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ZOO se pyšní novými mláďaty
S příchodem jara se v liberecké zoologické zahradě narodila další mláďata. Po třech 
přírůstcích takinů čínských se výběhy opět obohatily o další kopytníky.

OPRAVUJEME
Liberec čekají další plánované 
opravy ulic a chodníků.

PŘEHLED UZAVÍREK a plánovaných 
oprav přinášíme na stranách 10 a 11. 
Celková investice do oprav komunikací 
v majetku města Liberec bude v letoš-
ním roce 50 miliónů korun. V přehledu 
najdete popis i předpokládané termí-
ny oprav.
 VÍCE NA STRANÁCH 10 A 11

MEDAILI MINISTERSTVA školství, 
mládeže a  tělovýchovy 1. stupně za 
dlouhodobou vynikající pedagogickou 
činnost obdržela ředitelka Mateřské 
školy Pod Ještědem Jana Flanderková.

Ta jako učitelka a ředitelka mateř-
ské školy vychází vstříc potřebám dětí 
školním vzdělávacím programem „Život 
dětí pod Ještědem“, který využívá 
k výuce okolní přírodu, svým empa-
tickým přístupem k dětem i rodičům 
přispívá k pozitivnímu klimatu ve škole 
a své zkušenosti také nezištně předá-
vá budoucím pedagogům. Ve školství 
působí 40 let.

Její kandidaturu navrhl odbor škol-

ství a sociálních věcí magistrátu. „Jsem 
hrozně rád, že se nám již druhým rokem 
po sobě podařilo proměnit nominaci 
na Medaili MŠMT pro pedagoga půso-
bícího v  některé z  našich škol. Paní 
ředitelka Flanderková celý svůj život 
věnovala vzdělávání a výchově před-
školáků, ostatně její láska k této práci 
je vidět nejen na přístupu k dětem, ale 
mimo jiné i na interiéru MŠ pod Ještě-
dem, kterému propůjčila svůj noblesní 
styl,“ komentuje náměstek primátora 
pro školství, sociální věci a kulturu Ivan 
Langr.

Jana Flanderková pochází z kantor-
ské rodiny, její rodiče, prarodiče i sestra 

se pedagogické činnosti věnovali 
dlouhá léta. Také pro ni je učení celo-
životním posláním a jak sama říká, je to 
její třetí dítě.

„V učitelské rodině jsem vyrůstala. 
Každý den jsem kantořinou žila. Prošla 
jsem hodně školek, od malých až po 
sídlištní. Naši školku miluju, až manžel 
žárlí. Je to typ malých, rodinných školek. 
Máme menší kolektiv, děti úžasné, 
klidné, výborně se spolupracuje s rodiči. 
Je to pozitivní práce, která mne naplňu-
je. Ocenění od paní ministryně si velmi 
vážím a  panu náměstkovi děkuji za 
nominaci,“ říká Jana Flanderková.

 DOKONČENÍ NA STR. 3

KITO. Další mládě přibylo v úterý 21. března do stáda zeber bezhřívých, které obývají stejnou expozici s žirafami Rotschildovými. Jedná se 
o samce, který si vysloužil jméno Kito. Oproti své černobílé matce je Kito zatím hnědý, ale během prvního přechlupování i jeho pruhy časem 
zčernají.  Foto: ZOO Liberec

ÚZEMNÍ 
PLÁNOVÁNÍ

O čem je územní plán a co je 
nejdůležitější? První ze série 
článků o novém územním plánu.

STÁVAJÍCÍ SITUACE územního plá-
nování vyžaduje především pragma-
tické směřování k jeho dokončení. Za 
základní pilíř je považována společen-
ská, politická a odborná shoda.  
 ČTETĚ NA STRANĚ 9

Vyznamenání pro ředitelky školek
Nejvyšší ocenění v oblasti školství převzalo z rukou ministryně školství, mládeže 
a tělovýchovy Kateřiny Valachové 44 vynikajících pedagogů a pedagožek. Jednou z nich byla 
také ředitelka liberecké mateřské školy Jana Flanderková.
Jana Kodymová
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Staré píšťalové varhany 
nahradí moderní nástroj
Svatební obřady a slavnostní ceremonie budou v obřadní 
síni liberecké radnice nově doprovázet elektronické varhany.
Jan Vrabec

