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VOLBY 2013
Volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR 
se uskuteční  25. a 26. 10.

HLASOVÁNÍ na území města 
proběhne na obvyklých místech 
v  87 volebních okrscích, včetně 
Vratislavic nad Nisou. Budou vyu-
žity stejné volební místnosti jako 
při místním referendu. Veškeré 
informace o volbách, hlasování 
a volebních průkazech najdete  
 NA STRANĚ 7

SLONÍ HOLKA
Návštěvníci ZOO Liberec 
mohou po dvou letech 
opět vidět v expozici 
chobotnatců dva slony.

Padesátileté liberecké Rání přiby-
la nová družka – o 21 let mladší 
samice Bala, což v hindštině zna-
mená Dívka.  ČTĚTE NA STR. 13

PODLE PŘEDPOKLADU se někdy 
kolem roku 2150 bude nacházet 
jedna třetina všech lidí na planetě ve 
věkové hranici nad 60 let. Nejinak je 
tomu i v našem městě, podle posled-
ních statistických údajů žije v Liberci 
16,5 tisíce obyvatel ve věku nad 65 let.

Stárnutí populace s sebou přináší 
mnoho aspektů, které se odráží v eko-
nomické, sociální, psychologické, kul-
turní a v jiných oblastech. Společnost 
se zkrátka s tímto faktem musí smířit 
a přizpůsobit se mu. 

Největším problémem se zdá být pří-
prava na stáří. Odchodem do penze se 
výrazným způsobem mění role člověka, 
kterému jeho předchozí společenské 
postavení dávalo určitou významnost, 
prestiž a hlavně konkrétnost. Zároveň 
se stává anonymním důchodcem, 
který je jedním z mnoha a  je spole-
čensky „nepotřebným“. Odchodem na 
„nucený odpočinek“ mnoho lidí ztrácí 
svoje pravidelné denní rituály spojené 

s výkonem své profese a vznikají jim 
bílá místa v každodenním životě, která 
ne každý umí zaplnit.

Pak se stává, že mnoho jedinců 
zasedá k  televizním obrazovkám 
s  ovladačem v  ruce a  konzumuje 
nepřeberné množství nekonečných 
seriálu namísto toho, aby se věno-
vali svým koníčkům a nenaplněným 
plánům, které do té doby odkládali 
z důvodu nedostatku času.

Prvního října Česká televize odvy-
sílala dokumentární fi lm Sylvie Dymá-
kové „Šmejdi“, který ukazuje otřesné 
obchodní praktiky při zájezdních před-
váděcích akcích. V tomto dokumentu 
je jasně vidět, že řada lidí je na těchto 
akcích závislá a opakovaně se na ně 
vrací. Jedním z hlavních důvodů, proč 
tomu tak je, je pocit osamění.

Proto jsem rád, že v roce 2007 vznikl 
Kontakt, který je plně fi nancován z roz-
počtu města. Jedním z jeho hlavních 
úkolů je vytvářet prostředí pro aktivní 

a důstojný život seniorů. Pracujeme 
jak s těmi, kteří stále žijí ve svém přiro-
zeném prostředí, tak s těmi, kteří svůj 
podzim života tráví v domech s pečo-
vatelskou službou. Nabízíme pestrou 
paletu využití volného času, ať se jedná 
o společenské, vzdělávací či sportovní 
akce, v drtivé většině zcela zdarma.

Svou činnost vnímáme zároveň jako 
morální poděkování této skupině obyva-
tel, která během svého aktivního života 
vytvářela prostředí pro to, abychom se 
mohli narodit, vyrůst, vzdělat a důstojně 
žít. Zároveň si uvědomujeme, že se od 
nich můžeme mnoho věcí naučit a jejich 
„stříbrnou“ energii využít pro realizaci 
projektů senioři seniorům a obohacení 
společenského života ve městě.

Pevně věřím, že naše město bude 
pokračovat v  této započaté cestě, 
která je důležitou přidanou hodnotou 
občanského života a řadí ho mezi nej-
osvícenější města v České republice, 
alespoň co se této oblasti týká. 

Liberec je městem vstřícným k seniorům
První říjen je od roku 1998 věnován seniorům. Organizace spojených národů se tím snažila 
a snaží upozornit na fakt stárnoucí populace na celém světě. Vždyť v druhé polovině 
minulého století se průměrný věk člověka prodloužil o celých 20 let. 
Michael Dufek, ředitel Komunitního střediska Kontakt Liberec, p. o.

Z akce Kontaktu Foto archiv KSK
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EDITORIAL Strážníci na Fügnerce
Jak řešit špatnou situaci s bezpečností a pořádkem na 
Fügnerově ulici – téma, na něž hledal v závěru loňského 
roku odpověď ředitel Městské policie Liberec s představiteli 
organizací poskytujících sociální služby. Jedním ze závěrů 
byla možnost zřízení stále služebny strážníků přímo na 
terminálu MHD, která byla na začátku října otevřena.
Redakce

Referendum je neplatné
Referendum, ve kterém se mohly vyjádřit k prodeji, 
pronájmu nebo i zástavě městského majetku všechny 
oprávněné osoby s trvalým bydlištěm v Liberci, nepřineslo 
žádný výsledek. Kvůli nízké účasti lidí je neplatné.
Redakce

Město opraví hrobku
Hrobku rodiny Hübner, která dominuje Zahradě vzpomínek 
na bývalém hřbitově v Budyšínské ulici, nechá město za 
pomoci dotace od ministerstva kultury opravit.

Strategie rozvoje jde do další fáze
Pracovní skupiny pro strategii rozvoje ukončily svoji 
činnost na návrhové části strategie.
Jan Král

Hrobka je v  havarijním stavu 
a  město se o  ní ze zákona musí 
postarat. První etapa rekonstrukce 
přijde na 349 785 korun s DPH. Od 
ministerstva město obdrží příspěvek 
214 000 korun

Hrobka v podobě kaple, postave-
ná libereckým stavitelem Hübnerem 
na  počátku 20.  století, dnes patří 
na seznam kulturních památek ČR. 
Její současný stav vyžaduje hlavně 
opravu zničené střechy. 

NA EXTRÉMNĚ frekventovanou 
Fügnerovu ulici a  především okolí 
terminálu MHD, kudy denně projde 
zhruba 70 000 lidí, bude moci Měst-
ská policie Liberec dohlížet bedlivěji 
než doposud. Radní posvětili nájemní 
smlouvu mezi městem a dopravním 
podnikem, která umožnila umístit 
služebnu městské policie přímo do 
prostor terminálu.

S vysokou koncentrací lidí, zapří-
činěnou středobodem liberecké 
dopravy a obchodními centry, souvi-
sí i pravidelné porušování veřejného 
pořádku a páchání trestné činnosti. 

Městská policie Liberec se krimina-
litou v  okolí terminálu soustavně 
zabývá, ale sama uznává, že snažení 
zatím nikam nevedlo a nespokoje-
nost obyvatel dál stoupá. Změnit 
by to měla právě nová služebna, což 
naznačují i někdejší pozitivní zkuše-
nosti s mobilní služebnou, která jasně 
ukázala, že přítomnost strážníků je 
platná.

Do snahy o řešení bezpečnostní 
situace v  centru města se aktivně 
zapojil i  DPMLJ, který sám nabídl 
městské policii prostory k pronajmu-
tí. 

HLASOVACÍ LÍSTEK si ve volebních 
místnostech vyzvedlo 13 599 opráv-
něných osob, v přepočtu na procenta 
16,9 % voličů. Podle zákona je tedy 
referendum neplatné. Aby platilo, 
muselo by hlasovat alespoň 35 % ze 
všech oprávněných osob, tedy 28,5 
tisíce občanů.

K  referendu mohlo přijít hlaso-
vat celkem 80 501 oprávněných 
osob. Z tohoto počtu město Liberec 
vydalo 60 hlasovacích průkazů těm, 
kteří chtěli hlasovat v jiném okrsku, 
než kde mají trvalé bydliště. Několik 
občanů také požádalo o to, aby k nim 
s  volební schránkou přišla komise 
domů, protože se třeba ze zdravot-
ních důvodů nemohli do hlasovací 

místnosti dostavit osobně. Žádné 
komplikace se v průběhu hlasování 
neobjevily. Uskutečnění referenda 
přišlo Statutární město Liberec na 
cca 1,5 milionů korun.

Nejde o  první referendum na 
území města Liberce. První místní 
referendum proběhlo 16. května roku 
1998, šlo v něm o odtržení Machnína, 
Karlova pod Ještědem a Bedřichovky 
od Liberce. V tomto referendu roz-
hodovali pochopitelně jen občané 
z daných lokalit, a tehdejší referen-
dum probíhalo ještě podle jiného 
zákona než nyní. Odtržení si tenkrát 
lidé neodhlasovali, Machnín, Karlov 
pod Ještědem a Bedřichovka zůstaly 
součástí města Liberce. 

SKUPINY SE scházely na 
liberecké radnici od konce 
srpna. Navazovat na jejich 
práci bude zpracování 
a kompletace všech výstu-
pů a následné veřejné besedy.

Vzhledem ke schváleným stra-
tegickým cílům Komisí pro rozvoj 
a strategické plánování bylo vytvo-
řeno deset tematických pracovních 
skupin. V každé působili především 
odborníci z městských společností 
a organizací, magistrátu, soukromých 
podniků, neziskových organizací, 
institucí státní správy, vzdělávacích, 
kulturních, sportovních a volnočaso-
vých organizací atd.

Každá skupina se sešla třikrát, 
přičemž náplní prvního setkání bylo 
navržení specifi ckých cílů, podstatou 
druhého setkání bylo stanovit ke kaž-
dému specifi ckému cíli alespoň jedno 
opatření a na třetí schůzce členové 
pracovních skupin k opatřením defi -
novali možné aktivity.

„Na tyto činnosti je ještě třeba 
navázat stanovením indikátorů tak, 
aby bylo možné naplňování cílů, 
opatření a  aktivit monitorovat,“ 

řekla Pavlína Prášilová, 
manažerka oddělení 
rozvojové koncepce 
Magistrátu města 
Liberec.

Navržením aktivit práce skupin 
skončila, nyní je třeba všechny výstu-
py pracovních skupin zkompletovat, 
sjednotit a  upravit tak, aby bylo 
možné tuto návrhovou část strategie 
představit veřejnosti. Před samotným 
představením proběhne poslední 
setkání se všemi členy pracovních 
skupin, aby byli se zkompletovaným 
dokumentem seznámeni před jeho 
zveřejněním.

„V listopadu se uskuteční tři besedy 
se širokou veřejností, jedno setkání 
pro městské společnosti a organizace 
a jedna beseda pro takzvané hlavní 
aktéry města. Všem bude návrhová 
část strategie představena a bude 
možnost tento dokument připomín-
kovat. Po veřejné diskuzi proběhne 
projednávání v komisích, výborech 
a  politických klubech a  následně 
bude fi nální verze předložena zastu-
pitelstvu města,“ popsala Pavlína 
Prášilová. 

Vážení obyvatelé Liberce,
poslední dobou jsem několikrát v médiích četla 

o rekonstrukci Sokolovského náměstí. Zvláště jeden 
nejmenovaný deník barvitě popsal, že se město 
chystá toto náměstí zabetonovat, a to velmi rychle 
a bez diskuse s kýmkoliv. Článek dokonce vzbuzoval dojem, že již zítra 
přijedou bagry a do týdne bude celé náměstí zalito betonem i se vším, 
co na něm leží a stojí. Přiznávám, že mne to nejprve vyděsilo, neboť by 
takovou akci musela schválit rada města, a to se nestalo, a dokonce by 
na ni musely být v rozpočtu vyčleněny fi nanční prostředky, které tam 
ovšem rovněž prozatím nejsou. Posléze mi došlo, že autoři článku trochu 
popletli pojmy. Chci věřit, že bez zlého úmyslu. Proto jsme požádali noviny 
o nápravu. Tu ovšem dotyčný deník odmítl uveřejnit. Nemám tedy jinou 
možnost, jak uklidnit libereckou veřejnost a vysvětlit celou záležitost, než 
právě touto formou, prostřednictvím Libereckého zpravodaje.

Celý ten problém je totiž velmi jednoduchý. Za vším stojí rekonstrukce 
Kostelní ulice u kostela Sv. Antonína Velikého. V době, kdy na ni vznikal 
projekt (někdy v květnu tohoto roku), nikdo nepočítal s tak významnými 
archeologickými nálezy. Jelikož se domníváme, že bychom se historií 
našeho města měli spíše chlubit, než ji opět schovat pod kamennou 
dlažbu, začali jsme hledat možnosti, jak tyto unikátní nálezy přiblížit 
liberecké veřejnosti, ale i návštěvníkům našeho města. Bylo tedy nutné 
změnit zamýšlenou podobu této lokality.

Další podrobnosti o záměrech města v této lokalitě vám, milí občané, 
přinášíme v samostatném článku Pravda o Sokolovském náměstí na 
straně 5. Vaše Martina Rosenbergová
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Lidé ušetří téměř 30 %
Až třetinovou úsporu v nákladech za energie přinesla lidem 
první elektronická aukce pro domácnosti, kterou připravilo 
město Liberec. Výhodnější ceny se soutěžily 30. září.
Redakce

Liberecké parky bodují
Ocenění za druhé a třetí místo mezi parky České republiky si 
z veletrhu Zelený svět v Brně odvezli zástupci Statutárního 
města Liberec.
Zuzana Minstrová

ZAHRADA VZPOMÍNEK a park v ulici 
Prokopa Holého společně s parčí-
kem na Sukově náměstí a úpravami 
v  Mozartově ulici obsadily přední 
příčky v soutěži Parky a Zahrady roku 
2013. Vyhlašovatelem soutěže je již 
jedenáctým rokem nezávislé profes-
ní občanské sdružení Svaz zakládání 
a údržby zeleně. Zahradu vzpomí-
nek a parky v Lidových sadech do 
soutěže připravily Technické služby 
města Liberec, které se pod Ještě-
dem o údržbu veřejné zeleně starají.

Hodnotící komise odborníků 
posuzovala celkem devět parků a pět 
zahrad z  celé republiky. Hlavními 
kritérii byly kompozice díla, celkový 
dojem, estetická působivost, kvalita 
provedené práce, použití rostlin, péče 
o dílo, novátorské nebo průkopnické 
způsoby i způsob prezentace díla.

Zástupkyně poroty při prezentaci 
výsledků soutěže konstatovala, že 
Liberci patří označení osvíceného 
investora, který dobře investuje své 
peníze do veřejné zeleně.

Liberecká Zahrada vzpomínek 
obsadila mezi přihlášenými parky 
druhé místo. „Hodnotící komise 
v tomto případě ocenila jak kompo-
zici díla, tak rovněž esteticky a vtipně 
zpracovaný nápad, jakým způsobem 
obyvatelům Liberce připomínat časy 
minulé, zašlou slávu významných, 
dnes již neexistujících, staveb a míst. 
Při hodnocení vyzdvihla také kvalitu 
provedení díla a následnou údržbu,“ 
přiblížila stanovisko odborníků pri-
mátorka Martina Rosenbergová.

