to vlastně je, ono vedení, vzešlé 
z voleb v roce 2010? Podle mého osobní-
ho názoru je to vláda pod vedením Jana 
Korytáře, která jeho vlastním přičiněním 
tak neslavně skončila. Toto omezení je 
natolik nejasné a matoucí, že samo o sobě 
by mohlo znamenat soudní při.

Ráda bych se ale pozastavila nad tím, 
proč je prodej městského majetku omezen 
jen na „tuto vládu“. Snad ti, kdo s referen-
dem přišli, předpokládají, že většina oby-
vatel si tuto otázku nepoloží, snad před-
pokládají, že stačí hrát na emoce a rozum 
do toho neplést. Možná předpokládají i to, 
že si lidé ani nevšimnou toho, že ti, kdo za 
referendem stojí, by sami neměli zásadní 
problém s prodejem městského majetku, 
nebo městských společností. Ostatně – 
mnohé o tom naznačuje samotný návrh 
přípravného výboru.

Pro ty, kteří jej nečetli – věděli jste, 
že sám přípravný výbor navrhuje do 
rozpočtu pro rok 2014 příjem z prodeje 
městských společností a majetku zařadit? 
Nelze se zbavit pocitu, že referendum se 
dělá jen proto, aby majetek města mohl 
prodat někdo, kdo si myslí, že po volbách 
usedne na libereckou radnici. Stejně tak 
je podezřele málo slyšet návrhy, jak by 
případný výpadek peněz z těchto prodejů 
přípravný výbor řešil. Odpověď ale opět 
najdeme v návrhu přípravného výboru, 
vedeného Janem Korytářem – cestou by 
bylo zvýšení příjmů města zvýšením daně 
z nemovitosti nebo některých místních 
poplatků. Možná to je ten hlavní důvod 
referenda. Až tedy obyvatelé města 
půjdou v referendu dát svůj hlas, měli by 
zvážit, zda jsou připraveni za své „ne“ 
prodeji některého městského majetku 
či například části Technických služeb 
města Liberce sáhnout hlouběji do kapsy 
a zaplatit víc na daních.

ČSSD referendum podporuje. Ale 
takové, které bude rovné k obyvatelům 
města, které nebude občany obelhávat 
a které nebude jen zástěrkou pro poli-
tickou kampaň nějakého politického 
hnutí. 

Martina Rosenbergová, ČSSD

RUB A LÍC LIBERECKÉHO
REFERENDA

Místní referendum, neboli všelidové 
hlasování, je bezesporu jedním ze základ-
ních předpokladů demokracie, neboť 
v něm bezprostředně (bez přefi ltrování 
přes zvolené zastupitele) mohou občané 
rozhodnout o věcech, které se jich přímo 
dotýkají.

Klub zastupitelů, zvolených za KSČM, 
dlouhodobě nesouhlasí s prodejem Letiště 
Liberec a TSML a vznášel relevantní protiar-
gumenty, které nebyly vyslyšeny. Jako posled-
ní možnost, kterou připouští zákon o obcích, 
připravil hlasovatelný materiál o revokaci 
příslušných usnesení o prodeji jak letiště, tak 
i TSML. Náš návrh však nebyl přijat.

TSML jako akciovou společnost, vlast-
něnou stoprocentně Statutárním městem 
Liberec, považujeme za nosnou fi rmu 
pro zajišťování potřeb města v zimním 
i letním úklidu, v péči o veřejnou zeleň 
i pro opravy a údržbu silniční sítě města za 
velmi výhodných termínových i cenových 
podmínek pro město. Toto vše v situaci 
velkého nedostatku fi nančních prostředků 

je obzvlášť nezbytné. Navíc ze zkušenos-
tí převodu odvozu tuhého komunálního 
odpadu i veřejného osvětlení, kdy došlo 
k navýšení cen, vyplývá, že snaha o prodej 
je evidentně nesmyslná.

Rovněž prostý prodej pozemků areálu letiš-
tě je stejně nevýhodný, a proto jej také nepod-
porujeme. Pro nás má přednost např. jedno 
z možných řešení, které může přinést další 
pracovní příležitosti ve spolupráci s fi rmou, 
která by v této lokalitě zřídila své vývojové 
a výrobní kapacity, a s níž město také jedná.

Preferovali jsme diskusi argumentů na 
jednání zastupitelstva a hledání vhodněj-
ších možností, tedy méně nákladné řešení 
problému, než dává referendum. Odhado-
vané náklady ve výši 3 mil. korun na vlastní 
organizaci referenda, odměny volebním 
komisím a ostatní náklady, ať se toto koná 
s jinými volbami či samostatně, mohly být 
uspořeny, nebo vynaloženy na jiné potřeby 
města v případě jasného odmítnutí těchto 
prodejů přímo zastupitelstvem.

Tyto náklady tak budou hrazeny na úkor 
jiných potřebnějších aktivit a současně při 
obrovské zadluženosti města povedou 



12 LIBERECKÝ ZPRAVODAJ červenec 2013  TÉMA DOPRAVNÍ PODNIK

Ledová tramvaj se zařadila do fl otily dopravního podniku
Nízkopodlažní dvoučlánková tramvaj EVO 2 získala průkaz způsobilosti drážního vozidla.
Zuzana Minstrová

Po mnoha zátěžových zkouškách 
a následném měření hluku a vibrací 
vozidla, spojené se zkouškou obsa-
ditelnosti, splnila takzvaná ledová 
tramvaj všechny podmínky provozu 
v MHD, a získala v pondělí 24. června 
průkaz způsobilosti drážního vozidla.