 AKTUÁLNĚ

EDITORIAL
Milí Liberečané,
zima už je sice za námi, ale i tak mi dovolte začít 

tento úvodník tématem lyžování. Zastupitelstvo 
města na svém březnovém zasedání podpořilo 
hledání nejvhodnějšího strategického partnera 
pro provoz rekreačně-sportovního areálu Ještěd. Není tajemstvím, že 
chátrající lyžařský areál je v posledních letech vysoce ztrátový a bez silné-
ho investora by s lyžováním na Ještědu za chvíli mohl být konec. Město 
peníze na investice do sjezdovek a zázemí nemá, a navíc sportovní areál 
nikdy nedokáže spravovat a řídit tak, aby skutečně prosperoval. Proto chci 
kolegům zastupitelům poděkovat, že si ohrožení fungování ještědského 
areálu uvědomují a že teď máme jedinečnou příležitost najít cestu, jak 
z chátrajícího areálu vybudovat nejen špičkové středisko pro lyžaře, ale 
i atraktivní cíl pro letní turisty. V současné době již běží výzva pro poten-
ciální nájemce areálu, kteří mají dva měsíce na podání nabídky. V červnu 
pak chci zastupitelům předložit seznam zájemců.

Zajímavou změnu, které si ale většina lidí nejspíš vůbec nevšimne, 
chystáme také v obřadní síni historické radnice. Rada města schválila 
nákup elektronických varhan, které budou náhradou za dožívající píšťalové 
varhany. Nejde o žádný módní výstřelek, ale o dlouho zvažovaný a smys-
luplný krok. Nejlepší možnost srovnání mají naši dlouholetí varhaníci pan 
Hájek a pan Joneš, kteří si moderní varhany vyzkoušeli a oba se přiklonili 
k moderně.

Také bych vás rád upozornil na novinku na webu města, kde nyní nalez-
nete „předpověď“ čekací doby na jednotlivých agendách magistrátu. 
Přehledné tabulky, podle kterých si můžete vytipovat nejvýhodnější dobu 
návštěvy úřadu podle měsíců, dní i konkrétních hodin naleznete v sekci 
ÚŘAD ON-LINE, kde pak stačí kliknout na ČEKACÍ DOBY NA PŘEPÁŽKÁCH.

A co nás v nejbližších týdnech čeká? Bude toho mnoho, ale rád bych 
vyzdvihl připomínku konce druhé světové války. Den vítězství si v pondělí 
8. května připomeneme nejprve pietním aktem na vojenském hřbitově 
v Ruprechticích a následně u Památníku bojovníkům a obětem za svobodu 
vlasti v parku na Štefánikově náměstí, kde jsme loni jako symbol naděje 
spojené s tímto významným dnem zasadili štěp Lidické hrušně.   

 Váš Tibor Batthyány

Staré varhany v obřadní síni nahradí moderní elektronické  Foto: Pavel Chmelík

MODERNÍ NÁSTROJ za bezmála 1,7 
miliónu korun nahradí staré píšťalové 
varhany, které v obřadní síni slouží od 
roku 1959. Právě jejich stáří je hlavním 
důvodem, proč se vedení města roz-
hodlo pořídit do obřadní síně varhany 
elektronické.

„Špatným technickým stavem píš-
ťalových varhan se zabýváme již delší 
dobu, a protože existovalo více variant, 
jak je opravit, nechali jsme si zpracovat 
nezávislý odborný posudek diecézního 
organologa a kampanologa Biskupství 
litoměřického Radka Rejška. Z  jeho 
posudku jasně vyplynulo, že varhany 
v obřadní síni se blíží ke konci své fak-
tické životnosti a že další obnovování 
nástroje ve stávající podobě by bylo 
neperspektivní a neekonomické,“ říká 
primátor Tibor Batthyány.