Při hodnocení realizace parku na 
Sukově náměstí podle primátorky 
komise především kladně hodnoti-
la citlivě provedenou rekonstrukci 
při respektování charakteru parku, 
vhodné použití rostlin a zakompo-
nování hravého motivu bludiště. 
„Park a dětské hřiště v ulici Prokopa 
Holého byly oceněny za výbornou 
kompozici a estetickou působivost, 
vhodné použití rostlin i následnou 
péči o provedené dílo,“ uzavřela pri-
mátorka. 

PRŮBĚH AUKCE pře-
nášelo město on-line 
na dvě promítací 
plátna v  zasedací síni 
zastupitelstva v příze-
mí historické radnice. 
Jak se ceny vyvíjejí, 
přišlo osobně sledovat 
asi šedesát občanů. Na 
jejich detailní otázky 
k  aukci odpovídal 
náměstek primátorky Jiří Šolc spolu 
s jednatelem společnosti A-TENDER 
Radkem Drmotou.

„Liberec má ze všech měst v repub-
lice největší elektronickou aukci 
z těch, co se dosud odehrály. Přípra-
va projektu trvala přibližně půl roku. 
Jsem rád, že aukce vzbudila u občanů 
tak velký zájem a že výsledky jsou tak 
dobré,“ poznamenal náměstek pri-
mátorky pro ekonomiku Jiří Šolc.

Ceny plynu i elektřiny se soutěžily 
najednou. Každou ze soutěží pře-
nášelo jedno promítací plátno. Na 
průběh aukce se přišli podívat i lidé, 
kteří se do soutěže ani nepřihlásili. 
„Chtěli jsme vědět, jak to dopadne. 
Trh s energiemi se začal nyní hýbat. 
Naše společenství vlastníků změnilo 
dodavatele plynu teď nedávno, proto 
jsme se do společné E–aukce nepři-
hlásili. Také nás odradilo, že budou 
ceny fi xované na dva roky, protože 
čekáme, že ještě půjdou dolů. Na 
nákladech za plyn jsme už nyní výmě-
nou dodavatele ušetřili 20 procent,“ 
řekla za společenství vlastníků Vrch-
lického Radomila Bartošová.

K hromadnému nákupu elektrické 
energie se přihlásilo celkem 1 475 
domácností, k  nákupu plynu pak 
dalších 500 odběrných míst. Prostřed-
nictvím elektronické aukce se soutěžil 
jeden velký balík elektrické energie 
nebo plynu, nikoliv každá domácnost 
zvlášť. Lidé získali pevné ceny na 24 
měsíců. Jak prozradil náměstek Jiří 
Šolc, město si přitom dalo podmínku, 
že se bude aukce opakovat, pokud 
by byla konečná úspora nižší než 11 
procent. K tomu naštěstí organizátoři 
přistoupit nemuseli.

Původní balík nákladů za odběr 
plynu dosahoval výše 23 321 932 Kč. 
Tuto cenu se podařilo v elektronické 
aukci snížit o 29,07 % na 16 543 084 Kč. 
Cena za odběr elektrické energie 
u všech přihlášených domácností začí-
nala na sumě 26 415 244 Kč. Úspora 

dosáhla 29,15 %, když nová vysoutě-
žená částka činí 18 715 200 Kč.

„Výsledky jsou velmi slušné. Potě-
šila mne rekordní platba, které jsme 
dosáhli za odběrné místo u plynu. 
Obvykle domácnosti platí 50 až 60 
korun, my jsme vysoutěžili deset 
haléřů za jedno odběrné místo měsíč-
ně,“ pochvaloval si jednatel společ-
nosti A–TENDER Radek Drmota.

S  výsledky aukce byli spokojeni 
především občané, kteří vydrželi 
zejména nelítostný souboj dodava-
telů elektrické energie sledovat až 
do konce, tedy bezmála dvě hodiny. 
„V našem domě, kde je několik bytů, 
topíme plynem. Ročně nás to stojí 70 
tisíc korun. Čekal jsem, že elektronic-
kou aukcí hodně ušetříme, a mám 
radost, že úspora nakonec dělá téměř 
třetinu,“ svěřili se manželé Nuderovi.

POSTUP PŘI PŘECHODU 
K NOVÉMU DODAVATELI ENERGIÍ

Od okamžiku skončení aukce 
připravovala společnost A-TENDER 
balík dat novému dodavateli plynu 
a elektřiny. Tato data dodavatelé pře-
nesou do návrhu nových smluv, které 
budou vytištěny a dodány do Liberce. 
Tyto smlouvy budou zkontrolovány 
a občané je budou podepisovat opět 
v přízemí historické radnice v kance-
láři č. 3., kde se jim dostane i osobní 
součinnosti pracovníka společnosti 
A-TENDER. V  dřívějším termínu je 
individuálně řešen podpis smlouvy 
s občany, kterým začne dodávat nový 
dodavatel již v průběhu listopadu

„Nového dodavatele jsme dopředu 
zavázali tím, že nové smlouvy budou 
mít námi odsouhlasené znění a nebu-
dou obsahovat žádné problematické 
chytáky či zavádějící ustanovení,“ 
upozorňuje náměstek Jiří Šolc.

Pro účastníky aukce je k dispozici 
informační e-mail a telefonní číslo pro 
dotazy občanů: obcane@a-tender.cz 
a telefon 281 866 510. 

Miniškolka BIM-BAM Ruprechtice

Chcete mu dopřát individuální péči 
v malém kolektivu dětí 
a pestrý každodenní program?

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
7. listopadu od 15 do 18 hodin

Markova 491/7
Liberec XIV - Ruprechtice
Mobil:  721 649 130
E-mail: BIM-BAM@atlas.cz www.miniskolkabimbam.cz

NEDOSTALO SE VAŠE DÍTĚ
DO MATEŘSKÉ ŠKOLKY? 

Otevřeli jsme pro vás novou školku se zaměřením 
na logopedická cvičení, výtvarnou a hudební výchovu. 
Kromě celodenní péče nabízíme i krátkodobé hlídání vašich ratolestí.

Inzerce
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Buď Liberečan aneb Oslavy Floorbalový turnaj poprvé

MAJESTÁTNÍ ŠKOLNÍ budovou na 
Husově třídě v Liberci prošly stovky 
absolventů. 4. ledna 2014 vzpome-
ne sto let od prvního otevření školy 
a  přivítání prvních studentů. Od 
počátku zanechávala v Liberečanech 
uznání, velmi často budila respekt.

Ve školních lavicích zde sedávala 
řada současných osobností. Řada 
z nich se rozběhla do světa a zůstala 
v opomnění. Stoleté výročí otevření 
této školy vyzývá ke vzpomínkám 
a setkání napříč generacemi.

Budova stojí na hranici křížo-
vé cesty a  nespadá mezi budovy 
památkově chráněné, přesto si její 
architektura zaslouží naši pozornost 
i s ohledem na účel výstavby, který 
bezezbytku naplňuje po celou dobu. 
Vnější plášť sice nedoznal v poslední 
době patřičné péče jako řada jiných 
budov v Liberci, ale vnitřek sálá přá-
telskou vstřícnou atmosférou odrá-
žející ducha moderní doby.

Základní škola Husova je již od 
roku 1962 základní školou s  rozší-
řenou výukou jazyků. Výuka cizího 
jazyka probíhá od počátku ve třídách 
anglicky a  německy zaměřených. 
V šesté třídě začínají děti s druhým 
cizím jazykem. V deváté třídě vlivem 
intenzivní výuky dosahují jazykové 
úrovně evropského rámce B1-B2 
u obou jazyků. V roce 2008 se stala 

jako jediná základní škola 
v ČR partnerskou školou SRN 
– Škola: partner budoucnosti. 
Orientuje se na výuku anglic-
kého, německého, francouz-
ského, ruského jazyka.

100 – magické číslo s ohle-
dem na věk člověka, z pohledu 
dějin lidstva zlomek času. Kdo 
z nás ale může říci: „… společ-
ně s  přáteli jsem oslavil sté 
výročí…“; ne každému se toto 
poštěstí, a tak si jednu z příle-
žitostí nenechme ujít.

Při této příležitosti stále 
hledáme všechny z vás, které 
s Husovkou v Liberci spojuje 
vzpomínka, pár odžitých let za 
katedrou či v lavici, či součas-
ná spolupráce. Rádi bychom 
touto cestou vyzvali vás 
všechny k napsání malého pří-
spěvku do almanachu, který 
u příležitosti naší stovky 
připravujeme.

Almanach nás stručným 
popisem zavede do doby 
výstavby školy a  dále bude 
obsahovat seznamy všech 
absolventů, kteří ukončili 
poslední ročník školy. K atrak-
tivnosti a  jedinečnosti sbor-
níku by měly přispět právě vaše 
příspěvky. Napište kratičký postřeh, 

vzpomínku či příběh spojený s vaším 
působením na této škole. Někteří 
z  vás dosáhli na své životní dráze 

významných úspěchů, met, 
ocenění, podařilo se vám zrea-
lizovat dětské či životní sny, 
osud vás zavál někam daleko 
do ciziny nebo jen do malé 
vísky na Liberecku. Všechny 
životní příběhy jsou zajíma-
vé. Neváhejte a předejte svůj 
odkaz mladým, potěšte i nás 
úsměvným příběhem či milou 
vzpomínkou. Své příspěvky 
můžete vložit na webové 
stránky www.husovkaliberec.
cz, popř. zaslat e-mailem na 
adresu reindlova@zskola.cz.

V sobotu 4. ledna 2014 bude 
možné si prohlédnout budovu 
školy a od 20 hod nás všechny 
čeká slavnostní taneční večer 
v  Domě kultury v  Liberci. 
K poslechu, tanci a vzpomín-
kám zahraje Orchestr Ladislava 
Bareše. Pořad přislíbila modero-
vat Marcela Augustová (pokud jí 
to pracovní povinnosti dovolí).

Hosty večera nadále hle-
dáme především mezi vámi. 
Pokud je vašim srdcem umění, 
neváhejte nás kontaktovat ať 
již s  pěveckým, hereckým, 
tanečním či jiným zábavním 
vstupem nebo i  uměleckou 

malířskou výstavou, kterou můžeme 
v prostorech vytvořit. 

100 let od otevření školy na Husově třídě
Oslavme společně 100. výročí otevření školy v Liberci na Husově třídě, které připadne na 5. leden 2014. Zavzpomínejme 
na své dětství a na léta strávená ve školních lavicích majestátní budovy města.
Blanka Reindlová, ředitelka ZŠ s RVJ Liberec Husova

PŘIPOMENOUT SI význam a  jedi-
nečnost Ještědu a podpořit v dětech 
liberecký patriotismus – to byl cíl projek-
tového dne, který se konal při příležitosti 
oslav 40. výročí vysílače a hotelu Ještěd 
na ZŠ Broumovská.

 Žáci vytvářeli grafické výstupy, 
koláže i modely. Zpracovávali prezen-
tace, účastnili se přednášky. Ti nejstarší 
spolupracovali s prvostupňovými. Zís-
kané vědomosti z exkurzí do muzea 
i na samotný Ještěd tak projektovali do 
svých prací. Tvrdým bojem se závěrem 
stal štafetový výběh na Ještěd, a  to 
zdoláním školních schodů. Konec týdne 
tak byl pro žáky ZŠ Broumovská nejen 
tvůrčí, ale i podnětný. 

NA KONCI září se pod širým nebem 
uskutečnil 1. ročník fl oorbalového 
turnaje pod názvem MetLife Cup, 
kterého se zúčastnily čtyři školní 
týmy: ZŠ Ještědská, ZŠ Lesní, ZŠ 
Chrastava a ZŠ a MŠ pro tělesně 
postižené Lužická, která byla orga-
nizátorem této sportovní akce.

Vítězství si odnesl tým ZŠ Ješ-
tědská pod vedením pana učitele 
Nevrkly, druhé místo obsadila ZŠ 
a MŠ pro TP Lužická pod vede-
ním p. uč. Šantrocha, třetí byla ZŠ 
Lesní pod vedením pana učitele 
Bartůška a  krásné čtvrté místo 
obsadila ZŠ Chrastava pod vede-
ním paní učitelky Podrábské.

Ředitel Základní školy a Mateř-
ské školy pro tělesně postižené Vít Šťastný tímto děkuje hlavnímu sponzorovi 
pojišťovně MetLife, řediteli ZŠ Lesní panu Dvořákovi za pronájem venkovního 
hřiště a panu učiteli Bartůškovi za profesionálně odpískaný turnaj. 

 Foto ZŠ Broumovská

Naivní divadlo Liberec srdečně zve na slavnostní premiéru nové 
inscenace BIBLICKÉ PŘÍBĚHY. Premiéra představení pro diváky od 7 let 
se uskuteční v sobotu 19. října v 18.00 hodin.
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CHYSTANOU REVITALIZACI Soko-
lovského náměstí ovlivnil průběh 
rekonstrukce Kostelní ulice. Původní 
projekt počítal s parkovacími místy, 
jenže právě tam, kde došlo k těm 
nejzajímavějším nálezům. První 
dohoda vedení města zněla, že 
chceme připomenout co nejvíce 
památek. Tedy kostru „nejstarší-
ho“ Liberečana, původní dlažbu 
a původní umístění Božího hrobu. 
Kostra a dlažba by měly být pod 
skleněnou deskou, Boží hrob pak 
má být vyznačen odlišným typem 
dlažby. Vše mají doplnit informační 
tabule s fotografi emi a popisy.

Jenže… Určitě řada z vás miluje 
historii stejně jako já a začali byste 
rovněž 

přemýšlet o  dalších 
a dalších prvcích, jež by mohly dopl-
nit tuto nádhernou lokalitu. Asi se 
shodneme i na faktu, že by měla mít 
spíše historizující než moderní ráz. 
Musíme brát v potaz i připomínky 
odborníků, památkářů, dopravních 
specialistů, pracovníků životního 
prostředí a  mnoha dalších. Jejich 
požadavky byly jasné: zmenšit počet 
parkovacích míst, doplnit osvětlení 
typu několikaramenných lamp.

Zeleň není příliš vhodná – na býva-
lých hřbitovech či pohřebištích také 
není doporučována. Nakonec, pro-
blémy s případnými kořeny stromů, 
které by mohly znehodnotit hroby 
vojáků, padlých v prusko-rakouské 
válce v roce 1757, jsme již řešili na 
Nerudově náměstí. Rovněž nepo-

važuji za vhodné umísťovat zde 
dětské prvky, prolézačky apod., 
jak je často navrhováno. Myslím, že 
v tomto ohledu bychom se měli držet 

původní historické 
podoby tohoto 
prostoru.

Na lampách 
jsme se shodli, ale 
nápad ukazovat 
kostru pod sklem, 
co by připomínku 
historie i určitou 

atrakci, přes památkáře neprošel. 
Kvůli určité pietě i  poloze, kdy by 
mohlo snadno docházet k  jejímu 
znečištění. Tento požadavek lze 
pochopit, ale stále jsem doufala, že 
se nám podaří památkáře obměkčit. 
Bylo tedy nutné odsud vymístit par-
kování, se kterým, jak již jsem zmínila, 
počítal původní projekt.