Nový moderní vůz tak už brzy 
vyjede do  libereckých ulic zcela 
ofi ciálně. Homologační a další testy 

přitom probíhaly bezmála rok. 
„Tramvaj má například za sebou 7 
tisíc kilometrů zkušebního provozu 
v úseku Lidové sady – Dolní Hany-
chov,“ upřesnil ředitel DPMLJ Luboš 
Wejnar. Jak doplnil, po stížnostech 
občanů hlavně na její hlučnost byl 
její podvozek upraven, čímž se sní-
žily vibrace i  intenzita zvuku, který 
vozidlo vydává.

„Je dobře, že byla nová tramvaj 
vyrobena ve spolupráci s dopravním 
podnikem. Podíl lidské práce a tech-
niky zůstává tady pod Ještědem. 
Budoucnost nám dá za pravdu, že 
jde o investici, která se dlouhodo-
bě vyplatí, když bychom si jednou 
sestrojovali další vozy,“ zdůraznil 
náměstek primátorky pro ekonomi-
ku Jiří Šolc.

Nová nízkopodlažní dvoučlánková 
tramvaj EVO 2, vyrobená společností 
PRAGOIMEX, měří 23 metrů a pojme 
až 230 cestujících. Dopravní podnik 
za ni zaplatil 38 milionů korun bez 
DPH. Tramvaj byla výrobcem upra-
vena tak, aby zvládla kopcovitý terén 
v Liberci. Bude brázdit stejnou trasu 
jako ve zkušebním provozu, z Lido-
vých sadů do Hanychova a zpět. 

DOPRAVNÍ PODNIK předal bez 
výběrového řízení více než polovinu 
autobusové dopravy (100 % v Jab-
lonci, nejméně 37 % v Liberci) fi rmě 
BusLine. Desetiletá smlouva platí od 
roku 2010. Aktuálně platí dopravní 
podnik společnosti BusLine cca 
150 mil. Kč/rok. Základní smlouva 
je doplněna celou řadou dalších 
obchodních vztahů.

PROČ BYLA UZAVŘENA SMLOUVA
PRÁVĚ S BUSLINE?

Šlo o politické rozhodnutí. Pokud 
DPMLJ chtěl předat část svých výkonů 
jinému dopravci, měl postupovat 
s péčí řádného hospodáře a provést 
výběrové řízení. Vzhledem k pode-
zření na porušení zákona o veřejných 
zakázkách jsme podali podnět Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže. 
Ten jednou větou konstatoval, že 
neshledal důvody pro zahájení správ-
ního řízení. Podle ÚOHS tedy zřejmě 
DPMLJ neporušil zákon, když smlou-
vu uzavřel bez výběrového řízení. 
Proti výroku ÚOHS se nelze odvolat, 
ačkoli neposkytl žádné zdůvodnění, 
jak je možné, že se na zakázku v cel-
kové výši nejméně 1,3 miliardy Kč za 
dobu trvání nevztahuje zákon o veřej-
ných zakázkách.

JE SMLOUVA S BUSLINE
PRO DPMLJ VÝHODNÁ?

Z našich srovnání cen na trhu vyplý-
vá, že na smlouvě dopravní podnik 
tratí 15–30 mil. Kč ročně. Podařilo se 
nám iniciovat audit se zadáním „srov-
nat smlouvu (mezi DPMLJ a BusLine) 
s podmínkami obdobných smluvních 

vztahů a  vyhodnotit ekonomické 
dopady absence výběrového řízení“. 
Auditoři na tyto otázky neodpověděli. 
Podle jejich vyjádření jde prý o jedi-
nečný smluvní vztah a smlouva platí, 
takže máme počkat do jejího vyprše-
ní v roce 2019 a pak uspořádat řádné 

výběrové řízení. Audit zadával a platil 
DPMLJ. Už při zadávání jsme poža-
dovali zveřejnění auditorské zprávy 
a její veřejné projednání do měsíce po 
uzavření práce auditorů. Zpráva nikdy 
zveřejněna nebyla a veřejné projed-
nání neveřejné zprávy proběhlo čtyři 
měsíce po uzavření auditu.

DOSÁHLI JSME VŮBEC NĚČEHO?
Smlouva zatím zůstává beze 

změny, včetně závazku DPMLJ 
objednat si od BusLine každoročně 
nejméně 3,2 mil. kilometrů doprav-
ního výkonu bez ohledu na to, kolik 
dopravy vůbec DPMLJ v  daném 
roce provozuje. Stejně tak zůstávají 
nepochopitelné podmínky v dalších 
smlouvách, jako např. ve smlouvách 
o  pronájmu 13 autobusů DPMLJ, 

které BusLine používá v  Jablonci. 
Nájem může BusLine vypovědět kdy-
koli i bez udání důvodu, DPMLJ ale 
prakticky vůbec nemá právo nájem 
vypovědět a vzít si zpět svůj majetek.

V několika křiklavých případech, 
na které jsme upozornili, došlo ale-

spoň k  částečné nápravě. Prvním 
příkladem jsou parkoviště DPMLJ, 
která BusLine využíval zdarma. 
V červenci 2012 byla konečně uza-
vřena smlouva o pronájmu parko-
višť. Dalším příkladem je nájemné za 
zmíněných 13 autobusů, které bylo 
hluboko pod odpisovými náklady 
dopravního podniku – jinak řečeno, 
DPMLJ si nakoupil nové autobusy, 
předal je BusLine a za dobu jejich 
životnosti nájemné nepokrývalo ani 
jejich nákupní cenu. Od letoška jsou 
nájemným alespoň pokryty náklady.