Z  možných variant oprav varhan 
se vedení města přiklonilo k nákupu 
elektronického nástroje, s nímž nyní 
souhlasili i radní. „Jednou z možností 
byla novostavba zcela nových píšťalo-
vých varhan, jenže ta by vyšla na pět až 
patnáct miliónů korun. Zabývali jsme 
se i dvěma levnějšími variantami s pře-
stavbou na elektromagnetický systém, 
ale nakonec jsme zvolili varhany elek-
tronické. Jejich nákup je cenově nejpří-
znivější, a navíc odpovídá představám 
těch nejpovolanějších – varhaníků,“ říká 
primátor.

Varhaníci Karel Hájek a Boris Joneš, 
z  nichž první jmenovaný hraje na 
varhany v obřadní síni již 58. rokem, 

si totiž prohlédli funkční elektronické 
varhany v bydlišti známé varhanní vir-
tuózky Kateřiny Chrobokové a podle 
jejich názoru tento nástroj dokáže 
plně nahradit stávající píšťalové varha-
ny. Podle odborného posudku Radka 
Rejška jsou navíc v  obřadní síni pro 
elektronické varhany ideální podmínky.

Jedinou společností, která se v České 
republice zabývá výrobou tohoto typu 
varhan, je firma Eduard Toman se 
sídlem v Českém Těšíně. Radní proto 
schválili udělení výjimky ze směrnice 
Rady města a uzavření smlouvy přímo 
s touto firmou. Podle cenového návrhu 
vyjdou samotné elektronické varhany 
na 522 000 Kč bez DPH a dalších 879 500 
Kč bez DPH bude stát ozvučovací 
soustava. Celková cena tedy vyjde na 
1 695 150 Kč včetně DPH.

Dožívající píšťalové varhany byly 
původně (od doby první republiky) 
v koncertním sále městské knihovny 
v Moskevské ulici. Po roce 1945 o ně 
projevilo zájem tehdejší Severočes-
ké divadlo s  cílem nainstalovat je 
do  chystaného kulturního domu. 
K jeho výstavbě ale nakonec nedošlo 
a varhany po krátké zastávce v Lido-
vém domě putovaly do Hudební školy 
v Ludmilině ulici. Tam ale záhy došlo 
k výměně ředitele a nové vedení ozna-
čilo varhany za kostelní nástroj, který 
ve škole není žádoucí. O přesun nástro-
je do obřadní síně radnice se v roce 
1959 zasloužil zmiňovaný varhaník 
Karel Hájek. 

DOKONČENÍ ZE STR. 1
Slavnostní hodnocení ke Dni učite-

lů proběhlo také v rámci Libereckého 
kraje. Přes dvě desítky pedagogických 
pracovníků převzaly ocenění z rukou 
radních kraje.

V kategorii ocenění za dlouhodobou 
pedagogickou činnost byla odbornou 
porotou vybrána Hana Piňková, ředi-
telka liberecké Mateřské školy Jablůňka.

Oběma pedagožkám patří poděko-
vání náměstka Ivana Langra. „Nemáme 
moc možností, jak opravdu důstojně 
poděkovat lidem, kteří se dlouhodo-
bě věnují pedagogické činnosti, pro-
tože je to práce nejen velmi náročná, 
ale především nanejvýš zodpovědná. 
Vzděláváním v životě lidském začíná 
vše, a pokud je jeho průvodcem skvělý 
pedagog, pamatuje si to žáček či stu-
dent celý život,“ dodává náměstek Ivan 
Langr. 

>> Vyznamenání…

Jana Flanderková  Foto: J. Kodymová

Hana Piňková  Foto: J. Kodymová
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Auto budete moci přepsat kdekoliv
Počet osobních automobilů v České republice stále narůstá. 
Ke konci loňského roku Svaz dovozců automobilů evidoval 
přes 5,32 miliónu automobilů, což je o 3 % více než 
v předchozím roce. Také počet nových vozů se dle Sdružení 
automobilového průmyslu meziročně navýšil o 8 %, tedy na 
1,2 miliónu.
Redakce