A nyní se dostáváme k Sokolovské-
mu náměstí. Mohl by tam být navý-
šen počet parkovacích míst? K tomu 
sloužil onen tolikrát zmiňovaný 
návrh architektonického řešení. Opět 
jsme se ptali památkářů a ostatních 
odborníků, co vše by se muselo řešit. 
Parkovací místa, ano, bylo by možné 
šikmé stání. Odpadové hospodář-
ství (je zde umístěno velké množství 
nádob na separovaný odpad), ano, 
i to by se dalo řešit zapuštěním do 

země. Mírný svah by mohly 
vyřešit schody. Památkáři 
také doporučili umístění 
vodního prvku. Zeleň, která 
je zde velmi problematic-
ká, by měla mít formu 
květníků. Toto je výchozí 
pozice k diskusi o podobě 
spodní části Sokolovské-
ho náměstí.

Ve chvíli, kdy jsme 
znali možné limity 
povolené odborníky, 
diskutovali jsme dál. 
Pokud památkáři 
doporučují vodní 
prvek, bylo by možné vrátit na své 
místo původní kašnu či sem přemístit 
nádherný morový sloup z dílny slav-
ného sochaře M. B. Brauna? Nebyl by 
cílem vandalů? Neublížila by mu bez-
prostřední blízkost značně vytížené 
komunikace?

A  tady je bod, kde se nachází-
me nyní. Víme, co vše by se mohlo 
udělat, víme také, že jsou zde dožilé 
vodovody, kanalizace a  plynovod, 
a že by i z těchto důvodů mohla být 
případná oprava tohoto náměstí pro 
město levnější, neboť by se na ní 

podílelo více investorů.
Teď pátráme po původní Wewer-

kově kašně, která ovšem byla asi 
úplně zničena (alespoň se nám zatím 
nepodařilo zjistit, že by někde byly 
umístěny její části) a budeme shánět 
více informací k  možné instalaci 
morového sloupu.

Zda se pro zmíněné záměry 
najdou peníze v rozpočtu roku 2014 
či dokonce 2015, to říct prozatím 
nedokážu. Budu se ovšem snažit své 

kolegy přesvědčit.

Potom budeme o podobě náměstí 
dál diskutovat s libereckou veřejnos-
tí a  budeme jí vždy ve spolupráci 
s odborníky předkládat relevantní 
argumenty. Ale to všechno nás 
teprve čeká.

Do tvorby podoby druhé etapy 
rekonstrukce, která se bude týkat 
horní části Sokolovského náměstí, 
kde je v současné době parkoviště, 
jsme zapojili studenty naší technické 
univerzity. Možnosti mají neomezené 
a já se na jejich návrhy již těším. 

Pravda o Sokolovském náměstí
Občanům, které zneklidnily negativně podané informace 
o budoucí podobě Sokolovského náměstí, uvedené v jednom 
z regionálních deníků, přinášíme fakta, jaká skutečně jsou.
Martina Rosenbergová, primátorka Liberce
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Z důvodu konání voleb do Poslanecké sněmovny PČR v sobotu 26. října bude v tento den uzavřené pracoviště 
registru vozidel (budova Uran, tř. 1. máje 108), kde bude umístěna volební místnost.
Připomínáme, že pracoviště registru vozidel, odboru dopravy, bude uzavřeno také v pátek 25. října, kdy je tzv. 
sanitární den (každý poslední pátek v měsíci). Elektronický registrační systém proto nebude na tyto dny přijímat 
objednávky odbavení. 

REGISTR VOZIDEL BUDE V PÁTEK A V SOBOTU 25.–26. ŘÍJNA UZAVŘEN AKTUÁLNÍ ZPRÁVY

LIBEREC.CZ



6 LIBERECKÝ ZPRAVODAJ říjen 2013  RADA MĚSTA

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO opatření 
upřesňuje aktuální příjmy a  výdaje 
SML. Jsou do něj zahrnuty také nové 
výdaje, mimo jiné cca 1,5 milionů 
korun, které muselo město vynaložit 
na realizaci místního referenda.

Opatření upravují i některé výdaje 
mateřským a základním školám, a jsou 
do něj zařazeny přijaté dotace od státu. 
Tato rozpočtová opatření jsou stejně 
jako celý rozpočet města vyrovnaná.

V  příjmech jsou například nově 
zařazeny odvody z  hospodářských 
výsledků příspěvkových organizací, 
odvody z investičního fondu a vratky 
poskytnutých příspěvků. Do výdajů 
jsou zařazeny na základě fi nančního 

vypořádání města za rok 2012 vratky 
dotací do státního rozpočtu i některé 
výdaje, u  nichž odbory magistrátu 
požádaly o přesun do roku 2013 v sou-
ladu s pravidly.

Jednotlivé výdaje jsou buď pokryty 
novými příjmy, anebo se jedná o poža-
davek na absolutní navýšení výdajů, 
na konzultační služby, na nevyplace-
né pojistné události z roku 2012, na 
získané dary v roce 2012, na energie, 
stravování a opravy v MŠ a ZŠ, na PD 
k opravám majetku města, na opravy 
komunikací po povodních, na opravu 
kanalizace mezi areály domova mláde-
že a FC Slovan a na uspořádání místní-
ho referenda. 

PRO OBĚ ZDRAVOTNICKÁ zařízení 
by mělo být sloučení výhodné. Libe-
recký kraj si jako majoritní vlastník 
slibuje lepší využití areálů obou 
nemocnic a využití větší ekonomické 
síly a významu při jednání se zdravot-
ními pojišťovnami. Spojení umožní 
snížit náklady například spojeným 
nákupem léků, zdravotnického mate-
riálu i energií.

V Turnově umožní udržet základ-
ní rozsah zdravotní péče, mohlo by 
dojít například k přesunu jednoden-
ní chirurgie, což by ulevilo krajské 
nemocnici. Nabízí se také vznik jed-
notky intenzivní dlouhodobé péče, 
na které nemá liberecká nemocnice 
místo, což by umožnilo poskytovat 
nově i následnou rehabilitační péči.

Obě zařízení by se měla spojit 
k 1. lednu 2014, podle odhadů si fúze 
vyžádá kolem 1,45 milionu korun.

V  případě sloučení nemocnic 
zůstane nadále Libereckému kraji 
majoritní podíl, který se ale z 82,47 
procenta sníží na 74,23 procenta. 
Oslabí také podíl města Liberec, 
ze současných 17 procent v krajské 
nemocnici by město vlastnilo ve slou-
čených nemocnicích 15,77 procenta 
akcií. Turnovu, současnému vlastní-
ku Panochovy nemocnice, zbude 10 
procent akcií.

K otázce sloučení obou nemocnic 
připravilo město Liberec na svých 
webových stránkách anketu, většina 
z několika set hlasujících byla proti slou-
čení.   liberec.cz/zastupitelstvo

Zastupitelé privatizaci pizzerie 
schválili a zároveň souhlasili s převo-
dem 1,8 milionu Kč na spolufi nanco-
vání revitalizace kina Varšava v rámci 
dotačního projektu IPRM „Atraktivní 
a kvalitní život v Liberci“.

Rada města v červenci odsouhlasila 
pronájem kina občanskému sdružení 

Zachraňme kino Varšava. Podle projek-
tu občanského sdružení vyjde rekon-
strukce na cca 20 milionů Kč. Z toho 
17 milionů by mělo přitéct z dotací EU 
v rámci IPRM. Část povinné spoluúčasti 
ve výši 1,2 milionu Kč přislíbil Liberec-
ký kraj a 1,8 milionu poskytne město 
Liberec. 

ZPRÁVY Z RADY ZPRÁVY Z RADY

 Rada města 17. září 2013

Dopravní hřiště ve Vesci
Už v  příštím roce by mohlo ve 

sportovním areálu ve Vesci vyrůst 
nové dětské dopravní hřiště. Tomu 
dali liberečtí radní přednost před 
převzetím stávajícího hřiště ve Zho-
řelecké ulici od Libereckého kraje. 
Pro město Liberec by převod zna-
menal nemalé investiční náklady. 
Město by muselo provést celkovou 
opravu střechy a vnitřních technic-
kých rozvodů.

Umístěním dopravního hřiště do 
Vesce by tento městský rekreační 
a sportovní areál získal rázem další 
využití. Administrativní budova by 
posloužila pro zajištění teoretické 
části dopravní výchovy a jako tech-
nické zázemí. Stavebně by se upravi-
lo přilehlé zpevněné parkoviště a na 
ploše by se nechal postavit kruhový 
objezd, který by byl pro dopravní 
výchovu v  rámci dopravních hřišť 
v  zemi unikátem. Ušetřit se dá na 
vybavení světelnou signalizací. Ta 
by se použila z  křižovatek, kde se 
musí v příštím roce stejně vyměnit.

Výhodou umístění dopravního 
hřiště do veseckého areálu je také 
skutečnost, že v době letních prázd-
nin zde může Sportovní areál Ještěd 
ve spolupráci s městskou policií rea-
lizovat volnočasové aktivity pro děti.

Pro základní školy je přítomnost 
hřiště v  Liberci nezbytná. Podle 
aktuální analýzy dopadů v  případě 
zrušení dopravního hřiště nemají 
základní školy z Liberce, ale ani jeho 
okolí, možnost nahradit praktickou 
dopravní výuku svépomocí.

Nový radar na piráty
Úředníci magistrátu obdrží ročně 

několik desítek stížností občanů na 
neukázněné řidiče, kteří v  různých 
místech Liberce nedodržují nejvyš-
ší povolenou rychlost. Liberečané 
upozorňují na piráty silnic zejména 
v  částech města se zklidněným re-
žimem provozu v obytné zástavbě, 
dále v  okolí škol či přechodů pro 
chodce. Informativní radary se zob-
razením aktuální rychlosti nebo 
semafory, reagující na rychlost vo-
zidla, či jiné prvky, určené ke zklid-
nění dopravy a zvýšení bezpečnosti, 
se často míjejí účinkem, protože 
mnozí z řidičů jsou místa znalí a tato 
zařízení ignorují. Proto rada města 
odsouhlasila nákup radarového mě-
řiče rychlosti RAMER 10 C za 831 
875 Kč.

Tento radar je používán Policií ČR 
a řadou obecních a městských poli-
cií. Místa k měření budou schválena 
Policií ČR. Nákup by se měl uskuteč-
nit do konce tohoto roku. Radar za-
čne Městská policie Liberec použí-
vat v příštím kalendářním roce.  
  www.liberec.cz/rada

 Rada města 1. října 2013

Sportovní fond
Se zprávou o využití a vyúčtování 

dotací ze sportovního fondu Statu-
tárního města Liberec za rok 2012 se 
seznámila rada města a doporučila ji 
zastupitelstvu ke schválení. Celkem 
město přidělilo v pěti kolech 7 875 
910 korun. V  letošním roce poslali 
zastupitelé do sportovního fondu 
více jak 4,7 milionu korun, a to i přes 
výrazný výpadek v příjmech rozpoč-
tu a úsporná opatření.

Částka vyčleněná letos pro sport 
se výrazně neliší od let minulých. 
V  předešlé době 2008–10 měli 
sportovci ročně vyčleněno kolem 
pěti milionů. V loňském roce narostl 
fond o půl milionu korun určených 
na podporu akcí v rámci přidělené-
ho titulu Liberec – Evropské město 
sportu 2012.

Vyčištění koupaliště
Bleskovými povodněmi zdevas-

tované Kateřinské koupaliště bude 
v  příštím roce znovu jako nové. 
Radní schválili mimořádnou dotaci 
25 000 Kč, která umožní kateřinské 
pobočce Českého svazu ochránců 
přírody nechat z  nádrže odstranit 
a odvézt 150 m3 nežádoucího sedi-
mentu. Celkové náklady na nápravu 
povodňových škod se vyšplhají na 
45 000 Kč. Škody na Kateřinském 
koupališti způsobil rozvodněný be-
zejmenný potok, který slouží jako 
napajedlo.

Více vozovek i chodníků
Rada města schválila Operač-

ní plán zimní údržby komunikací 
2013–2014 s  tím, že zhotovitelem 
prací jsou Technické služby města 
Liberce. Plán stanovuje o  polovinu 
kratší časové limity pro dokonče-
ní zimní údržby komunikací, než je 
uvedeno v legislativě. Zimní údržba 
bude prováděna na 462 kilomet-
rech městských komunikací, což je 
o 20 kilometrů více než v minulém 
období. Město se totiž bude starat 
o dvě nové komunikace – ulici Han-
čova a Vrbatova. Dále byly do plánu 
nově zařazeny úseky komunikací, 
o  jejichž úklid žádali sami občané 
(například nezpevněná část Azuro-
vé ulice, zadní trakt v Mlýnské ulici 
nebo slepá odbočka U Tiskárny).

Vyšší je rovněž rozsah zimní údrž-
by chodníků (celkem 293 kilomet-
rů). Důvodem jsou nově postavené 
chodníky převzaté městem. I v pří-
padě chodníků radnice reaguje na 
požadavky občanů a operační plán 
rozšířila.

Na údržbu komunikací v  zimě 
2012–2013 vynaložilo město Li-
berec 50,5 mil. Kč. Předešlá kratší 
zima vyšla o  přibližně 20 milionů 
levněji.   www.liberec.cz/rada

Příjmy a výdaje v rovnováze
Návrh rozpočtového opatření č. 5 Statutárního města 
Liberce, kterým se upravují letošní příjmy a výdaje města, 
odsouhlasili v září liberečtí zastupitelé.
Zuzana Minstrová

Schválili spojení nemocnic
Liberečtí zastupitelé schválili sloučení Krajské nemocnice 
Liberec s Panochovou nemocnicí Turnov. O tamní nemocnici 
se ucházeli kromě krajské nemocnice ještě další čtyři 
soukromí zájemci. Spojení nemocnic odsouhlasili také 
zastupitelé Libereckého kraje a Turnova.
Zuzana Minstrová

Peníze na opravu kina Varšava
Za pět milionů korun prodá město Liberec prostory Pizzerie 
Maškovka ve Frýdlantské ulici. Zastupitelé odsouhlasili, že 
část výtěžku město vloží do rekonstrukce kina Varšava.



Informace k volbám do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
V říjnu 2013 proběhnou v souladu s platným zákonem č. 247/1995 Sb., volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky. Dle rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
č. 266/2013 Sb. se volby uskuteční ve pátek a sobotu 25. 10. a 26. 10. 2013.

VOLBY DO PS 2013
informace pro občany  www.liberec.cz
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V PRVNÍ DEN voleb – v pátek 25. 10. 
2013 proběhne hlasování od 14.00 
hodin do 22.00 hodin, v druhý den 
voleb – v sobotu 26. 10. 2013 se bude 
hlasovat od 8.00 do 14.00 hodin. Sčí-
tání hlasů začne bezprostředně po 
uzavření volebních místností.

Hlasování na území města pro-
běhne na obvyklých místech v 87 
volebních okrscích, včetně Vratisla-
vic nad Nisou. Budou využity stejné 
volební místnosti jako při místním 
referendu.

Ke změně o  proti místnostem 
využitým při posledních volbách, tj. 
při volbě prezidenta v lednu 2013, 
dochází v  okrsku č. 13, kde byla 
volební místnost z objektu Obchod-
ní akademie a Jazykové školy Libe-
rec, Šamánkova 500/8 přemístěna 
do objektu Základní školy 5. května 
(jídelna školy), Liberec I  – Staré 
Město, Masarykova 400/1.