Nejdůležitějším výsledkem ovšem 
je, že se nám podařilo předložit podiv-
né obchody městské společnosti 
veřejné kontrole a přimět tak jejich 
aktéry, aby odkryli karty. BusLine totiž 
v dopravním podniku funguje jako 

„politický podnikatel“: pomocí poli-
tických konexí (v  tomto případě 
opravdu napříč politickým spektrem 
včetně KSČM) dosáhl vyloučení kon-
kurence a uzavření exkluzivních dlou-
hodobých smluv, na jejichž plnění 
a  obranu dohlíží přímo v  městské 
společnosti spolehliví lidé.

JE VŮBEC MOŽNÁ NÁPRAVA?
Samozřejmě, i  když nebude 

snadná ani okamžitá. Smlouvy jsou 
sestavené tak, že dávají pojistky 
do rukou BusLine a  dopravnímu 
podniku zůstávají pouze rizika. Na 
druhou stranu i tak lze dosáhnout 
alespoň částečné nápravy pokřive-
ných obchodních vztahů, zejména 
při každoročním vyjednávání o ceně 
dopravy, což dosud probíhá praktic-
ky jako diktát BusLine.

Nutnou podmínkou je změna 
v modelu řízení městských obchod-
ních společností. Jejich statutární 
orgány jsou plné politiků, kteří se 
ve valné většině v předmětu pod-
nikání vůbec neorientují, a pokud 
nějakou činnost vykonávají, jde 
zpravidla o dohled nad zájmy jejich 
podnikatelských klientů. Dopravní 
podnik je typickým příkladem (viz 
rámeček). Budeme prosazovat, aby 
v městských společnostech politi-
ci obsazovali pouze dozorčí rady, 
představenstva obsadili členové 
managementu a externí specialisté, 
přičemž na všechna tato manažer-
ská místa proběhne výběrové řízení. 
Bez odpolitizování zůstanou měst-
ské  obchodní společnosti černou 
dírou na veřejné fi nance. 

Jak (ne)řídit dopravní podnik
Před rokem jsme upozornili na zvláštní obchody mezi Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce n. N. (DPMLJ) 
a společností BusLine. Ukázali jsme, že uzavřené smlouvy a účtované ceny jsou značně nevyvážené a že na nich dopravní 
podnik a město Liberec každoročně tratí desítky milionů. S ročním odstupem je zřejmé, že náprava není možná bez omezení 
vlivu politiků na řízení DPMLJ a že totéž platí i pro další městské společnosti.
Josef Šedlbauer, Změna pro Liberec

KDO ŘÍDÍ DOPRAVNÍ PODNIK

 Ředitel DPMLJ Luboš Wejnar 
byl jmenován do funkce bez výběrového 
řízení a až do okamžiku jmenování byl 
zároveň členem představenstva společ-
nosti BusLine.

 Statutárním orgánem je před-
stavenstvo, předseda Roman Šotola 
(ČSSD), místopředseda David Václavík 
(Liberec občanům), dále Jiří Rutkovský 
a Jiří Veselka (Unie pro sport a zdraví), 
Jiří Kittner (ODS), Marcela Sedláková 

(Věci veřejné), Bohumil Kašpar (ČSSD) 
a zástupci Jablonce Jana Hamplová 
(Domov nad Nisou) a Karel Dlouhý 
(ODS).

 Dozorčí rada DPMLJ: předseda 
Miroslav Pelta (ODS), dále František 
Pešek (KSČM), Josef Šedlbauer (Změna), 
dva členové za zaměstnance podniku, 
poslední místo bude podle slov primátor-
ky nabídnuto ODS.
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Dopravní podnik šetří nákupy silové elektřiny na burze
S cílem co nejvíce snížit náklady na provoz sledoval Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou od roku 2011 
vývoj ceny silové elektřiny na energetické burze. V 2. pololetí roku 2012 se pak uskutečnil první nákup.
Martina Poršová, DPMLJ, a. s.

Stanovisko DPMLJ k článku Změny pro Liberec
Jak správně pan prof. Josef Šedlbauer ze „Změny pro Liberec“ uvedl, již rok trvají z jeho strany ataky vůči naší společnosti. 
Nicméně se jedná o jediné, s čímž může DPMLJ v souvislosti s uvedeným článkem 100% souhlasit.
Představenstvo společnosti DPMLJ, a. s.

OD ROZHODNUTÍ vstoupit na ener-
getickou burzu sleduje management 
společnosti DPMLJ vývoj ceny tak, 
aby byl pro nákup silové elektři-
ny zvolen takový okamžik, kdy se 
úroveň ceny blíží ročnímu minimu. 
Popisovanou strategii uplatnil DPMLJ 
již při nákupu silové elektřiny na 
období konce roku 2012 a celý rok 
2013 a stejný postup opět zvolil při 
nákupu energie na rok 2014.

„K prvnímu nákupu elektřiny na 
energetické burze došlo prostřed-
nictvím Českomoravské komoditní 
burzy Kladno v červnu 2012, kdy jsme 
nakupovali dodávky na léta 2012 

a  2013. Již první nákup znamenal 
snížení dosavadní základní ceny z cca 
1 500 Kč/MWh na cca 1 300 Kč/MWh, 
což při roční spotřebě DPMLJ téměř 
8 000 MWh znamenalo úsporu cca 
1,6 mil. Kč. Pro příští rok jsme dosáhli 
dalšího snížení ceny, a to na úroveň 
cca 1 030 Kč/MWh,“ uvedl ředitel spo-
lečnosti Luboš Wejnar.