Zachránili životy a dostali ocenění
Ocenění za odvahu při záchraně lidských životů si ve čtvrtek 
30. března při zasedání zastupitelstva převzali na liberecké 
radnici tři strážníci Městské policie Liberec.
Jan Král

AKTUÁLNĚ 

8. KVĚTEN 2017
 Statutární město Liberec zve občany k účasti na pietních akcích

Pondělí 8. května 2017
při příležitosti

72. výročí ukončení 2. světové války
 

10.00 VOJENSKÝ HŘBITOV V RUPRECHTICÍCH
Pietní akt k uctění památky padlých s položením květin

10.45 ŠTEFÁNIKOVO NÁMĚSTÍ
Vzpomínkové shromáždění s krátkým kulturním programem✮

V  LOŇSKÉM ROCE 
navštív i lo pracovi -
ště registru vozidel 
libereckého magistrátu 
cca 35 000 klientů, při-
čemž bylo provedeno cca 
55 000 operací v centrál-
ním registru vozidel (CRV).

V  územním obvodu 
Magistrátu města Liberec 
bylo ke konci roku 2016 
provozováno celkem 
98 332 silničních vozidel, což je téměř 
o 4 000 vozidel více než na konci roku 
2015. Růst počtu registrovaných vozidel 
je dlouhodobý již od roku 1990. Tento 
trend nezměnila ani novela zákona 
o registraci vozidel platná od 1. 1. 2015.

V období let 2015–2016 bylo v našem 
obvodě trvale vyřazeno (zaniklo) cca 
15 500 vozidel, jejichž vlastníci nepro-
vedli dokončení registrace odhlášených 
v tzv. polopřevodu registrovaných vozi-
del a nenahlásili místo a účel vozidel 
uložených do depozitu před 1. 7. 2013.

Novinkou na úseku registrace 
vozidel v  letošním roce by měla být 
připravovaná novela zákona 56/2001 
Sb., která byla na konci loňského roku 
schválena Parlamentem ČR. Největší 
změnou je tzv. rozvolněná místní pří-
slušnost. Registr vozidel tak bude moci 
řidič navštívit v místě, které mu nejvíce 
vyhovuje.

To bude v  samotném důsledku 
znamenat, že např. žadatel o registraci 
nového vozidla nebo o přeregistraci již 
evidovaného vozidla toto bude moci 
provést na kterémkoli registru vozidel 
v ČR. O tom, že novela zákona je značně 

m e d i a l i z o v á n a 
a  že by ji občané 
uvítali, vypovídá 
i  analýza pracov-
níka libereckého 
registru vozidel 
Marka Geiera  – 
nejčastější důvody, 
proč nebylo vozi-
dlo přepsáno na 
nového majitele. 
V 77 % procentech 

případů byla důvodem domněnka, 
že vozidlo lze přepsat na kterémkoliv 
úřadě v republice. Novela umožňující 
tento postup by měla začít platit zhruba 
v polovině letošního roku.

V  souvislosti s  připravovanou 
změnou lze předpokládat příliv většího 
množství klientů – žadatelů o změny na 
registrech vozidel – ve větších městech, 
jejichž pracoviště registru vozidel jsou 
již nyní značně vytížená. V důsledku 
připravovaných změn a dlouhodobé-
ho přetížení pracoviště registru vozidel 
došlo v loňském roce k posílení o dva 
pracovníky.

Nárůst objemu osobních automobilů 
v České republice odborníci zazname-
návají již v posledních pěti letech. Podle 
statistik Svazu dovozců automobilů se 
na konci loňského roku projíždělo po 
českých silnicích 5 321 584 aut, což 
je o 3 % více než v předchozím roce. 
Oproti roku 2011 se počet vozidel zvýšil 
o téměř 725 tisíc. Podobný růst hlásí 
také Sdružení automobilového průmy-
slu. V roce 2016 se vyrobilo 1 251 321 
nových osobních vozů, tedy o zhruba 
8 % více než v roce předcházejícím. 