Údaj o přesném umístění volební 
místnosti obdrží voliči společně s hla-
sovacími lístky. Vzhledem ke zkrácení 
lhůty dle § 55, odst. 1 zákona o vol-
bách do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu ČR budou hlasovací lístky 
každému voliči dodány nejpozději 
1 den před zahájením voleb, tj. nej-
později 24. 10. 2013. Ve dnech voleb 
může volič obdržet hlasovací lístky 
i ve volební místnosti.

Voliči mají právo ověřit si, zda jsou 
zapsáni ve stálém seznamu voličů, 
případně požadovat doplnění údajů 
nebo provedení opravy (budova 
Nového magistrátu, 2. patro, kance-
lář č. 210 – sekretariát odboru správ-
ního a živnostenského).

HLASOVÁNÍ MIMO VOLEBNÍ
MÍSTNOSTI A V MÍSTECH

MIMO TRVALÝ POBYT VOLIČE
Volič, kterému je předem známo, 

že se ve dnech voleb nebude zdržo-
vat (z jakéhokoliv důvodu) v místě 
svého trvalého pobytu vedeného 
v evidenci obyvatel má možnost:

a) požádat příslušný obecní 
úřad podle místa svého trvalého 
pobytu o vydání voličského průkazu 
(viz podrobněji informace níže),

b) nebo má tento volič 
možnost požádat nejpozději do 18. 
10. 2013 o  zapsání do zvláštního 
seznamu voličů, vedeného obecním 
úřadem. Údaje pro zápis do zvláštní-
ho seznamu voličů předá příslušné-
mu obecnímu úřadu správce ústavu, 
objektu nebo podobného zařízení.

Voličům, kteří jsou v Liberci při-
hlášeni k  trvalému pobytu a  jsou 
zapsáni ve stálém seznamu (vede-
ném Magistrátem města Liberec) 
a kteří nebudou moci volit ve voleb-
ním okrsku v místě svého trvalého 
pobytu, vydá Magistrát města Libe-
rec na základě žádosti voliče voličský 
průkaz.

Při volbách do  Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR může 
volič požádat o vydání voličské-
ho průkazu ode dne vyhlášení 
voleb, tj. od 28. 8. 2013, a to osobně 
u příslušného úřadu, do okamžiku 
uzavření stálého seznamu, tj. do 
23. 10. 2013 do 16.00 hodin, nebo 
písemným podáním v  listinné 
podobě, opatřeným úředně ověře-
ným podpisem voliče, doručeným 
nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, 

tj. do 18. 10. 2013 do 16.00 hodin, 
příslušnému úřadu (obecní úřad 
v  místě trvalého pobytu, v  jehož 
stálém seznamu voličů je zapsán). 
Obecní úřad voličský průkaz nej-
dříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 
od 10. 10. 2013, předá osobně voliči 
nebo osobě, která se prokáže plnou 
mocí s úředně ověřeným podpisem 
voliče žádajícího o vydání voličského 
průkazu, anebo jej voliči zašle na jím 
uvedenou adresu.

V případě krátkodobé hospitali-
zace nebo v případě, že volič neví, 
kde se přesně ve dny voleb bude 
nacházet (např. předpokládaná hos-
pitalizace), se jeví jako nejvhodnější 
vyřízení voličského průkazu, na který 
volič může volit v jakékoliv volební 
místnosti na území České republiky. 
V případě, že si volič vyřídil voličský 
průkaz a ve dny voleb nakonec bude 
v nemocnici nebo v obdobném zdra-
votnickém zařízení, může na tento 
voličský průkaz v  této nemocnici 
nebo v tomto obdobném zdravot-
nickém zařízení hlasovat.

Hlasování v těchto zdravotnických 
zařízeních zajistí okrsková volební 
komise, v jejímž územním obvodu 
se dotčené zařízení nachází, a  to 
po předchozím požádání buď pří-
slušného obecního úřadu, v jehož 

správním obvodu se zdravotnické 
zařízení nachází, nebo ve dny voleb 
na požádání u příslušné okrskové 
volební komise, nejlépe prostřed-
nictvím správy příslušného zdra-
votnického zařízení. Voličský průkaz 
poté volič odevzdá členům okrskové 
volební komise, kteří se dostaví do 
zdravotnického zařízení s přenosnou 
volební schránkou.

Po prokázání totožnosti a státního 
občanství platným občanským prů-
kazem nebo cestovním dokladem 
České republiky volič obdrží úřední 
obálku a úplnou sadu hlasovacích 
lístků (vždy podle kraje, ve kterém 
volič hlasuje) a bude moci hlasovat. 
Při hlasování postupují členové 
volební komise tak, aby byla zacho-
vána tajnost hlasování.

Může nastat i  situace, že volič, 
který je hospitalizován v nemocnici 
nebo v obdobném zdravotnickém 
zařízení, má místo trvalého pobytu 
ve stejném volebním okrsku jako 
tato nemocnice či zařízení. V tomto 
případě lze využít ustanovení § 19 
odst. 7 zákona o  volbách do par-
lamentu, na základě kterého volič 
může požádat ze závažných, zejmé-
na zdravotních důvodů, obecní úřad 
nebo ve dnech voleb okrskovou 
volební komisi o to, aby mohl hla-
sovat mimo volební místnost, avšak 
pouze v územním obvodu volební-
ho okrsku, pro který byla okrsková 
volební komise zřízena. V takovém 
případě okrsková volební komise 
vyšle k voliči dva své členy s přenos-
nou volební schránkou, úřední obál-
kou a hlasovacími lístky. Při hlasování 
postupují členové volební komise 
tak, aby byla zachována tajnost hla-
sování.

Požadavky na návštěvu s  pře-
nosnou hlasovací schránkou je 
možné hlásit na tel: 485 244 948, 
485 244 841.

Pokračování na další straně.



Informace k volbám…

Prostory pro neziskovky
Komunitní středisko Kontakt Liberec nabízí pomoc 
neziskovým organizacím, občanským iniciativám i fyzickým 
osobám v jejich činnosti.

Recyklujte ve vlaku
Odměnu pro zodpovědné občany, kteří odevzdávají 
vysloužilé spotřebiče na sběrných dvorech, připravil 
kolektivní systém ELEKTROWIN ve spolupráci s Libereckým 
krajem. Staré spotřebiče můžete ale odevzdat i na nádraží!

Inzerce
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Dokončení z předchozí strany.
Voliči hospitalizovaní v  době 

po odevzdání údajů do zvláštního 
seznamu obecnímu úřadu (tj. od 
18. 10. 2013 od 16.00 hodin) mohou 
hlasovat pouze na voličský průkaz, 
který si zajistí v zákonem stanovené 
lhůtě. Po předání podkladů pro zápis 
a  po uzavření zvláštních seznamů 
voličů zákon připouští pouze aktua-
lizaci údajů, resp. změnu zápisu, tzn. 
skutečností již ve zvláštním seznamu 
uvedených a nikoli provedení nového 
zápisu po uplynutí zákonem stanove-
ných lhůt.

Voliči, který je v nemocnici nebo 
v obdobném zdravotnickém zařízení, 
a není zapsán ve zvláštním seznamu 
voličů (viz výše) nebo nemá voličský 
průkaz anebo nemá trvalý pobyt 
v  okrsku, kde se nemocnice nebo 

obdobné zdravotnické zařízení 
nachází, nemůže okrsková volební 
komise umožnit hlasování.

Žádosti o vydání voličského prů-
kazu se pro voliče s trvalým pobytem 
v Liberci (kromě Vratislavic nad Nisou) 
vyřizují v kanceláři č. 210 ve 2. patře 
budovy Nového magistrátu a  od 
10. 10. 2013 budou žádosti vyřizovány 
na přepážkovém pracovišti v přízemí 
budovy Nového magistrátu.

Další informace k  volbám do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR naleznete na webových stránkách 
Statutárního města Liberec www.
liberec.cz/cz/prakticke-informace/
volby-2013/ a  dále na stránkách 
Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.
cz/clanek/volby-do-poslanecke-sne-
movny-parlamentu-cr-246069. 

MEZI ZÁKLADNÍ ČINNOSTI Komu-
nitního střediska Kontakt patří 
vytváření podmínek neziskovým 
organizacím, občanským iniciativám 
a veřejnosti pro jejich činnost.

Řada neziskových organiza-
cí a  občanských iniciativ (spolky 
a zájmová sdružení) se v zajišťování 
svých aktivit potýká s řadou problé-
mů, z nichž mezi největší určitě patří 
zajištění prostor pro činnost, nejlépe 
v centru města a za co nejvýhodnější 
cenu. Tyto požadavky je Komunitní 
středisko Kontakt schopno splnit.

Kontakt sídlí přímo v centru města 
v Palachově ulici naproti OC Plaza, je 
dobře dostupný MHD a  disponuje 
prostorami, které zájemcům může za 
výhodné ceny nabídnout k pronáj-

mu. Jak k pronájmu na pravidelnou 
celoroční činnost, tak na pořádání 
jednorázových akcí.

Klubovny mají kapacitu od 20 do 
50 osob, jsou kompletně zařízené 
a vybavené technikou, kterou může 
nájemce užívat. K dispozici je také 
vybavená kuchyňka. Je možné si také 
pronajmout počítačovou učebnu s 10 
plně vybavenými počítačovými stani-
cemi. Pro pohybové aktivity je určený 
zrcadlový sál v suterénu budovy.

Ceny za pronájem prostor jsou 
velmi výhodné, informace o  nich 
i o dispozičním uspořádání jednotli-
vých místností zájemci naleznou na 
našich webových stránkách www.ksk-
liberec.cz na stránce Naše činnosti/
občanské iniciativy. 

KDO PŘIVEZE na sběrný dvůr v Liber-
ci velký spotřebič, jako je pračka, 
myčka nádobí nebo sporák (vyjma 
lednic), obdrží skládací nákupní tašku. 
Tašky jsou vyrobeny z recyklovaných 
plastových lahví. Akce probíhá na 
sběrném dvoře.A.S.A. spol. s  r. o., 
Ampérova, 463 12 Liberec.

Děkujeme všem, kdo si cestu na 
sběrné dvory už našli a podílejí se 
tak na trvalém zvyšování množství 
zpětně odebraných a  zrecyklova-
ných elektrospotřebičů! Společně 
tak můžeme zachovat čisté životní 
prostředí pro příští generace.

VYUŽIJTE JÍZDU DO STANICE 
RECYKLACE!

Pokud cestujete vlakem na trati Libe-
rec – Jablonec nad Nisou – Smržovka 
– Tanvald a zpět, využijte ojedinělou pří-
ležitost vysloužilý přenositelný elektro-
spotřebič vzít s sebou na cestu. Liberec-

ký kraj ve spolupráci se společnostmi 
ELEKTROWIN a České dráhy rozjede na 
kolejích od 4. 11. do 8. 11. nový projekt 
Jízda do stanice Recyklace.

Každý, kdo v  uvedených dnech 
bude tímto vlakem cestovat, může ve 
jmenovaných stanicích nepotřebný 
elektrospotřebič odevzdat promo-
týmu oblečenému do nepřehléd-
nutelných zelenožlutých kostýmů. 
Prvních 300 pasažérů, kteří vysloužilý 
spotřebič přinesou, obdrží od obsluhy 
hodnotný dárek. Ale ani ti, na které se 
dárek nedostane, nepřijdou zkrátka. 
Za přinesený elektrospotřebič získají 
drobnou pozornost a  slosovatelný 
kupon, na který mohou vyhrát nový 
spotřebič v hodnotě 1 000 Kč. Loso-
vání proběhne 11.  listopadu 2013 
v 10.00 hodin v budově Krajského 
úřadu Libereckého kraje. O  výhře 
budou účastníci informováni texto-
vou SMS zprávou. 

PROHLÍDKY RADNICE V ZIMNÍ SEZÓNĚPROHLÍDKY RADNICE V ZIMNÍ SEZÓNĚ
V rámci zimní sezóny dochází ke změnám v prohlídkách historické 
budovy radnice. Komentované prohlídky interiérů radnice se uskuteční 
každý čtvrtek od 9 do 15 hodin, radniční věž bude v tento den přístupná 
pouze za příznivého počasí. Prohlídky je možné předem objednávat 
na tel: 485 101 709 nebo přes e-mail: mic@infolbc.cz. Školní kolektivy 
v rámci výuky a vlastníci Liberecké městské karty mají prohlídku 
zdarma. Těšíme se na vaši návštěvu.

Od začátku října má Městské informační centrum Liberec zimní otevírací 
dobu. V pracovní dny je otevřeno od 8 do 17 hodin, sobotní provoz 
zůstává beze změny od 9 do 12 hodin a v neděli je MIC Liberec uzavřeno.

WWW.INFOLBC.CZ
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Beseda o obnově aleje bude na přelomu roku
Veřejné projednávání záměru obnovy aleje na Masarykově třídě se uskuteční na přelomu roku. Všechny zájemce čeká 
beseda zástupců města s občany a dendrology a dalšími odborníky. O přesném termínu budou občané včas informováni 
na www.liberec.cz a prostřednictvím tisku.
Zuzana Minstrová

Vnitroblok v Okružní ulici si vylepší místní sami
Dětská hřiště a relaxační plochy vybuduje v rozsáhlém vnitrobloku v ulicích Metelkova, Okružní a Jungmannova zdejší 
občanské sdružení Dvoreczech.
Zuzana Minstrová

VEŠKERÉ AKTUÁLNÍ informace 
a  odborné posudky zdravotního 
stavu stromořadí najdou zájemci 
na  internetových stránkách SML, 
v sekci „Rychlé odkazy“ pod titulkem 
Masarykova alej – záměr obnovy 
(http://kuc.cz/2wwufg).

V současné době je záměr obnovy 
aleje ve fázi přípravy. Projekt dosud 
rada města neschvalovala, může 
tedy ještě doznat nějakých změn. 
I  proto předchází obnově aleje 
poměrně široká mediální kampaň, 
zaměřená především na obyvatele 
z okolí Masarykovy třídy. Hlavně od 
nich město očekává, že přijdou 
na  veřejné projednávání záměru 
s mnoha vlastními podněty. Vedení 

města počítá s  tím, že pokud to 
půjde, budou návrhy občanů 
do  výsledného projektu obnovy 
aleje zapracovány.

Obnovu stromořadí, která před-
stavuje jednu z  dominant této 
výstavní čtvrti Liberce, plánuje 
město na příští rok. Důvodem je už 

na poplach bijící zdravotní stav sto-
letých i starších lip. Lípy jsou napa-
deny houbami a mnohé mají natolik 
narušený kořenový systém, že hrozí 
jejich samovolné zřícení – jak se to 
už několikrát v minulosti stalo.

Stromy byly ponejvíce poškoze-
ny při rekonstrukci tramvajové trati 
v této ulici v první polovině 90. let. 
Už tehdy město Liberec uvažovalo 
o obnově celé aleje. Z ní však nako-
nec i kvůli odporu veřejnosti sešlo.

Nyní plánovaná obnova počítá 
s vysázením nižších druhů lip, jež 
budou současně odolnější. Revitali-
zace by měla být rozložena do něko-
lika let, bude tedy nejspíš probíhat 
po etapách. 