Nákup elektřiny pro rok 2014 se 
uskutečnil v  2. čtvrtletí letošního 
roku a  podle ředitele společnosti 
znovu předčil očekávání.

„Na burze jsme nakoupili silovou 
elektřinu již na hranici 1 000 Kč za 
1  MWh, což znamená meziroční 

pokles o  plných 22 %. Pokud se 
ohlédneme za uplynulými třemi 
roky, je efekt našich nákupů velmi 
markantní. Dalo by se říci, že na 
položce, kterou DPMLJ může ovlivnit, 
dosáhla teoretická úspora několika 
miliónů Kč,“ vyzdvihl tento strategic-
ký postup ředitel společnosti.

Tyto úspory jsou ovšem negovány 
dalšími souvisejícími a státem regulo-
vanými poplatky za přenos energie, 
jističe a především „zelenou energii“.

„Právě poplatky za `zelenou ener-
gii` za stejné období stouply z původ-
ních cca 370 Kč za 1 MWh v roce 2011 
na současných 583 Kč za 1 MWh, což 

představuje nárůst o  plných 57  % 
a  meziročně to představuje navý-
šení o jeden milion korun,“ doplnil 
informaci provozně-technický ředitel 
Ludvík Lavička.

Rozhodnutím obchodovat na 
energetické burze udělalo vedení 
společnosti velmi významný krok 
ke stabilizaci fi nančních toků spo-
lečnosti.

V absolutních číslech to znamená, 
že se společnosti velmi úspěšně daří 
snížením základní ceny elektřiny eli-
minovat ostatní rostoucí související 
vlivy, jako jsou počasí, přenos energie 
a především „zelená energie“. 

JIŽ ROK se s menšími přestávkami 
neustále objevují stejná témata. A to 
i přes skutečnost, že DPMLJ již něko-
likrát poskytl všemi možnými me-
diálními prostředky příslušné odpo-
vědi a  vysvětlení. Za zmínku stojí 
uvést dva základní zdroje informací, 
které pan profesor má.

Pan Šedlbauer je členem dozorčí 
rady společnosti. Na základě jeho 
funkce jsou mu poskytovány veške-
ré informace související s  činností 
DPMLJ (hospodaření, analýzy a roz-
bory, smlouvy a veškeré další sou-
visející doklady). Bohužel, zatím bez 
pozitivního přínosu pro DPMLJ.

S činností pana Šedlbauera souvisí 
i snaha DPMLJ a představenstva spo-
lečnosti ofi ciální cestou ověřit zatím 
ničím nepodložené útoky „Změny 
pro Liberec“. V roce 2012 a 2013 pro-
běhlo v DPMLJ několik forenzních 
auditů včetně šetření ÚOHS. Výsled-
ky byly několikráte medializovány. 
A to ne jen formou článků a tiskových 
konferencí, ale i formou mítinků, na 
které byla zvána jak odborná a poli-
tická veřejnost, tak i občané Liberec-
ka. A jaké byly závěry? Když pomine-
me statisícové náklady na audity a na 
práci zaměstnanců zaměstnaných 
požadavky pana Šedlbauera, lze hod-
notit zjištěné výsledky pozitivně. Jak 
ÚOHS, tak auditorská společnost mají 
jednoznačný závěr – DPMLJ nepo-

chybil. Na semináři k tomuto tématu 
dokonce určitý souhlas vyslovil pan 
Korytář, který i ocenil práci manage-
mentu a taktéž, pan Šedlbauer, který 
na adresu ceny pronájmu BUS do 
Jablonce n. N. prohlásil, že v konečné 
fázi DPMLJ neutrpěl žádnou ztrátu, 
protože zvýšený nájem by promítla 
společnost BusLine a.s. do hodnoty 
služby.

A otázka roční ztráty 15–30 mil. 
Kč v Liberci? V  letech 2009 a 2010 
obdržel DPMLJ od města Liberec 224 

a 226 mil. Kč. Od té doby se meziroč-
ně zvedá nafta o cca +2,30 Kč/litr, 
elektrická energie o cca +6 %, mzdy 
zaměstnanců o cca 1,5 % a naopak 
díky sazbě DPH (z 9 % na 15 %) klesá 
příjem z tržeb z MHD (dlouhodobě 
se neměnily tarify jízdného). Zvýšila 
se kvalita služeb a dopravních pro-
středků a jízdní objem zůstal s mini-
málními odchylkami na stejné úrovni. 

Všechny tyto změny tak musel 
DPMLJ kompenzovat vlastními silami 
a opatřeními. V hodnotovém vyjádře-
ní kompenzuje DPMLJ meziročně cca 
15–25 mil. Kč. Jinými slovy DPMLJ byl 
v uplynulých dvou letech schopen 
akceptovat cca 10 mil. Kč sníženého 
příspěvku od SML a dalších cca 5–15 
mil. Kč ze zvýšených vstupních nákla-
dů. A to i díky spolupráci se společ-
ností BusLine a.s.

Z tvrzení „Změny pro Liberec“, že 
DPMLJ tratí dalších cca 30 mil. Kč/rok, 

vyplývá, že pokud je DPMLJ schopen 
s BusLine a.s. korigovat své náklady 
o 15–25 mil. Kč, tak bez spolupráce 
s BusLine a. s. by to bylo 30–55 mil. 
Kč/rok. Úsudek na opodstatněnost 
tvrzení „Změny pro Liberec“ nechá-
me na každém čtenáři.