HRDINY VYZNAMENAL pamětní 
medailí primátor Tibor Batthyány 
a osobně jim poděkoval také ředitel 
městské policie Ladislav Krajčík. Díky 
rychlému zásahu a odvaze Martina Rou-
šala a Pavla Ratajského neskončil požár 
v panelovém domě tragédií. Z hořící-
ho bytu vyvedli do bezpečí starší pár 
a jejich šestiletého vnuka. O několik dní 
později pavlovický okrskář Jiří Peřina 
zachránil z rozvodněné řeky tonoucí 
ženu.

K  první události došlo v  pátek 
3. března 2017 ve Frýdlantu. Na tísňo-
vou linku městské policie bylo odpole-
dne oznámeno, že jednomu z paneláků 
vychází z oken kouř. Dvojice hlídkujících 
strážníků vyrazila na místo, strážníci 
vyběhli do třetího patra, kde z hořícího 
bytu vyvedli tři jeho obyvatele. Starší 
pár se svým vnukem ustupovali před 
požárem, který se jim nedařilo uhasit.

Ve chvíli, kdy lidem již nehrozilo 
bezprostřední nebezpečí, strážníci 
zalarmovali hasiče, odpojili elektřinu 
a s pomocí požární hadice chodbového 
požárního hydrantu a ručního hasicího 
přístroje uhasili hlavní ohnisko požáru. 

O zbytek se postarali hasiči. Manželský 
pár i šestiletého hrdinu, který na požár 
upozornil jako první, převzala k ošetře-
ní lékařská služba.

V boj o záchranu života se změnila 
i běžná služba strážníka Jiřího Peřiny. 
Když ve čtvrtek 9. března na běžné pěší 
pochůzce procházel cyklostezkou u fot-
balového stadiónu, spatřil v rozvodně-
né řece modrou bundu. Při pozornějším 
pohledu zjistil, že se jedná o oblečenou 
ženu, kterou otáčí silný proud. Okrskář 
okamžitě přelezl zábradlí a v uniformě 
se vrhl do vody.

Dokázal ženu zachytit a napínal síly, 
aby v hluboké vodě oba dostal ke str-
mému břehu. To se mu podařilo, jednou 
rukou držel ženu nad vodou a druhou 
rukou do vysílačky přivolával pomoc. 
Žena byla ještě při vědomí, ale již úplně 
pasivní z vyčerpání a podchlazení. Další 
hlídka městské policie dorazila během 
dvou minut a teprve tehdy se podařilo 
tonoucí vytáhnout na břeh, zabalit do 
termofólie a uložit do služebního vozi-
dla. Žena se strážníkům svěřila, že do 
řeky skočila úmyslně. Péči o ni převzali 
na místě zdravotníci. 

Ocenění strážníci Martin Roušal, Pavel Ratajský a Jiří Peřina  Foto: Jan Král

Pravidelně každý měsíc mají zájemci o schůzku s libereckým 
primátorem Tiborem Batthyánym možnost navštívit jej v kanceláři 

ve druhém patře historické budovy radnice.
Na návštěvu není potřeba si předem rezervovat termín.

Pro každého má primátor přichystáno zhruba čtvrt hodiny.
Aktuální termíny jsou 25. 4. a 9. 5. mezi 14. a 16. hodinou.

OTEVŘENÉ DVEŘE PRIMÁTORA
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20. 4. LANUGO v 19.30 hod v Experimentálním studiu

26. 4. MALÉHRY: Ètení ke kafi v 19.00 hod v Experimentálním studiu

22. 4. Divadlo Kalich: ŽENA ZA PULTEM 2
Komedie s Jiøím Lábusem a Oldøichem Kaiserem v 19.00 hod velký sál.

25. 4. ZHASNI a DISNEYBAND v 19.30 hod v Experimentálním studiu

10. 5. SCREAMERS: 20 let s Vámi
v 19.30 hod velký sál

28. 4. PØEDÈARODÌJNICKÝ REJ
Dìtský koutek - od 17 hod pohádka, od 18 hod taneèní rej Míši Jadrné

Zahrada a koutek - od 18 hod èarodìjná stezka odvahy, opékání špekáèkù

Lampiónový prùvod - sraz ve 20.00 hod na nám Dr. E. Beneše, 
prùvod pùjde na zahradu Lidových sadù, kde spoleènì upálíme èarodìjnici.