PLOCHU VLASTNÍ město a  nyní 
slouží k divokému parkování míst-
ních obyvatel. Zarůstá trávou, kupí 
se zde odpadky a  dožilé, rozbité 
herní prvky začínají být pro děti 
nebezpečné. V  minulosti žádali 
majitelé bytů (celkem je v okolních 
domech cca 600 bytů) město, aby 
vnitroblok na vlastní náklady revita-
lizovalo. Na koupi pozemku se totiž 
nebyli schopni dohodnout.

V  září přišlo místní občanské 
sdružení Dvoreczech s  návrhem, 
že městský pozemek upraví lidé 
ze sdružení sami na vlastní nákla-
dy. Mělo by zde vzniknout hřiště 
a odpočinkové plochy.

Svůj nápad zušlechtit po léta 
zanedbávaný vnitroblok předsta-
vili lidé ze sdružení Dvoreczech 
náměstku primátorky pro ekono-
miku Jiřímu Šolcovi. Tomu se jejich 
projekt líbil.

„Tento pozemek zůstal paradoxně 
městu i poté, co byly okolo stojící 
domy privatizovány. V roce 2006 se 
město Liberec pokusilo pozemek 

prodat. Zastupitelé ale nakonec 
podlehli tlaku místních obyvatel 
a vnitroblok ponechali ve vlastnictví 
města s tím, že rezidenti budou o něj 

pečovat,“ vysvětlil náměstek 
Jiří Šolc. To se ovšem nesta-
lo, a tak neutěšenou situaci 
kolem vnitrobloku řeší sou-
časné vedení města.

„Byl jsem tehdy jedním ze 
zastupitelů, kteří navrhovali 
neprivatizovat daný poze-
mek. Věřil jsem, že se lidé, 
kteří zde bydlí, o něj začnou 
starat. Už jako náměstek jsem 
napsal vlastníkům bytových 
jednotek a  opakovaně je 
vyzval k řešení situace,“ řekl 
náměstek Jiří Šolc.

Na výzvu náměstka Šolce 
zareagovali lidé okolo jed-
noho z  místních, Davida 
Jirouška, a založili občanské 
sdružení Dvoreczech. Sdru-

žení navrhlo městu, že si plochu bez-
platně vypůjčí, bude se o ni starat 
a za své peníze jí vylepší. 

ODPOLEDNÍ KROUŽEK PRO LIBERECKÉ DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO 
VĚKU NABÍZÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA MOTÝLEK
Školka Motýlek na Broumovské ulici má odpolední program každé 
úterý a čtvrtek od 16.30 do 18.30 hodin. Pro děti jsou připraveny 
hry, výtvarné činnosti, práce na počítači, dramatické hry, tanečky 
a další.
Rodiče mohou své děti od 3 let přihlásit na telefonu 485 101 827, 
nebo e-mailu: ms.motylek@volny.cz. Ceny za hodinu pobytu jsou 
od 50 do 70 Kč.  www.ms-motylek.eu

V MŠ „Pastelka“ v Ostašově je otevřena pro děti ve věku od 2,5 
do 10 let odpolední školka 2x v týdnu – v pondělí a ve středu 
od 16.30 do 18.30 hodin. Dětem je nabídnut zajímavý program, 
výtvarné a pracovní činnosti, taneční a pohybové aktivity apod. 
Během odpolední školky je dětem podána svačina.
Cena odpolední školky je:
140 Kč za 2 hodiny při nepravidelné docházce dítěte
100 Kč za 2 hodiny při pravidelné docházce dítěte.
Veškeré informace poskytneme na tel. čísle: 734 259 865.

ODPOLEDNÍ MOTÝLEKODPOLEDNÍ ŠKOLKA „PASTELKA“

www.pastelka.info
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ZADÁNO PRO NÁZORY LIBERECKÝCH ZASTUPITELŮ
Texty uvedené na této dvoustraně nejsou stanoviskem magistrátu ani vedení města Liberec, kromě výslovně označených.
Uvedené názory jsou názory politických stran, nikoliv redakce a autoři nesou odpovědnost za obsah svého příspěvku.

Zastupitelský klub ČSSD

Zastupitelský klub ODS
ZÁMĚRNĚ ZPACKANÉ

REFERENDUM
Tak máme za sebou první liberecké 

referendum a řekněme si rovnou, bylo 
zpackané. A nemohu se ubránit dojmu, 
že bylo zpackané záměrně.

Už formulace otázek samotná a jejich 
následná prezentace a dezinterpretace ze 
strany organizátorů či původců referenda 
je do očí bijící, ale bohužel ji stále ještě 
nemalá část obyvatel města neprohléd-
la. Právě formulace otázek je přitom tím 
hlavním záměrně zpackaným bodem, kdy 
si organizátoři záměrně pohráli s důvěři-
vostí a s důvěrou voličů, kteří k referendu 
dorazili a v mnoha ohledech je oklamali 
nebo se je snažili oklamat.

Veškeré jejich propagační materiály 
neobsahovaly otázky samotné, veškeré 
propagační materiály hovořily jen o pro-
dejích, přitom otázky referenda nebyly jen 
o prodejích. Mnoho z těch lidí, kteří byli 
proti prodejům, by vůbec neměli problém 

s dlouhodobým pronájmem, ale svým NE 
řekli Ne i pronájmům.

Nakonec i tanečky kolem termínu refe-
renda a „omylem“ špatně doručené podání 
ke správnímu soudu ze strany organizátorů 
referenda značně zavání účelovostí, kterou 
nakonec pan Korytář i přiznal. A tak se 
sice všichni iniciátoři referenda plácají po 
zádech a téměř si vypůjčili klausovský 
termín o nevýhře, ale pořád nezbývá než 
konstatovat, že referendum bylo zpackané 
a bohužel mám pocit, že záměrně.

Bylo zneužito k prezentaci jednoho 
politického subjektu (nakonec i pre-
zentační materiály k referendu byly ve 
stejných barvách jako volební materiály 
Změny), stálo město bezmála 1,5 mil Kč 
a hlavně pošlapalo důvěru těch, kteří 
neprohlédli manipulaci a v podstatě netu-
šili, o čem hlasují. V každém případě jsme 
Změně zase všichni zaplatili další volební 
kampaň z městské kasy. 

Ing. Ondřej Červinka, ODS

Zastupitelský klub Liberec občanům
REFERENDUM PLNÉ MANIPULACE

Můj názor je dlouhodobě stejný, vnímám 
referendum jako správný, demokratický 
a někdy vhodný prostředek k rozhodnutí 
témat, na které je zastupitelská demokracie 
krátká. Zdůrazňuji, že od počátku vycházelo 
vedení města organizátorům vstříc, byť se 
v položených otázkách odrážela spíše politi-
ka než věcnost. Zastupitelstvo i našimi hlasy 
rozhodlo o vyhlášení referenda, správně 
odmítlo nezákonný posun termínu a město 
připravilo potřebnou agendu volebních 
místností, členů komisí a potřebného 
vybavení. Z rozpočtu města se vyčlenilo 
potřebných 1,5 mil Kč na tuto akci. Vedení 
města (ze zákona) nijak nemohlo ovlivňovat 
otázky a kampaň přípravného výboru. Nyní 
po proběhlém referendu na toto konečně 
mohu napsat svobodně svůj názor.

Dvě otázky reagovaly na témata pro-
jednávané zastupitelstvem. Třetí cílila na 
seznam neprivatizovatelných nemovitostí 
města, které NIKDY předmětem ŽÁDNÉHO 
jednání o prodeji nebyly.

LETIŠTĚ
K prodeji letiště toho bylo napsáno mnoho 

i na stránkách Zpravodaje. Můj názor je dlou-
hodobě stejný – myslím si, že páté největší 
město v ČR, srdce Libereckého kraje, část 
euroregionu Nisa prostě dlouhodobě kapa-
citní letiště potřebuje. Toto letiště je nejen 
pro naše město, ale je spádovým letištěm 
celého Jablonecka, Žitavska a Českolipska. 
Tuto funkci nyní nesplňuje a na potřebné 
investice, tak aby plocha splňovala základní 
moderní parametry přistávací dráhy, osvět-
lení a navigace, se Liberec (ani stát) dlouho 
ještě nevzmůže. Bohužel na rozdíl od Ostravy, 
Karlových Varů, Pardubic aj., kterým moderní 
letiště dává náskok v konkurenci podobně 
velkých statutárních měst.

Proto – při pojištění závazků provozu 
letiště smlouvou a územním plánem města 
i kraje nebyl prodej úplně špatná myšlen-
ka, byť i já sám jsem k ní měl výhrady. 
Příjem z prodeje letiště byl určen na snížení 
dluhové zátěže města. Nicméně, jediný 
zájemce odstoupil právě v obavě z politi-
zace investice referendem a tudíž je tato 
myšlenka pasé. Osobně bych nerad, aby 
tuto strategickou plochu někdo parceloval 
na cokoli a tím ji nadobro zabil.

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA LIBERCE
Město vlastní svoji akciovou společnost 

Technické služby, a jak již z formy obchodní 
společnosti vyplývá, měla by fungovat na 
běžném komerčním trhu. Město zadává 

(na základě dlouhodobé smlouvy) „svým“ 
zakázky za cca 100 mil. Kč každý rok, zbytek 
si mají Technické služby „shánět“ samy na 
volném trhu. V posledních letech se 
propojilo hned několik faktorů, které 
vyznívají PROTI 100% vlastnictví 
obchodní společnosti městem.

Prvně – stavebnictví postihla všeobecně 
známá hluboká recese a zakázek na volném 
trhu výrazně ubylo, obří nadnárodní giganty 
(Strabag, Eurovia Vinci, Colas atd.) dokáží 
(asi) dotovat či jinak efektivně srazit cenu 
práce. Ve volné soutěži dosahují nižších cen, 
než jsou ceny „našich“ TSML. Na vnější 
zakázky „naše“ TSML bohužel většinou 
nedosáhnou. Za druhé se změnilo soutěžní 
právo a přiblížilo se EU. Město Liberec již 
jednoduše nemůže (a nemělo by) zadávat 
bez soutěže veřejné zakázky „své“ fi rmě. 
Navíc by ve volné soutěži získalo lepší 
cenu a mohlo by být na vnějšího dodava-
tele výrazně přísnější, než na „své“ TSML. 
Třetím faktorem je čas. Dnes jsou Technické 
služby ještě dobrou nevěstou, mají s městem 
kontrakt na zimní a letní úklid (to je těch 
100 mil. Kč) a provozování parkovišť (skončí 
2015–2016). Až obě zakázky skončí, budou 
podléhat veřejné zakázce a nikde není 
dáno, že je „naše“ TSML znovu vyhrají a co 
potom? Myslím, že potenciální spojení se 
silnějším hráčem by mohlo být ku prospě-
chu městu i naší společnosti, kvalita práce 
v ulicích není nijak ohrožena. Zastupitelstvo 
zatím schválilo pouze záměr a o zadání 
vlastního prodeje bude teprve znovu jednat.

MAJETEK VYŘAZENÝ
Z PRIVATIZACE

Zásadní sdělení je to, že zastupitelstvo 
NIKDY prodávat majetek vyřazený 
z privatizace nechtělo a většinou to ani 
není možné. Na tomto seznamu jsou polož-
ky nutné pro výkon služeb města (radnice, 
školy, komunikace, zdravotnictví).

Příkladem pro mne nepřípustné mani-
pulace s lidmi bylo rozesílání „nepode-
psaných“ e-mailů s ukrytými odesílateli. 
V tomto e-mailu aktivisté strašili prode-
jem divadel, parků, zoo a škol. Ve stejném 
duchu se po městě objevily „nepodepsa-
né“ plakáty. Mnoho vystrašených občanů 
podlehlo a šlo k referendu jen díky této 
manipulaci. Já jsem rád, že většina našich 
občanů vyjádřila svůj názor jasně – necha-
li referendum Změny pro Změnu (byť za 
peníze nás všech) a rozhodnutí na svých 
zastupitelích, kteří mají všechny dostupné 
informace k rozhodnutí. 

 Mgr. Jiří Šolc, Liberec občanům

pokusy o předvolební kampaň za peníze 
z jejich kapes. Celá ta sranda, při které šlo 
především o zviditelnění Změny pro Libe-
rec (Sama totiž apriori není proti prodeji 
letiště, chtěla by jej však rozparcelovat 
a prodat na stavební pozemky. Přitom neu-
stále brojí proti jakýmkoliv výstavbám.), 
přišla Liberečany na více jak 1,5 milionu 
korun. A to v době, kdy město musí šetřit 
každou korunu a kdy je neustále ze strany 
Změny pro Liberec osočováno, že není 
dobrým hospodářem. A takto promrhat 
statisíce je podle Změny krok správným 
směrem?  ČSSD

REFERENDUM DOPADLO,
JAK VŠICHNI ČEKALI

Strach z předem jasného neúspěchu 
přiměl Změnu pro Liberec v případě jimi 
pořádaného prvního libereckého referen-
da k napadání vedení Statutárního města 
Liberec ještě před jeho samotným usku-
tečněním. Hlasy v médiích, které atakovaly 
město, že neudělalo nic pro informovanost 
obyvatel, byly pouhými výkřiky do tmy 
a pečlivě připravovanou nejlepší obranou, 
kterou je odjakživa útok.

SML nejenže nechalo vypracovat 
zvláštní přílohu zářijového Libereckého 
zpravodaje, který je zdarma distribuován 
v nákladu 45 500 kusů do všech domác-
ností v Liberci (případně je možné si jej 
vyzvednout na recepci radnice), zároveň 
však poskytlo veřejně přístupnou plochu, 
kterou přípravný výbor referenda mohl 
použít dle vlastního uvážení. Dále pak bylo 
možné informace potřebné k referendu 
najít na hned několika místech webových 
stránek města a v neposlední řadě SML 
poskytlo své úředníky do komisí, bez nichž 
by nebylo možné referendum zorganizo-
vat. Přípravný výbor totiž nebyl schopen si 
členy komisí zajistit vlastními silami.

Výsledek (ne)referenda, které je neplat-
né pro nedostatečnou účast, nepřekvapil. 
Obyvatelé Liberce dali svou neúčastí jasně 
najevo, že nehodlají akceptovat žádné 
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Zastupitelský klub Změna pro Liberec

Klub nezávislých zastupitelů

Unie pro sport a zdraví

NOVÁ ŠKOLNÍ HŘÍŠTĚ?
REALIZACE SE ODKLÁDÁ

O dotačním programu IPRM Atraktivní 
a kvalitní život v Liberci toho bylo už napsá-
no hodně. Přesto přidám ještě jeden letošní 
příběh. V rámci tohoto dotačního programu 
byl jedním z projektů na seznamu také projekt 
s názvem „Volnočasové plochy Liberec I“. Pod 
tímto názvem se ukrývají projekty na moder-
nizace a vybudování kvalitních školních hřišť 
ve čtyřech libereckých školách (ZŠ U Soudu, ZŠ 
Vrchlického, ZŠ Křižanská a ZŠ Na Výběžku).

Podpora volnočasových aktivit dětí 
a mládeže je jednou ze tří hlavních priorit 
našeho volebního programu, v maximální 
možné míře proto podporujeme realizaci 
tohoto projektu. Jeho cena je odhadována 
na 31 milionů korun, dotace z EU činí 85 % 
ceny. Realizace se zatím odkládá, vedení 
města letos nenašlo 4,65 milionů korun na 
fi nancování spoluúčasti tohoto projektu. 
I když možná spíše nechtělo najít.