DPMLJ považuje opakující se 
útoky člena svého statutárního 
orgánu a celé „Změny pro Liberec“ 

za populistické, překrucující, urážli-
vé, lživé a hlavně vysmívající se práci 
všech zaměstnanců DPMLJ, kteří 
obětavě pracují ve prospěch Vás, 
cestující veřejnosti. DPMLJ odmítá 
neustálé opakování nepodložených 
informací, které se snaží očernit práci 
naší společnosti.

Představenstvo a  management 
společnosti považuje za zvlášť nebez-
pečnou skutečnost, že pan Šedlbauer 
jako člen dozorčí rady společnosti, 
jako hlavní aktér výběru auditorské 
společnosti a  jako tvůrce zadání 
obsahu auditu, zpochybnil zjištěné 
výsledky a i nadále svým vystupo-
váním poškozuje společnost, kdy se 
dokonce pohybuje na hraně zákona. 
Přesto je za svou činnost společností 
DPMLJ dokonce odměňován.

Závěrem si dovolujeme upozornit 
na nepřesnost uvedenou v rámečku, 
kdy pan Ing. Veselka není nominován 
do představenstva za Unii pro sport 
a zdraví, ale je zde jako osoba odbor-
ně způsobilá pro provozování drážní 
dopravy. Dle  zákona č.  266/1994 
Sb., o dráhách je pro udělení licen-
ce nutné, aby statutární orgán 
nebo člen statutárního orgánu, je-li 
žadatelem právnická osoba, dosáhli 
věku 18 let,  byli způsobilí k právním 
úkonům, bezúhonní a aspoň jeden 
člen statutárního orgánu byl odbor-
ně způsobilý. 

TURISTICKÁ JÍZDENKA

 Cílem péče o návštěvníky města je 
snaha obstát v konkurenci s ostatními 
městy a přilákat do Liberce větší množ-
ství turistů.

 Zvýšený turistický ruch má pozi-
tivní vliv na počet pracovních míst ve 
službách, což přispívá ke zmenšení 
nezaměstnanosti.

Nový produkt: Jednodenní jízdenka na 
linku tramvaje č.2 a č.3 pro jednotlivce
Cena jízdenky: 50 Kč (základní 50 Kč, 
zlevněná 25 Kč platí pro děti do 15 let).
Platnost: 24 hodin od označení ve 
vozidle MHD.
Info: Stávající jednodenní jízdenka je 
přestupná pro všechny linky, cena je 
80 Kč, zlevněná 40 Kč.
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Dobré duše z Liberce
Významného společenského ocenění se dostalo zástupcům 
libereckých seniorů, kteří ve svém volném čase působí jako 
vedoucí klubů seniorů při Komunitním středisku Kontakt.

Snídaně národností
V pátek 21. června se v zasedací místnosti liberecké radnice 
uskutečnila Snídaně národností, kterou v Liberci již popáté 
organizovalo Komunitní středisko Kontakt ve spolupráci 
s Centrem na podporu integrace cizinců v Libereckém kraji.

NA KONCI května se vedoucí klubů 
zúčastnili slavnostního vyhlášení 
výsledků 1. ročníku projektu DOBRÁ 
DUŠE, který podporuje instituce 
a jednotlivce, kteří pomáhají rozví-
jet dobrovolnictví v České republice.

Komunitní středisko Kontakt do 
soutěže přihlásilo vedoucí klubů 
seniorů Evu Zlesákovou, Ninu Vaňko-
vou, Květu Josiekovou, Pavlínu Loub-
kovou, Alžbětu Zahrádkovou, Hanu 
Musilovou, Irenu Jiráskovou, Annu 
Sadílkovou, Reného Kuce a  Pavla 
Vyslyšela. Je potěšitelné, že všech 
deset dobrovolníků získalo certifi -
kát DOBRÁ DUŠE, čestné uznání za 
vytváření výjimečného prostředí 
pro dobrovolnickou pomoc v roce 
2012, podporu projektů pro seniory 
a ochotu být lidský v každé chvíli.

Tiskové konference ke slavnost-
nímu vyhlášení výsledků projektu 
DOBRÁ DUŠE, které se uskutečnilo 

v  nádherném prostředí Kláštera 
minoritů sv. Jakuba v  Praze, se za 
oceňované dobrovolníky zúčast-
nily Hana Musilová, Irena Jirásková 
a Anna Sadílková společně se zástup-
kyní Kontaktu Barbarou Bernardovou.

Liberečtí dobrovolníci odjíž-
děli domů s  příjemným pocitem 
a s radostí z vědomí, že jejich dlou-
holetá nezištná práce pro druhé není 
zbytečná, není na ni pohlíženo jako 
na samozřejmost a že přichází doba, 
kdy bude dobrovolnictví vysoce spo-
lečensky hodnoceno.

Stejně dobrý pocit má i Komunitní 
středisko Kontakt, pro které je úspěch 
seniorů důkazem toho, že jeho téměř 
šestiletá práce s libereckými seniory 
má smysl a  své naplnění. Pro Kon-
takt má tento úspěch hlubší význam 
i proto, že ukazuje, že cesta podpory 
dobrovolnictví mezi lidmi je cesta 
správným směrem. 