11. 5. GUARNERI TRIO v 19.00 hod velký sál

13. 5. POHÁDKOLAND - ŠMOULOVÉ JSOU ZPÌT!!!

15. 5. ÈESKÁ EXPEDICE KOLEM SVÌTA 
V ORANŽOVÉ ŠKODOVCE
v 19.30 hod v Experimentálním studiu

24. 5. ZDENÌK IZER a AUTOKOLEKTIV
v 19.00 hod velký sál

„DO CENTRA Liberce chceme přilá-
kat zpět poctivé zemědělce a prvo-
výrobce,“ uvedl předseda Regionální 
agrární rady Libereckého kraje Robert 
Erlebach. „Stará část města se postup-
ně proměnila v téměř mrtvé území. 
Vracíme se k  tradici, k níž městská 
tržnice vždy patřila,“ dodal Erlebach.

První farmářské trhy se na obno-
veném tržišti u kostela svatého Anto-
nína Velikého otevírají ve čtvrtek 
20. dubna. Opakovat se budou pra-
videlně každý čtvrtek od 8–17 hodin.

„Trhy v Kostelní ulici přinesou nový 
impuls k návštěvě lidí a jejich setrvání 
v  této lokalitě. Věřím, že nakupující 
občané ocení prodej domácích pro-
duktů přímo od pěstitelů. Trhy v Kos-
telní jsou jakýmsi doplněním celo-
týdenních farmářských trhů dole ve 
Foru. Trhy nahoře na náměstí jsou pro-
dejem takzvaně ze dvora, tedy přímo 
od domácích prvopěstitelů,“ popisuje 
primátor města Tibor Batthyány.

Trh budou tvořit i dřevěné stánky, 
které lemovaly náměstí Dr. E. Beneše 
při vánočních trzích. Zájem o prodej 
již potvrdily skoro dvě desítky míst-
ních prvopěstitelů a  výrobci re- 
gionálních potravin. „K lidem se tak 
dostanou potraviny a zboží, které za 
sebou nemá tisícikilometrovou cestu. 
Koupí tam ovoce a zeleninu, co ještě 
předcházející den rostla na poli nebo 
na stromě,“ doplnila Pavlína Honzů. 
S organizací farmářských trhů v Polabí 
a Pojizeří má dlouholeté zkušenosti 
a právě ty chce Liberec využít.

„Sezónu začneme s jablky, usklad-
něnou zeleninou, sadbou nebo 
řeznickými produkty. Chybět nebu-
dou ani čerstvá vejce a speciality od 
místních pekařů,“ dodala Honzů. Trh 
uvítá i zahrádkáře, kteří budou chtít 
nárazově nabídnout své přebytky. 
Zájemci o prodej se mohou hlásit na 
webu www.trhyvliberci.cz.

Pořadatelé hodlají původ zboží 
pečlivě hlídat, aby se mezi pocti-
vé pěstitele a  chovatele nedostali 
překupníci s nekvalitními produkty. 
„Místo je dobře přístupné, v blízkosti 
jsou parkovací plochy pro prodávají-
cí i zákazníky,“ doplnil Michal Buzek, 
ředitel Elsetu. Trhovci budou parko-
vat u plaveckého bazénu nebo přímo 
u stánku.

Nakoupit v centru města čerstvé 
zboží bezprostředně od pěstitelů 
Liberečané dlouhou dobu neměli. 
Farmářské trhy u obchodního centra 
Forum využívali totiž i  překupníci. 
„Přestali jsme tam kvůli tomu jezdit,“ 
potvrzuje Erlebach, který jogurty 
a sýry ze své farmy raději dodává do 
malých regionálních obchodů.

Právo pořádat trhy udělil Liberci, 
tehdy samozřejmě Reichenbergu, 
císař římský a  král český Rudolf II. 
v roce 1577. Trhy se původně konaly 
na místě dnešní radnice. Náměstí 
mělo stejný půdorys, pouze zástav-
ba byla hrázděná. Později se tržiště 
přestěhovalo ke kostelu, kde zůstalo 
ještě do osmdesátých let minulého 
století. 