Výsledkem je promarnění termínů 
k administraci úspěšné žádosti o dotační 
peníze. Hřiště, která tak mohla v příštím roce 
sloužit dětem, postavena nebudou.

Od začátku existence seznamu dotač-
ních projektů jsme zmiňovali, že volnoča-
sové aktivity dětí a mládeže jsou pro nás
prioritou. Podporu rozpočtu města na tento 
rok jsme podmiňovali právě dostatkem 
prostředků na projektovou přípravu a spo-
luúčastí na realizaci. Naši koaliční partneři 
nám přislíbili, že nám vyjdou vstříc a peníze 
v rozpočtu na tyto věci vyčlení.

Již začátkem roku jsme však poslouchali, 
že projektové přípravy nezačaly, protože 
příslušný odbor nemá peníze na spoluúčast 
a projektovat „do šuplíku“ nebude.

Naši kolegové z ČSSD kladli důraz na ply-
nulé fi nancování přestavby bývalých lázní. 
V té době se již několikátý měsíc kolegovi 
Šolcovi z LO nedařilo sehnat žádné bankovní 
úvěry na fi nancování města. V médiích se 

nechal slyšet, že banky Liberci prostě půjčit 
nechtějí. Vysoutěžený revolvingový úvěr 
byl drahý a měl být zastaven nemovitostmi 
města v čele s arénou. Bylo to v téže době, 
kdy kolega Šolc intenzivně hovořil o nut-
nosti prodeje letiště, protože městu schází 
peníze na úhradu dluhů i na běžný provoz.

Vše se změnilo v okamžiku, kdy rada 
města shodila ze stolu Šolcův návrh na odkup 
pozemků soukromého vlastníka v Machní-
ně městem. Shodou okolností stejné osoby, 
o které se hovořilo v souvislosti se zájmem 
o nákup libereckého letiště. Když se násled-
ně tento jediný zájemce o prodej letiště do 
výběrového řízení nepřihlásil, najednou, jako 
mávnutím kouzelného proutku, banky začaly 
jevit větší zájem o půjčky městu.

Vítězná Equa bank už netrvala na poskyt-
nutí zástavy arénou a objevily se ještě další 
dvě banky ochotné půjčit za rozumných 
podmínek. Jen připomínám, že v té samé 
době našel kolega Šolc v rozpočtu pro svého 

kolegu náměstka Svobodu několik milionů 
korun na provedené vícepráce na kontejne-
rové školce v ul. F. L. Věka a následně dalších 
6 milionů na zaplacení DPH z těchto prací, 
na kterou se v rozpočtu jaksi pozapomnělo.

A jaký je výsledek toho všeho? Nejprve se 
objevily snahy projekt „volnočasových aktivit 
I“ ze seznamu vyřadit, protože není projekčně 
připraven a nebude moci být čerpána dotace. 
V tu chvíli se také začaly objevovat náhradní 
projekty, včetně projektů soukromých investo-
rů, o kterých se naopak hovořilo, že jsou kom-
pletně připraveny k realizaci a čerpání dotace. 
Protože jsme podmínili realizaci těchto škol-
ních hřišť naším setrváním v koalici, rozhodla 
rada města na svém prvním říjnovém jednání, 
že projektové přípravy budou pokračovat, aby 
mohla být hřiště vybudována v alespoň dalším 
možném dotačním období, když to stávající 
naši koaliční partneři promarnili. 

  Ing. Mgr. Petr Černý,
  Klub nezávislých zastupitelů

O PŘÍPRAVĚ NOVÉHO
ÚZEMNÍHO PLÁNU

Návrh územního plánu, který byl veřej-
ně projednán 13. června 2013, byl projek-
tantem fi rmou SAUL, s. r. o.,(zastoupenou 
arch. Jiří Plašilem) vytvořen na základě 
pokynů zpracování pro návrhu ÚP, které 
byly schváleny zastupitelstvem města. 
Pokyny mimo jiné určovaly, které jednotlivé 
námitky a připomínky podané ke konceptu 
ÚP mají být v návrhu zohledněny. Námitky 
a připomínky uplatnili majitelé pozemků, 
zástupci veřejnosti a jednotliví občané.

Připomenu, že ke konceptu přišlo na 
magistrát cca 1 300 námitek a připomínek. 
První část pokynů byla schvalována na veřej-
ném mimořádném zastupitelstvu v lednu 
a doplněny byly v květnu 2012. Lednové 
jednání bylo velmi náročné a probíhalo od 
10 hodin dopoledne dne prvního, do půl třetí 
ráno dne následujícího, tedy zhruba 16 hodin.

V období mezi zveřejněním návrhu ÚP 
na začátku dubna 2013, při veřejném pro-
jednání 13. června 2013 a 7 dní po veřej-
ném projednání, tedy do 20. června 2013, 
měla veřejnost možnost uplatnit nesouhlas 
s návrhem formou námitky či připomín-
ky. Návrh byl představen na 14 besedách 
nejen na radnici, ale zejména v jednotlivých 
částech města Liberce. Na magistrát bylo 
doručeno 700 námitek a připomínek jed-
notlivců a 12 námitek zástupců veřejnosti.

Vzhledem k množství připomínek 
a námitek k návrhu ÚP bude ještě 
potřebné tento návrh upravit a na 
začátku roku 2014 opakovaně veřejně 
projednat. O termínu veřejného projedná-
ní bude veřejnost informována. K upravo-
vaným částem bude opět možné podávat 
námitky (vlastníci pozemků, zástupci 
veřejnosti) a připomínky (ostatní občané).

O námitkách a připomínkách bude roz-
hodnuto až při vydání nového ÚP, které 

předpokládáme v polovině roku 2014. 
V současné době nejsou ze strany samo-
správy ani pořizovatele poskytovány žádné 
informace o tom, jak budou vypořádány, 
neboť takové informace zatím neexistují. Byl 
sice vypracován návrh na to, zda má nebo 
nemá být vyhověno jednotlivým námitkám 
k návrhu ÚP, ale je to návrh, nikoli rozhod-
nutí o jednotlivých námitkách. Návrh je 
v současné době předkládán zastupitelům, 
aby doporučili určenému zastupiteli, jak má 
postupovat při jednání s pořizovatelem ÚP.

 Celý proces je složitý a podléhá staveb-
nímu zákonu, jehož porušení může mít za 
následek napadení územního plánu soudní 
cestou. Pokud se tomu máme vyhnout, 
nesmíme zveřejňovat informace, které 
zveřejňovat nesmíme. Není to snaha tyto 
informace utajovat, jak je někdy uváděno 
zejména ze strany Změny pro Liberec, ale 
jsme ve fázi zapracování námitek a připo-
mínek do návrhu územního plánu a nelze 
říci s defi nitivní platností, které námitce 
bude či nebude vyhověno.

Všechny námitky a připomínky a návrh 
na vypořádání byly předloženy zastupitel-
skému výboru pro rozvoj a územní plánování 
a poskytnuty jako podklad pro rozhodnutí 
všem zastupitelům. Zastupitelstvo nyní může 
svým rozhodnutím o doporučení či nedoporu-
čení návrhu na vypořádání řídit činnost urče-
ného zastupitele při jednání s pořizovatelem 
ÚP, což by bez projednání v zastupitelstvu 
nemohlo. Je mi líto, že nemůžeme zveřejnit 
více informací, ale není to možné. Zveřejňu-
jeme vše, co zveřejnit lze.

Věřím, že s návrhem územního plánu 
budete jako občané spokojeni a po vydání 
bude dobře sloužit pro přiměřený rozvoj 
města Liberce a zajistí ochranu přírody 
a dalších hodnot, které v Liberci máme. 

Ing. Jiří Rutkovský
určený zastupitel pro územní plán

UTAJENÉ ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 
V LIBERCI

Nejdelší debata na zářijovém zastupitel-
stvu se týkala nově vznikajícího územního 
plánu města. Přišli i zástupci veřejnosti, kteří 
podali námitky k návrhu územního plánu 
Liberce, a ptali se, jak bylo s jejich námitkami 
naloženo. Odpověď ovšem nedostali. Jak je 
to možné? Na veřejném zasedání zastupi-
telstva byly totiž projednávány neveřejné 
materiály.

Že je to absurdní? Poslechněte si někdy 
zvukový záznam ze zastupitelstva, jsou 
k dispozici např. na www.zitliberec.cz, 
a možná se divit přestanete. Stručně řečeno, 
dozvěděli jsme se, že se nacházíme v neve-
řejné fázi projednávání územního plánu 
a občané proto nemají nárok na informace, 
jak byly jejich námitky vypořádány. Po sérii 
dotazů navíc vyplynulo, že zatímco občané 
byli prozatím z procesu tvorby územní-
ho plánu vyloučeni, jednání s různými 
investory už proběhla. V Liberci možná 
tento postup mnohé neudivuje, ale i tak není 
správný, vedení města by mělo jednat rovně 
se všemi zúčastněnými.

Zastupitelé tedy dostali ke schválení, jak 
mají být vypořádány námitky občanů, ale 
občané se o tom nesměli dozvědět. Snad 
aby nemohli argumentovat, upozornit zastu-
pitele na problémy, účastnit se diskuse… Ale 
koho to vlastně jako zastupitelé zastupuje-
me? Není snad povinností volených zástup-
ců veřejnosti rozhodovat v zájmu občanů 
města? A není snad povinností vedení města 
občany o záležitostech projednávaných 
v zastupitelstvu v plné míře informovat?

Změna pro Liberec, bohužel jako jediný 
klub v zastupitelstvu, takový přístup k jed-
nání o územním plánu odmítla. Hlasování 
o utajeném materiálu považujeme za pouhý 

pokus o alibi pro zpracovatele územního 
plánu, který si nechal „předschválit“ roz-
hodnutí, k nimž se ještě nemohli dotčení 
občané vyjádřit.

ÚZEMNÍ STUDIE ZELENĚ
ODLOŽENA NA NEURČITO

Při jednání jsme otevřeli i otázku Územní 
studie zeleně, která byla zastupitelstvem 
schválena již v lednu a která má zmapovat 
a chránit zeleň ve městě. Bylo to přání neje-
nom zastupitelů, ale i veřejnosti a orgánů 
státní správy. Zadání pro studii bylo vytvoře-
no, projednáno na Výboru pro rozvoj a územní 
plánování, v komisích pro životní prostředí 
a pro výběr veřejných zakázek. Posledním 
krokem bylo projednání na radě města. Ta 
však projednání tohoto bodu v červnu 2013 
přerušila a dodnes jej neprojednala.

Na studii jsou v letošním rozpočtu vyčle-
něny peníze a byl i dostatek času studii zpra-
covat. Dozvěděli jsme se, že prý není možné 
studii stihnout do vydání nového územního 
plánu a že bude vytvořena dodatečně. Kdy 
se rada města vrátí k jednání nebo kdy by 
studie mohla začít vznikat, však už nikdo 
neřeší. Jednodušší je říci, že se to nestihne.

Pro takové tvrzení však vedení města 
žádné argumenty nemá. Opět to působí 
jako pečlivě vybudovaná příležitost zastavět 
v budoucnu plochy s hodnotnou zelení, které 
by jinak byly před zničením chráněny.

Doufám, že vedení města svůj přístup 
přehodnotí, začne spolupracovat s občany 
a zajistí jim stejný prostor k jednání jako 
investorům. Nejhorší je nejistota a pocit, 
že volení zástupci z řad politiků jednají ve 
vlastním zájmu a ne v zájmu občanů. 

Ing. Karolína Hrbková,
Změna pro Liberec, předsedkyně Výboru 

pro rozvoj a územní plánování



12 LIBERECKÝ ZPRAVODAJ říjen 2013  

KE KÝŽENÉ NEZÁVISLOSTI česko-
slovenského státu ale nakonec železa 
nebylo třeba. Stačila touha po svobo-
dě a dlouholetá exilová aktivita, za níž 
stál v prvé řadě sám Masaryk. Na Pre-
zidenta Osvoboditele a historický den, 
kdy byla defi nitivně korunována jeho 
snaha o samostatné Československo, 
vzpomene v pondělí 28. října vedení 
města Liberce v čele s primátorkou 
Martinou Rosenbergovou.

„Za vznik první republiky vděčíme 
právě Tomáši Garrigue Masarykovi, 
který během první světové války začal 
v emigraci pracovat na vzniku samo-
statného státu a pro svou myšlenku 
navíc dokázal získat mezinárodní 
politickou podporu. Ne náhodou byl 
Prezident Osvoboditel sedmnáctkrát 
navržen na Nobelovu cenu míru 
a zcela po právu je nesmrtelným sym-
bolem naší republiky. V Liberci máme 
Masarykovu ulici a od roku 2008 také 

Masarykův pomník s  bustou, která 
je k vidění u Severočeského muzea,“ 
konstatovala primátorka.

Samostatný československý stát 
byl vyhlášen 28. října 1918 jako jeden 
z  nástupců rozpadlého Rakouska-
-Uherska. Československé území 

tehdy zahrnovalo Čechy, Moravu, tzv. 
České Slezsko, Slovensko a Podkarpat-
skou Rus. Tomáši Garrigue Masarykovi, 
který se 14. listopadu téhož roku stal 
hlavou republiky, bylo tehdy 67 let.

A jak vlastně 28. říjen před 95 lety 
vypadal? Vše odstartovalo v Ženevě, 
kde delegace Národního výboru 
vedená Karlem Kramářem zahájila jed-
nání s představitelem protirakouského 
zahraničního odboje Edvardem Bene-
šem o vytvoření a podobě samostatné-
ho československého státu. Souběžně 
s tím se kolem 9. hodiny ráno Antonín 
Švehla a  František Soukup jménem 
Národního výboru vydali převzít Obilní 
ústav v  Praze, aby zabránili odvozu 
obilí na frontu. Na základě toho se pak 
začala šířit zpráva o uznání podmínek 
míru Rakousko-Uherskem.

Informace o nabyté nezávislosti se 
mezi obyvateli předávala obrovskou 
rychlostí a měla za následek živelné 

radovánky v ulicích, které doprováze-
lo ničení symbolů Rakouska-Uherska. 
Večer pak Národní výbor vydal první 
československý zákon – o zřízení samo-
statného československého státu.

Státník, politik, fi lozof a pedagog 
Tomáš Garrigue Masaryk byl česko-
slovenským prezidentem po čtyři 
období. Abdikoval až 14.  prosince 
1935, a  to ze zdravotních důvodů. 
Následně vážně onemocněl a 14. září 
1937 zemřel na následky zánětu plic.

Ofi ciální označení Českosloven-
ská republika vydrželo s  výjimkou 
válečných dob v různých obměnách 
podle stávajícího režimu vlády až do 
roku 1989. Po druhé světové válce se 
naše území skládalo z Čech, Moravy, 
Slezska a Slovenska, již bez Podkar-
patské Rusi. Další dělení státu pak 
nastalo v novodobých dějinách, a to 
na Českou republiku a  Slovensko 
(v roce 1993). 