NA TÉTO zajímavé akci mají národ-
nostní menšiny, žijící na území 
Liberce, možnost majoritní většině 
prezentovat svoji kulturu, zvyky 
a tradiční kuchyni. Mezi hosty byli 
zastoupeni příslušníci německé, 
židovské, romské, arménské, uzbecké, 
mongolské, ukrajinské, ruské a viet-
namské komunity a dva hosté z téměř 
exotických dálek, a  sice z  Egypta 
a Pákistánu.

Pozvání na akci přijal náměstek pri-
mátorky pro školství a kulturu Kamil 
Jan Svoboda, který společně s ředi-
telem Kontaktu Michaelem Dufkem 
přítomným popřál „dobrou chuť“.

Následovalo milé vystoupení dět-
ského folklorního souboru Jizerka, 
který působí při Kontaktu. Děti si při-
pravily pásmo lidových tanců, které 
přímo ukázkově zakončily tancem 
České besedy. Není divu, že byly za 
svůj tanec odměněny dlouhotrvají-
cím potleskem. Po poklidných melo-
diích Jizerky se zasedací místnost 
rozezněla temperamentními cikán-
skými melodiemi, na které zatančily 

děti z kroužku tradičních romských 
tanců Amare Čhave. Také tento 
kroužek působí při Kontaktu. Děti se 
divákům předvedly ve svých nových 
krojích, na jejichž ušití v minulém roce 
Kontakt obdržel fi nanční dar od Apo-
štolské církve v Liberci.

Pak již nic nebránilo tomu, aby 
přítomní ochutnali jídlo, které na ně 
čekalo na slavnostní tabuli. Kromě 
české snídaně zde byla ochutnávka 
jarních závitků a  zelného salátu od 
vietnamské komunity, medovníky od 
komunity arménské a zvláštní chléb od 
Uzbeků. Během snídaně se původně 
oddělené komunity navzájem promí-
chaly, všichni živě diskutovali a vymě-
ňovali si svoje zážitky a zkušenosti.

Bylo evidentní, že akce splnila svůj 
účel a postavila tak dobrý základ pro 
realizaci další akce, která v Liberci 
spojuje jednotlivé komunity, a to je 
druhý ročník festivalu národností 
s názvem Liberec – jedno město 
pro všechny. Tento festival se 
uskuteční 29. srpna před liberec-
kou radnicí. 

27. – 28. ervence 2013
Kulturní program
   DIVADLO ULI NÍK - pohádky pro d ti 

OLD STARS  -  dixieland kapela 
HE MÁNEK  -  dudácká kapela                                         

SWING GRASS REVIVAL - kapela z Jablonce nad Nisou 
VINTAGE BAND - Rock & Roll revival kapela

 22.00 Velkolepý oh ostroj

   emeslný jarmark
     Stánky tradi ních emesel (ková , sklá i, keramika, dráteník,  
                                 kameník, meda , perníká ka ...)
                                                  Výtvarné dílni ky 
                  Staro eské pochoutky, tradi ní ob erstvení 
            Koloto e pro malé i velké, st elnice, labut
                           

               Vstupné: 35 K , d ti zdarma 
     Parkování zdarma 
               

                10.00 ned lní poutní mše v Kostele sv. Kryštofa 

  11:00, 15:00 prohlídka kostela s pr vodcem

Po adatel: Obec Kryštofovo Údolí, tel. 482 720 354, e-mail: krystofovo.udoli@volny.cz , www.krystofovoudoli.eu

Vlakové spojení dle jízdního ádu D 

Z Liberce - 8:56, 10:45, 12:45, 14:45, 16:45 
Z Kryštofova Údolí - 12:54, 14:54, 16:54, 18:54 

Autobusové spojení MHD 
Z Liberce - 8:20  
Z Kryštofova Údolí 17:44 

Kyvadlová doprava z parkovišt  do 
centra obce historickými autobusy 

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

2. 9. / 14.00 Hudební odpoledne s Mil. 
Hadravou a Jiřím Klímou

Cen. klub sen.
3. patro

6. 9. / 14.00
Zahradní jiřinková slavnost.

Zahrada vzpomínek. Budyšínská ul.

9. 9. / 10.00–
17.00

 Uzávěrka přihlášek na VI. roč-
ník závodu v chůzi pro seniory 
Seniorská míle 1,6 km

Cen. klub sen.
3. patro

11. 9. / 15.00  Cestománie, aneb prstem po 
mapě – Egypt s R. Kucem

Cen. klub sen.
3. patro

13. 9. / 13.00
Seniorská míle 1,6 km
VI. ročník závodu v chůzi pro 
seniory

Sportovní 
areál

ve Vesci

16. 9. / 15.00
Michail Jurjevič Lermontov
Ruský spisovatel, dramatik 
a básník. Beseda s A. Sadílkovou

Cen. klub sen.
3. patro

Po dobu letních měsíců červenec – srpen bude Centrální klub seniorů ve 
3. patře otevřen: pondělí – čtvrtek 10.00–16.00 hodin, pátek 10.00–14.00 

hodin. Lehké relaxační cvičení bude vždy v pátek pouze od 8.00 hodin. Pohy-
bem pro radost bude probíhat až od pátku 6. září 2013 od 13.00 hodin.