JAKO DÍTKU ŠKOLOU povinnému 
mi rodiče často říkávali: „Uč se, nebo 
budeš dělat popeláře.“ Dnes s odstu-
pem času přemýšlím nad tím, kde jsem 
vlastně udělal tak fatální chybu, že se 
jím opravdu stávám. Na druhou stranu 
si začínám o  mnoho více vážit této 
profese popeláře a nejen jí, ale i těch 
dalších, které se odpadům věnují.

Co mne k tomuto zjištění vede? Začí-
nám se čím dál tím více zabývat svozem 
odpadů z lesů v naší správě místo toho, 
abych čas a fi nance tomuto věnovaný 
vložil např. do podpory rekreace pro 
veřejnost v našich lesích. Myslím, že 
v posledních deseti letech se v odpa-
dovém hospodářství v  tomto státě 
i v tomto městě udělalo mnoho, aby 
se tato negativní externalita usměrni-
la či minimalizovala. Jistě, je stále co 
zdokonalovat, ale jsme v odpadovém 
hospodářství mnohem dále, než před 
dvaceti lety.

Proč se tedy stávám popelářem? 
Proč měsíc co měsíc odvážíme z našich 
lesů tuny odpadků za desetitisíce? Proč 
to ti lidé dělají, když mají tolik mož-
ností, jak docílit likvidace odpadů za 
rozumné fi nanční prostředky? Jeden 
z problémů je právě nevědomost a od 

mala nezažitý chtíč odpadky sbírat, 
nevyhazovat a likvidovat na určených 
místech, a to především u nás „Husáko-
vých dětí“ a starší generace.

Možná ostré tvrzení, ale to, s čím se 
setkávám v lese, nedělají naše děti či 
vnoučata, to děláme právě my dospělí. 
Počínaje zahrádkáři, kteří se domní-
vají, že posekaná tráva, shnilá jablka, 
větve z ořezu atd., za plotem v lese není 
odpad, to se přeci vždy do lesa házelo. 
Konče malým živnostníkem, který 
likviduje elektroniku a přeci si nebude 
navyšovat náklady na likvidaci plastů, 
je lepší to hodit do lesa. A  mnoho 

a mnoho dalších. Proto mé 
tvrzení o zaslepenosti nás, dospělých.

Co nás tedy může o  trochu dále 
posunout v  odpadovém hospodář-
ství? Začít každý sám u sebe a alespoň 
trochu chtít. Chtít mít rád prostředí 
kolem sebe, a to i to za plotem. Chtít 
vzít PET lahev zpět v  batohu z  lesa 
do kontejneru. Chtít provozovat svou 
živnost čistě. Nebo alespoň, poklonit 
se lesu a sebrat odpadek za druhého 
a vyhodit ho i byť do vzdálené popel-
nice. Pomůžeme tím mnohem více 
přírodě i společnosti.

Závěrem trochu obměněná parafrá-
ze z jednoho krásného českého fi lmu: 
A mami, rozloží se taky ta pneumatika 
v lese? Nerozloží! Petříku už jednou pro 
vždy, NEROZLOŽÍ!

Lesu zdar a popelářům zvlášť. 

Pětadevadesáté výročí vzniku Československa
„Odsuzujeme násilí, nechceme a nebudeme ho užívat. Avšak proti násilí budeme se hájiti třeba železem,“ pronesl při svém 
slavném ženevském projevu k pětistému výročí Husova upálení budoucí československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk.
Jan Vrabec

Z lesníka popelářem
Jiří Bliml, ředitel Městských lesů Liberec
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SLONICE BALA se narodila v roce 
1984 ve volné přírodě v  Barmě, 
celý svůj život ale prožila u našich 
západních sousedů v Německu: nej-
prve v berlínském cirkuse, následně 
v zoologických zahradách Hamburk 
a Münster.

Bala je plně kontaktní zvíře, takže 
není problém v  jejím umístění 
v našem 41 let starém chovatelském 
zařízení, které tak není potřeba 
novému jedinci po technické strán-
ce urychleně přizpůsobit. Ze ZOO 
Münster přitom odjíždí samice pro 
neshody v tamní chovatelské skupi-
ně; jako velmi submisivní zvíře totiž 
bylo ostatními členy silně upoza-
ďováno a vytlačováno, což pro tak 
sociálně citlivá zvířata, jimiž sloni 
jsou, je velký problém.

V ZOO Liberec je samice umístě-
na v  tzv. deponaci, tj. prozatím se 
nestaneme přímými majiteli zvířete. 

Jím je ostatně stále hamburská zoo. 
Slonice byla do ZOO Liberec dopra-
vena pozemní cestou – 1. října ji pře-
pravní společnost naložila v Münste-

ru, náklad přenocoval v Drážďanech 
a druhý den dopoledne dorazil pod 
Ještěd. Přímo do výběhu kontejner 
s  nákladem přenesl jeřáb, slonici 

pak ošetřovatelé odvedli do zadní 
části vnitřního pavilonu, kde se zvíře 
postupně aklimatizovalo.

Nová slonice získala exkluzivního 
patrona – stala se jím mistryně světa 
v běhu na 400 m překážek, vítězka 
Diamantové ligy v  téže disciplíně 
a nejlepší atletka Evropy – Zuzana Hej-
nová. Liberecká rodačka přijela slonici 
přivítat v sobotu 5. října v rámci oslav 
Světového dne zvířat.

S chovem slonů začala ZOO Libe-
rec před 55 lety, kdy dovezla první 
indickou slonici Kitty. Ta ale bohužel 
po sedmi letech uhynula na akutní 
otravu z překrmení z nevhodné stravy 
podané nedisciplinovanými návštěv-
níky. V roce 1967 pak zoo získala přímo 
z Indie Rání a o rok mladší Gaurí, v roce 
1974 přibyla ještě africká slonice Tana 
ze Dvora Králové. Tana uhynula v roce 
2001, Gaurí v roce 2011. 

 www.zooliberec.cz

ZOO Liberec má novou slonici – Dívku
Návštěvníci ZOO Liberec mohou po dvou letech v expozici chobotnatců opět vidět dva slony. Stávající padesátileté samici 
slona indického Rání totiž přibyla nová družka – o 21 let mladší samice Bala, což v hindštině znamená Dívka.
Ivan Langr, Zoologická zahrada Liberec

PĚTADEVADESÁTÉ VÝROČÍ vzniku 
samostatného československého 
státu se v Liberci ponese v duchu pro-
hlídek historicky významných staveb. 
Město občanům v pondělí 28. října 
zpřístupní jak prostory radnice, tak 
věž a kapli Libereckého zámku.

Budova radnice bude zájemcům 
přístupná v době od 8.30 do 14.00, 
spolu s ní také Galerie U rytíře. 
K  individuálním prohlídkám budou 
lidem k dispozici kanceláře, salonky 
a samozřejmě obřadní síň. Zájemci také 
budou moct vystoupat na radniční věž 
(jen v případě příznivého počasí). Tam 
je třeba počítat s časovými vstupenka-
mi po 30 minutách, přičemž poslední 
prohlídka začne ve 14.00. 

Kaple a věž libereckého zámku 
budou přístupné od 8.30 do 17.00. 
Lidé se budou moci podívat na věž, 
která bude přístupná volně, a  do 
zámecké kaple, kde bude třeba časo-
vých vstupenek. Každá prohlídka, 
kapacitně omezená, potrvá vždy 30 
minut. Poslední začne v 16.30. Jako 
bonus bude ve vestibulu k vidění malá 
výstava fotografi í zámku. 

Vstupné kromě Galerie U rytíře je 
zdarma. 

ZA VZNIKEM audioprůvodce stojí 
občanské sdružení LOS (Liberecká 
občanská společnost), které jej při-
pravilo ve spolupráci s  desítkami 
organizací z Liberecka a německé-
ho i polského příhraničí. První trasa 
nazvaná Živá paměť města Liberec-
-Reichenberg byla otevřena 24. září.

A jak to celé funguje? Stačí zajít 
do Krajské vědecké knihovny v Liber-
ci, kde si lidé budou moci vypůjčit 
jak mp3 přehrávače s nahrávkami, 
tak koloběžky k  přepravování po 
stanovené trase. Ty jsou samozřejmě 
dobrovolné, takže kdo bude chtít, 
může na naučný výlet vyrazit pěšky. 
Pro obzvlášť moderní turisty bude 
k dispozici i speciální aplikace pro 
chytré telefony.

„V audionahrávkách představuje-
me město prostřednictvím vyprávě-
ní místních pamětníků. Nahráváme 
jejich vzpomínky na liberecké ulice, 
náměstí a budovy, zkrátka na jejich 
život v  kulisách města,“ přiblížila 
jedna z  organizátorek projektu 
Zuzana Koňasová. Nejde tedy o kla-
sické vědecké podání historie, ale 
o autentické výpovědi pamětníků, 

které by měly v posluchačích vyvo-
lat emoce a zamyšlení nad různými 
érami města Liberce.

Mezi pamětníky bude lidem do 
sluchátek hovořit například historik 
Roman Karpaš, liberecká rodačka 
z Německa Isa Engelman nebo bývalá 
ředitelka knihovny Věra Vohlídalová. 
Ti a ještě sedm dalších vylíčili osobní 
příběhy s konkrétními libereckými 
místy, dějinné události, dobový život 
i někdejší problémy města.

„Jsem rád, že se tento pozoru-
hodný projekt podařilo dokončit. 

Velký dík patří všem pamětníkům, 
kteří se nezdráhali podělit o své pří-
běhy a poznatky. Právě ty jsou tím, 
co dělá nového audioprůvodce tak 
zajímavým a výjimečným,“ komen-
toval náměstek primátorky Kamil 
Jan Svoboda, který po slavnostním 
otevření nové trasy se sluchátky na 
uších vyrazil na koloběžce po trase 
od nádraží k radnici. Společnost mu 
dělal i hejtman Martin Půta.

Další trasy chce LOS otevírat 
postupně od prosince do června 
příštího roku. 

Prohlídka zámku
Na státní svátek bude 
otevřena věž a kaple zámku 
i historická radnice.

Libercem projedete na koloběžce
Telefon, sluchátka a koloběžka. Nevšední kombinaci nabízí výletníkům nový liberecký 
audioprůvodce.
Jan Vrabec
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Pomohli okamžitě
Zima je za dveřmi, ale ohlédněme se za dramatickými letními 
dny, kdy obyvatele opět ohrožovala velká voda.

Ihned po letošních červnových 
povodních jsme spolu s  našimi 
klienty ve spontánní sbírce během 
několika málo dní shromáždili 43 300 
korun.

 Naše velké díky za takový projev 
solidarity patří nejen našim zaměst-
nancům, ale především našim klien-

tům, kteří se i přes své nízké příjmy 
k této sbírce ve velké míře připojili. 
Vybranou částku jsme předali řediteli 
Červeného mlýna ve Všestudech – 
poskytovateli sociálních služeb.

 Lenka Škodová, ředitelka Centra 
 zdravotní a sociální péče Liberec

MAJÁK TAK měl příležitost předat 
téměř 30 účastníkům ve věku 18–26 
let praktické informace a tipy, jak 
vést rodinný rozpočet, na co si 
dát pozor při podepisování smluv, 
vyhodnotit vhodnost fi nančních 
produktů dostupných na trhu nebo 
jak se vyhnout dluhovým pastem.

Dva 12hodinové otevřené semi-
náře pro mladé lidi, kteří ukončují 
své vzdělávání nebo jsou nezaměst-
naní absolventi a teprve vstupují na 

trh práce, proběhly v červnu 
a září. „Protože dlouhodobě 
pracujeme s mladými lidmi, 
chtěli jsme právě této skupině 
usnadnit vstup do `dospělé-
ho` života a  minimalizovat 
rizika spojená s nedostateč-
nou informovaností a  kom-
petencemi v  oblasti správy 
osobních fi nancí. Projektem 
jsme účastníky upozornili 
na důsledky neodpovědné-

ho chování ve fi nanční oblasti,“ 
dodala lektorka kurzu Ing. Pavla 
Molnárová.

O. p. s. Maják se dlouhodobě 
věnuje realizaci preventivních 
programů a  poskytování níz-
koprahových sociálních služeb 
pro rizikovou mládež. Od svého 
založení Maják uskutečnil přes 
3  400 programů, kterých se 
účastnilo více než 73 000 žáků 
a studentů. 

Statutární město Liberec ve spolupráci s Komunitním střediskem Kontakt Liberec 
srdečně zvou na osvětové přednášky pro seniory v rámci kampaně Dny zdraví 2013, 
které se budou konat v klubovně Komunitního střediska Kontakt Liberec (Palachova 
504/7, 460 01 Liberec – Staré Město) vždy od 9.00 do 11.00 hodin.

Všechny přednášky jsou pro seniory zdarma a součástí bude i drobné občerstvení.

Posvítili si na osobní fi nance s Majákem
V průběhu roku měl Maják, o. p. s., možnost zapojit se do Abecedy rodinných fi nancí – jedinečného projektu fi nančního 
vzdělávání určeného široké veřejnosti. Cílem Abecedy rodinných fi nancí je zvýšení fi nanční gramotnosti české populace.
Maják, o. p. s.

31. října 2013
ZDRAVOVĚDA SE 

ZÁSTUPCI ČESKÉHO ČERVENÉHO 
KŘÍŽE LIBEREC

Seznamte se s prvními příznaky 
často se vyskytujících nemocí 
u seniorů a zjistěte, jak se bránit.

6. listopadu 2013
MOTIVAČNÍ SETKÁNÍ

S PANEM NOVOTNÝM
Načerpejte optimismus při setkání 
s panem Novotným a zjistěte, jak 
si udržet dobrou náladu navzdory 
přicházející zimě.

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

23. 10. / 14.00 Promítání fotografi í z akcí 
Kontaktu

Cen. klub sen.
3. patro

24. 10. / 14.00
Jak se bránit nekalým
praktikám při předváděcím
a podomním prodeji (přednáška)

Bílá klubovna,
5. patro

25. 10. / 10.00
 Jules Massenet – Manon
Povídání o opeře s N. Vaňkovou

Bílá a zelená 
klubovna,

5. patro

29. 10. / 14.00 Hudební odpoledne s Milosla-
vem Hadravou a Jiřím Klímou

Cen. klub sen.
3. patro

31. 10. / 16.00

Slavnostní ukončení Měsíce seniorů 
– koncert Václava Hudečka.
Prodej vstupenek v pokladně 
Divadla F. X. Šaldy.

Divadlo F. X. 
Šaldy

12. 11. / 14.00 Hudební odpoledne s Milosla-
vem Hadravou a Jiřím Klímou

Cen. klub sen.
3. patro

14. 11. / 10.00 Tréninkové dopoledne 
v kuželně

Tipsport 
aréna

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.

Velká válka
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Noc divadel poprvé u nás i v Liberci
Více než 80 souborů a divadel z 21 českých a moravských měst se rozhodlo zapojit do 
projektu Noc divadel 2013. Sobota 16. listopadu 2013 se tak stane dnem otevřených divadel 
a výjimečných zážitků. Akce proběhne souběžně v 11 evropských zemích – poprvé také 
v České republice, poprvé také v Liberci.

Premiéry Divadla F. X. Šaldy
CO CHYSTÁ do konce roku 2013 
operní soubor? Rozhodně si nenech-
te ujít některou z repríz jedné z nej-
slavnějších českých oper – Rusalky 
Antonína Dvořáka, která má v Šal-
dově divadle premiéru 25. října.

Na závěr roku se diváci, jak je 
dobrým zvykem, mohou těšit na 
muzikál. Připravuje ho známý tým 
inscenátorů v čele s režisérem Oldři-
chem Křížem a dirigentem Martinem 
Doubravským. Ti mají na svém kontě 
dvě veleúspěšné muzikálové inscena-
ce: Sugar a Zpívání 
v  dešti. Tou třetí, 
letošní, bude slavný 
americký muzikál, 
dodnes považovaný 
za jednu z nejlepších 
hudebních komedií – 
She loves me autorů 
Jerryho Brocka 
(mimo jiné autora 
hudby k  muzikálu 
Šumař na střeše), Joea Masteroffa 
a Sheldona Harnicka. On a ona si vymě-
ňují milostné dopisy a přitom se denně 
potkávají, aniž by tušili, že ty dopisy píší 
jeden druhému… Že vám to něco říká? 
Pokud jste viděli fi lm Láska přes inter-
net, pak vězte, že byl natočen podle 
stejné předlohy jako She loves me.

Inscenace v Šaldově divadle bude 
vůbec prvním uvedením tohoto 
muzikálu u nás a libereckému týmu 
se podařilo zajistit mimořádně kva-
litní obsazení. Vedle domácích tváří 
se můžete těšit například na Dalibo-
ra Gondíka, Vlastimila Zavřela, Jana 
Kříže, Tomáše Löbla, Radima Šwaba, 
Alžbětu Bartošovou, Zuzanu Bene-
šovou, Marii Blahynkovou nebo Jana 
Tenkráta. Premiéra se koná v pátek 
20.  prosince. Nezapomeňte na 
muzikálový vánoční dárek!

Činohra odehraje do konce roku 
tři nové premiéry. Už v  říjnu to je 
v Malém divadle Erotikon dokto-
ra Š. Pod tímto poněkud tajemným 
názvem se skrývá komedie inspirova-
ná životem jednoho z nejslavnějších 
libereckých rodáků, po němž je také 
pojmenované naše divadlo.

Jméno F. X. Šaldy zná v Liberci asi 
každý, ale málokdo tuší, jak tento 
člověk žil a že za tváří přísného kritika 
se skrývala charismatická osobnost, 
již milovalo několik žen najednou… 

V  hlavní roli 
uvidíte Tomáše 
Dianišku.

V  Malém 
divadle do 
konce roku 
n a b í d n e m e 
ještě premiéru 
P o d i v n é h o 
případu se 
psem, což je 

dramatizace knižního bestselleru, již 
podle románu Marka Haddona napsal 
Simon Stephens. Hra slaví mimořád-
né úspěchy, byla nastudována v lon-
dýnském Národním divadle a získala 
letos rekordních sedm Cen Laurence 
Oliviera! U nás tento příběh se zvláštní 
detektivní zápletkou nastuduje režisér 
V. Štěpánek, který se v Malém divadle 
už představil úspěšnou komedií Ženy.

V historické budově Šaldova diva-
dla se můžete těšit na herecký kon-
cert, protože Králova řeč Davida Sei-
dlera, již můžete znát i z oscarového 
fi lmového zpracování, je bezesporu 
mimořádnou hereckou příležitostí, 
zejména pro představitele hlavních 
rolí Martina Polácha a Zdeňka Kupku. 
Královu řeč v režii Kateřiny Duškové 
uvedeme poprvé 22. listopadu. 

 www.saldovo-divadlo.cz

ZA LIBEREC se do akce zapojilo Naivní 
divadlo s následujícím programem:
17.00: TOMÁŠ JARKOVSKÝ – JAKUB 

VAŠÍČEK: BIBLICKÉ PŘÍBĚHY
Ty nejznámější části Starého 

a  Nového zákona v  sobě přinášejí 
nejen odvěkou moudrost a  nadča-
sová poselství, ale také řadu silných 
a dramatických příběhů. Příběhů, které 

díky univerzální povaze Bible zdaleka 
nejsou určeny jedné konkrétní věkové 
skupině. Jsou schopny promlouvat 
ke sluchu všech, kdo o to stojí. Třeba 
i k dětem. Příběhy Starého a Nového 
zákona nahlížené dětskou optikou. Pro 
diváky od 7 let.

Režie: J. Vašíček. Výprava: K. Bělo-
hlávek a T. Venclová. Hudba: O. Müller.

Hrají: B. Kubátová, D. Čičmanová, 
M. Sýkorová, T. Bělohlávek, T. Holý, A. 
Kubišta, M. Sýkora. Vstupné: 70 Kč.

18.00: PROCHÁZKA DIVADELNÍM 
ZÁKULISÍM A ARCHIVEM LOUTEK

Nahlédnutí do míst, která divákům 
obvykle zůstávají zapovězena. Vstup 
volný. 

GALERIE U RYTÍŘE
(boční vchod historické budovy radnice)

KAREL CUDLÍN
FOTOGRAFIE

Menší retrospektiva z tvorby známého 
dokumentárního fotografa. Do 5. 12.

předsálí galerie
PETR ŠUTA

Minimal –fotografi e

V úterý 22. 10. od 17.00 proběhne čtení 
a křest knihy „A to pak můžeš říkat, co 
chceš“ za účasti autorů Heleny Skalické 
a Pavla Novotného.

Otevřeno: po–pá 10–17 hodin
WWW.LIDOVESADYLIBEREC.CZ

Uprostřed galerie je umístěn základní 
kámen liberecké radnice a unikátní 

fotografi e z historie výstavby radnice.

Sdružení TULIPAN vyhlašuje soutěž pro děti i dospělé.
Technika: kresba, malba, grafi ka, koláž
Formát: A4–A2
Termín odevzdání: 4. 11. 2013
Sdružení TULIPAN Sokolská113/8
46001 Liberec 1 (po–pá 7.30–16.00)
Návrhy budou vystaveny od 11.11.–30. 11. 2013 v prostorách 
Nového magistrátu Liberec
Nejlepší návrh bude realizován a odměněn.
Bližší informace: Mgr. Jitka Mrázková, mobil 724 285 940

VESELÝ REKLAMNÍ BANNER PRO TULIPÁN

www.sportparkliberec.cz

INDOOROVÁ SPORTOVIŠT

CENA: od 100 K /1 hod.RICOCHET

CENA: od 200 K /1 hod.

CENA: od 100 K /1 hod.

CENA: od 150 K /1 hod.BADMINTON

STOLNÍ TENIS

TENIS

Vyzkoušejte ak ní sport podobný znám jšímu a populárnímu squashi.

Hrá e badmintonu pot ší 5 moderních kurt  vhodných pro dvou- i ty hru.

Hala mí ových sport  je vybavena i stoly na oblíbený ping-pong.

Po celý rok jsou Vám k dispozici dva tenisové kurty s kvalitní povrchovou úpravou.

Kontakt: +420 731 547 896         Online rezervace: rezervace.sportparkliberec.cz

Kontakt: +420 731 547 896        Online rezervace: rezervace.sportparkliberec.cz

Kontakt: +420 731 547 896        Online rezervace: rezervace.sportparkliberec.cz

Kontakt: +420 731 547 896        Online rezervace: rezervace.sportparkliberec.cz

ZVÝHODN NÁ CENA

DO 13 HODIN



Ski areál Ještěd – ceník jízdenek

NA MČR 2013 se podařilo získat 
celkem 7 titulů mistrů ČR, 3x stříbro 
a 4x bronz a na mezinárodní úrovni 
v soutěži Prague Open Aerobic 2013 
závodnice získaly 2 zlaté, 3 stříbrné 
a 2 bronzové medaile. 

Kristýna Bernátová jednoznačně 
potvrdila svou nominaci na ME 2013 
v kategorii jednotlivkyň a nomina-
ci na ME získal i tým step aerobiku 
dospělých ve složení Andrea Cva-
chová, Markéta Burianová, Kamila 
Kordíková, Radka Červínková, Marti-
na Pelikánová, Barbora Vodňanská, 
Anna Kovářová, Markéta Španihelová 
a Erika Macháčková. 

Semifi nálová kola mezinárodního 
závodu byla současně fi nálová pro 
MČR 2013 a do fi nále postupovaly jen 
vždy 2 závodnice z ČR. Sport Aero-
bic Liberec měl ve fi nálových kolech 
celkem 11x zastoupení.

V kategorii seniorů se vicemistryní 
ČR stala známkou 19,750b Kristýna 
Bernátová, která v mezinárodní kon-
kurenci postupovala do fi nále jako 
druhá z ČR ze 4. místa. Ve fi nále před-
vedla skvělý výkon a získala v této nej-
prestižnější kategorii cenné stříbro. 

Zvítězila Monika Geržová z ASC Zlín. 
Obě tedy budou Českou republiku 
reprezentovat na blížícím se ME 2013 
ve Francii. Druhou nominaci na ME 
získal tým step aerobiku dospělých, 
kterého je zároveň členkou, trenér-
kou i choreografkou v jedné osobě 
mnohonásobná mistryně ČR v gym-
nastickém aerobiku a  dlouholetá 
reprezentantka ČR Andrea Cvachová.

V kategorii juniorů se zlato a titul 
mistryň ČR podařilo vybojovat týmu 
dance aerobiku ve složení Šárka 
Dousková, Tereza Korábová, Barbora 
Danielková, Kamila Kordíková, Tereza 
Krejčová a Eva Rosenbergová. V mezi-

národním závodě nestačily pouze na 
tým z Ukrajiny a odváží si stříbro.

Stříbrnou medaili získaly a vicemis-
tryněmi ČR se staly Šárka Dousková, 
Tereza Korábová, Barbora Danielková 
v kategorii trojic, které v mezinárodní 
konkurenci obsadily skvělé 3. místo. 
Mezi jednotlivkyněmi 3. místo na 
MČR vybojovala Šárka Dousková.

Ve věkové kategorii starších žákyň 
měl Sport Aerobic Liberec vůbec nej-
větší sklizeň titulů a to hned ve třech 
kategoriích – v trojicích, skupinách 
a dance aerobiku. 

V trojicích se mistryněmi ČR pro 
letošní rok staly Aneta Chlumská, 

Markéta Fléglová a Barbora Dvořáko-
vá. Aneta Chlumská se stala zároveň 
vicemistryní ČR v kategorii jednot-
livkyň. 

Další titul patří skupině gym-
nastického aerobiku ve složení Aneta 
Chlumská, Markéta Fléglová, Barbora 
Dvořáková, Jana Štolbová a Veronika 
Smetaníková, které se v mezinárodní 
konkurenci opět prosadily na medai-
lové umístění a získaly bronz. 1. UKR, 
2. HUN. Poslední titul starší žákyně 
vybojovaly v kategorii dance aero-
biku, kde s výše uvedenou skupinou 
Liberec reprezentovaly.

V gymnastickém aerobiku se velmi 
zadařilo i v kategorii mladších žákyň, 
kdy do Liberce putovaly dva tituly. 
Posledním úspěchem pro Sport Aero-
bic Liberec je zlato v kategorii skupin 
gymnastického aerobiku, v němž se 
mistryněmi ČR staly: Sabina Drapá-
ková, Simona Vykoukalová, Markéta 
Kosejková, Pavlína Hliněná a Sabina 
Vykoukalová. Na reprezentantky nyní 
čeká náročná poslední sportovní pří-
prava před ME 2013, které začíná již 
4. listopadu ve Franciii.  

 www.sportaerobicliberec.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 Rosenbergová, 
Jiří Šolc, Jiří Rutkovský, Petr Černý, 
Michael Dufek, Dana Lysáková, Pavel 
Chmelík. Šéfredaktor: Pavel Chmelík 
(t. 731 681 090, chmelik.pavel@magis-
trat.liberec.cz). Tisk: Geoprint Liberec. 
Redakce si vyhrazuje právo krátit a upra-
vovat příspěvky po stylistické stránce.
Náklad 45 500 kusů.
Vychází: 16. 10. 2013.

ZPRAVODAJ
LIBLIBERECKYERECKY`̀

Sport Aerobic Liberec získal 7 titulů mistrů ČR
Letošní mistrovství ČR, které se konalo první říjnový víkend v Praze, bylo za účasti reprezentantů z deseti zemí zároveň 
dobře obsazeným mezinárodním závodem. Pro liberecký oddíl z Aerobic Centra na sídlišti Kunratická Sport Aerobic 
Liberec byl absolutně nejúspěšnějším za posledních 17 let jejich činnosti.
Barbora Svatošová

Uzávěrka příštího čísla 
Libereckého zpravodaje 

je 25. říjnaVÍCEDENNÍ JÍZDENKA PŘENOSNÁ 
PLATÍ V LIBOVOLNÝ DEN SEZÓNY

Typ jízdenky Dospělí Sen a Jun Děti

10 dnů v sezoně nákup do 30. 11. 2013 3 310,- 2 820,- 1 830,-

10 dnů v sezoně nákup do 15. 12. 2013 3 720,- 3 170,- 2 050,-

10 dnů v sezoně nákup od 16. 12. 2013 4 130,- 3 520,- 2 280,-

14 dnů v sezoně nákup do 30. 11. 2013 4 200,- 3 570,- 2 310,-

14 dnů v sezoně nákup do 15. 12. 2013 4 840,- 4 120,- 2 670,-

14 dnů v sezoně nákup od 16. 12. 2013 5 370,- 4 570,- 2 960,-

Děti do 150cm v doprovodu jednoho z RODIČŮ za 500 Kč na všechny vícedenní jízdenky.

Kategorie:             Děti:  do 150 cm                                 Junioři: ročník 1995 – nad 151 cm  

                                 Dospělí ročník 1949–1994            Senioři ročník 1948 a starší

SEZÓNNÍ JÍZDENKA NEPŘENOSNÁ 
NA JMÉNO S FOTOGRAFIÍ

Typ jízdenky Dospělí Sen a Jun Děti

Nákup do 30. 11. 2013 6 900,- 5 900,- 3 800,-

Nákup do 15. 12. 2013 7 600,- 6 500,- 4 200,-

Nákup od 16. 12. 2013 7 900,- 6 800,- 4 400,-

Děti do 150 cm v doprovodu jednoho z RODIČŮ za 500 Kč na sezónní jízdenku.

Předprodej permanentek bude zahájen v Městském 
informačním centru Liberec od 1. listopadu, víceden-
ní permanentky jsou přenosné a platí v libovolný den 
sezóny, k zakoupenému produktu dospělou osobou lze 
získat totožný produkt pro dítě za 500 Kč.

Ještědský areál nabízí sjezdovky všech stupňů obtíž-
ností. Od náročných na severní straně až po lehké na 
prosluněné jižní straně včetně cvičných luk. Pro nejmenší 
je dokonce připraven kolotoč či jezdící koberec. V areálu 
je v provozu i sjezdovka F10 pro večerní lyžování. Dopra-
vu na vrchol hory zajišťují hned čtyři lanovky, včetně 
kabinové, a čtyři lyžařské vleky. 

Kromě služeb, které by návštěvník takového areálu 
očekával, je vítanou službou hlídání dětí přímo v areálu. 

Novinkou jsou moderní informační tabule s LED obra-
zovkami, které má jen deset areálů u nás. Více o dění ve 
všech areálech na www.skijested.cz. 

DISTRIBUCE ZPRAVODAJE

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

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC
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