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 v suterénu. 
Nutno přihlásit se předem. Počítačové kurzy – po, út, v 16.00 nebo18. 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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Chcete sázet stromy?
Hledáme obce z Libereckého kraje a okolí, které by se zapojily 
do výsadeb vzrostlých stromů a keřů do alejí, remízků, parků, 
na okraje polí a mezí v česko-německém projektu.
Dagmar Najmanová

Magický Albrecht 
Dürer v Liberci
Unikátní podívanou přichystala Oblastní galerie v Liberci. 
Vůbec poprvé v České republice je tam k vidění takřka 
kompletní soubor grafi k proslulého renesančního umělce 
Albrechta Dürera.
Jan Randáček, ředitel OGL

NA DVĚ STĚ PADESÁT LISTŮ pochá-
zí ze soukromé sbírky německého 
milovníka umění Ulricha Schulze, 
který nashromážděná díla předsta-
vuje české veřejnosti vůbec poprvé. 
Tři výstavy již uspořádal v Německu 
a jednu jedinou nyní uvidí lidé právě 
v Liberci. Potom budou grafi ky, mezi 
nimiž jsou především dřevořezy 
a mědiryty, uloženy zpět do depo-
zitáře.

Sbírku magických rytin, které 
vyobrazují převážně biblické až apo-
kalyptické výjevy, můžete spatřit na 
vlastní oči v Oblastní galerii v Liberci 
až do 1. září.

Albrecht Dürer (1471–1528), 
německý malíř, grafi k a teoretik, patří 
k největším osobnostem evropské 
renesance a  je ikonou světového 

umění. Jeho díla jsou zastoupená 
ve všech světových muzeích a patří 
k nejcennějším sbírkovým předmě-
tům.   www.ogl.cz

Hlasujte v soutěži Vstřícný 
zaměstnavatel 2013 Svazem tělesně postižených v ČR, o.s., místní organizací Na Jeřábu Liberec. Jeho prvotním cílem bylo sdružování nejstarších členů místní organizace.

Mája Matějková

„VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL“ je 
ocenění pro společnosti Liberec-
kého kraje, které podporují slaďo-
vání pracovního a osobního života, 
a  to například úpravou pracovní 
doby podle potřeb zaměstnanců 
a zaměstnankyň, zajištěním hlídání 
dětí, umožněním práce z domova, 
nabídkou kurzů a  školení nebo 
jinými vstřícnými kroky.

Hlasovat on-line pro vaši favorit-
ku můžete na webových stránkách 
Centra Kašpar (www.centrum-
kaspar.cz). Již v  srpnu 2013 zde 
naleznete profi ly jednotlivých nomi-
novaných institucí – Krajské vědecké 
knihovny, DDM Větrník, sítě hotelů 
Pytloun, fi rmy SIAL a dalších.

Součástí soutěže bude i  zase-
dání odborné komise a  veřejná 
volba, která proběhne 1. října 2013 
v odpoledních hodinách v prosto-
rách libereckého Labyrintu Bohe-

mia – IQparku. Slavnostní vyhlášení 
vítězů se odehraje již tradičně na 
veletrhu EDUCA 2013.

V  loňském roce cenu odborné 
poroty převzala raspenavská fi rma 
NOVUS Česko za fl exibilní pracovní 
dobu, podporu přátelské fi remní 
kultury a za solidární přístup v době 
povodní. Cenu veřejnosti získala 
Střední odborná škola Liberec, Jab-
lonecká za vstřícné fi remní klima, 
pružnou pracovní dobu a konkrét-
ní sdílené pracovní místo na pozici 
účetní.

Záštitu nad soutěží převzala 
i  letos krajská pobočka Liberec 
Úřadu práce ČR. Mediálním partne-
rem je Český rozhlas Sever. Soutěž 
realizuje Centrum Kašpar díky 
fi nanční podpoře ESF prostřednic-
tvím Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a státního 
rozpočtu ČR. 

PODMÍNKOU ZAPOJENÍ do projektu 
Společnosti přátel přírody je realizace 
výsadeb za účasti občanů a veřejnosti, 
nalezení vhodné lokality, dojedná-
ní výsadeb s  vlastníkem pozemku 
a dodání fotografi e z provedené výsad-
by, v obci, ve škole, ve vašem okolí.

Nabízíme několik druhů dřevin 
a keřů. Výsadby proběhnou na podzim 

2013 a jaře 2014. Zdarma poskytneme: 
• vzrostlé sazenice původních druhů 
stromů • sazenice původních druhů 
keřů • ochrany proti okusu • podpůr-
né kůly • dopravu sazenic • odborný 
manuál: „Jak vysadit strom“.

Zájemci se více dozvědí na tel.: 777 
749 312, e-mail: dagmar.najmanova@
cmelak.cz. 

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Z MĚSTA A MAGISTRÁTU

LIBEREC.CZ



ATP POVĚŘILA Liberecký tenisový 
klub organizací turnaje Challenger 
30 000. Jedná se již o turnaj pro hráče, 
kteří atakují vstup do prvé stovky svě-
tového žebříčku.

Do turnaje pro 32 hráčů se jich při-
hlásilo více než 70 prakticky z celého 
světa. Za všechny je třeba jmenovat 
juniorského mistra světa z roku 2011 
Jiřího Veselého (ročník 1993), který je 
velkou nadějí českého tenisu. V letoš-
ním roce prodělává strmý vzestup 
i v kategorii dospělých a v současné 
době je na 89. místě světového žeb-
říčku. Ze zahraničních hráčů je jistě 

největší hvězda Belgičan Steve Darcis, 
který na letošním Wimbledonu vyřadil 
Rafaela Nadala.

Turnaj se uskuteční na dvorcích LTK 
Liberec u Jezírka (Fibichova 929) ve dnech 
27. 7.–4. 8. Doslova bombou pak bude pří-
jezd nejcennějších trofejí, které lze v teni-
sových kolektivních soutěžích vyhrát.

Ve dnech 3. 8. a 4. 8. proběhnou semifi -
nálové a fi nálové boje, vedle toho budou 
na kurtech fyzicky vystaveny jak Davisův 
pohár tak i Fed cup. Přítomni budou i nehra-
jící kapitáni obou vítězných týmů Jaroslav 
Navrátil a  Petr Pála. Děti a  mládež mají 
vstupné zdarma.  www.ltkliberec.cz
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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.

Vydává Magistrát města Liberec, 
nám. Dr. Edvarda Beneše 1, 460 59 Libe-
rec. IČO 262978.
Povoleno: MK ČR E 11813.
Redakční rada: Martina Rosenbergo-
vá, Lukáš Martin, Jiří Šolc, Jiří Rutkovský, 
Petr Černý, Michael Dufek, Dana Lysá-
ková, Pavel Chmelík. Šéfredaktor: 
Pavel Chmelík (t. 731 681 090, chmelik.
pavel@magistrat.liberec.cz). Tisk: Geo-
print Liberec. Redakce si vyhrazuje právo 
krátit a upravovat příspěvky po stylistic-
ké stránce. Náklad 45 500 kusů.
Vychází: 17. 7. 2013.
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Davisův pohár bude vystaven v Liberci!
Po úspěšném uspořádání mezinárodního turnaje Future 15 000 v loňském roce se letos podařilo získat pro Liberec turnaj 
o několik kategorií vyšší.
Ivan Polívka, předseda LTK Liberec

Uzávěrka příštího čísla 
Libereckého zpravodaje 

je 26. srpna

Vítěz Austria 
open 2013
Jediný Čech, který si odvezl 
zlatou medaili z top turnaje 
mládeže v Salzburgu, byl 
liberecký karatista ze Slavie TU.

Dojeď si
Léto je v plném proudu a často 
není nic příjemnějšího, než 
vytáhnout kolo a jet. A je možné 
to spojit s  dalšími aktivitami, 
jako je třeba nakupování. Nevě-
říte? Vyzkoušejte si jízdu po nové 
cyklotrase „Na kole na nákup“, 
kterou pro vás vyznačilo NC 
Géčko ve spolupráci s městem 
Liberec. (m)

7. 9. 2013
Tipsport arena
vstup zdarma

eká vás celodenní sportovní show, možnost zdarma si vyzkoušet jednotlivé sporty
a sportovišt  v areálu Sport Parku Liberec a též prohlídková trasa Tipsport arenou, v níž se
budete moci podívat i do míst, kam se b žn  nedostanete. Sportovní veletrh p edstaví
také  rmy nabízející sportovní vybavení a další subjekty zabývající se volno asovými aktivitami
a zdravým životním stylem.

www.tipsportarena.cz                                www.sportparkliberec.cz

T šit se m žete na tradi ní autogramiádu týmu Bílí Tyg i Liberec.

M žete se t šit na:
tanec - A-styl Liberec, gymnastika - Gymnastika Liberec, krasobruslení - BK Variace Liberec,
basketbal - BK Kondo i Liberec, skoky na trampolín  - TJ Lokomotiva Liberec, oddíl skok  na
trampolín , hokej + roztleskáva ky - Bílí Tyg i Liberec + A-styl Liberec, Aerobik - Sport Aerobic Liberec, 
stolní tenis - SK stolního tenisu Liberec, karate - VSK Slavia TU Liberec, fotbal - FC Slovan Liberec,
baseball a softball - Patriots Liberec, judo - Judoclub Liberec,  orbal - FBC Liberec, lukost elba,
adrenalinové venkovní atrakce, tanec - Takt Liberec, šerm - TJ Lokomotiva Liberec, oddíl šermu

1
8. ro k 
sportov  show
a veletrhu

3

Program:
10.00
10.00 - 16.00

otev ení haly a zahájení veletrhu
prezentace sportovních  rem a nábor
sportovních klub

10.30
13.00 - 14.00
16.00 

zahájení celodenního programu na ploše
autogramiáda
ukon ení veletrhu

V ČERVNU SE v rakouském Salzbur-
gu konal jeden z hlavních turnajů, 
který měl prověřit připravenost 
mladých karatistických nadějí před 
mistrovstvím světa. Závodu se 
zúčastnilo celkem 1 236 závodníků 
z 21 zemí, Českou republiku repre-
zentovalo 116 karatistů vč. dvou ze 
Slavia TU Liberec.

Lukáš Vik, který startoval v kate-
gorii kata juniorů bohužel nepřešel 
přes eliminační kola a na medaili 
nedosáhl. Za to Filip Dittrich, který 
se představil v  kategorii kumite 
juniorů do 55 kg, dosáhl na příčku 
nejvyšší.

„Dva týdny před závodem jsme 
řešili společně s fyzioterapeutem, zda 
vůbec bude moci odjet, verdikt zněl 
ano, zkusíme to a vyplatilo se,“ řekla 
trenérka Matějková.

Nyní má závodní tým pauzu a poté 
sérii soustředění. Poslední dva prázd-
ninové týdny budou opět v duchu 
karate. Hned 14. 9. pojede závodní 
tým na turnaj do Budapešti. 

DISTRIBUCE ZPRAVODAJE

čtvrtek 5. září v 15 hodin
ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 11 V HISTORICKÉ BUDOVĚ RADNICE

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC
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