Město obnoví trhy v Kostelní
Čerstvou zeleninu a ovoce od českých pěstitelů si budou 
Liberečané znovu kupovat na tržnici v Kostelní ulici. Oživení 
původního libereckého trhu chystá Magistrát města Liberce 
spolu s agrární komorou a městskou společností Elset.
Redakce

 NESEĎTE DOMA
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sportparkliberec.cz

Na co se můžete těšit?
● pálení 4m vatry s čarodějnicí, ohňostroj
● lampionový průvod
● rockové pecky v podání kapely KRAKATIT
● zábavný program a atrakce pro děti

MALÍ I VELCÍ si rádi zatvoří, zazpívají 
a zatancují s Řehečským k  vartetem. 
První nedočkavci se zde scházejí již 
ráno od 9.00 hodin.

Určitě nebude chybět paličkovaná 
krajka, vizovické pečivo a další.

Máme se všichni na co těšit. 
8. května je v Kryštofově Údolí vždy 
krásně, ať svítí sluníčko nebo padá 
jarní deštík.

Těšíme se na pohodový den s tou 
nejlepší náladou. 

Den řemesel 
v Kryštofově Údolí
Již tradičně se 8. května sejdou v Domě řemesel výtvarníci 
a hudebníci, aby v malebném prostředí historického 
„miniskanzenu“ předvedli, co dovedou a s lásku předají dalším 
generacím.
Tereza Michálková

8. KVĚTNA

TRADIČNĚ OD šesti hodin až do 
půlnoci si návštěvníci mohou pro-
hlédnout galerii či muzeum. Bohatý 
kulturní program se nebude odehrá-
vat pouze uvnitř institucí, ale také na 
venkovním pódiu, kvůli kterému se 
uzavřou ulice Masarykova a Vítězná. 
Díky volnému vstupu a bezbariéro-
vému přístupu se akce může zúčastnit 
opravdu každý.

Letošní Muzejní noc proběhne 
pod společným tématem cirkus. To 
se odrazí především ve výtvarných 
dílnách, pódiových vystoupeních 
a nebudou chybět klaunské nosy ani 
barevné balónky.

Automuzeum Vratislavice nad 
Nisou a  rodný dům Ferdinanda 
Porscheho lákají na zážitky spojené 
zejména s automobilovým průmys-
lem a Ferdinandem Porschem. V cir-
kusovém duchu se ponese i program 
v domě Jany a Josefa V. Scheybalo-
vých. Muzeum skla a bižuterie bude 
otevřené, svůj hlavní program tento-

krát představí až v sobotu ve sklářské 
osadě Kristiánov.

Kyvadlová doprava historickými 
autobusy mezi Libercem a Jabloncem 
nad Nisou se zastávkou ve Vratislavi-
cích nad Nisou bude zajištěna. 

Muzejní noc pod Ještědem
Takzvaná kulturní křižovatka mezi libereckou galerií 
a muzeem ožije v pátek 19. května velkolepou akcí – Muzejní 
nocí pod Ještědem.
Redakce

19. KVĚTNA
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CELOSTÁTNÍ AKCE, která proběhne od 24. do 30. dubna 2017, 
má za cíl umožnit prarodičům a rodičům sdílet svoje zahrad-
nické zkušenosti a dovednosti s žáky a zároveň pomoci školám 
znovu oživit a obnovit školní zahrady.

Pro všechny zapojené generace to bude skvělá zábava a pří-
ležitost ke společnému učení se na zahradě. Dobrovolníci z řad 
dětí pro účastníky přichystají zdravé dobroty. Děti se zapojily 
do plánování akce a společně s učiteli a kuchařkami vybrali, 
které bylinky a zeleninu chtějí na školní zahradě pěstovat.

Zapojením se do akce a zveřejněním fotek a článku na svém 
školním blogu na webu Skutečně zdravé školy se Mateřská 
škola Pastelka zapojí do soutěže o hodnotné ceny. 

NÁZEV SOUTĚŽE je odvozen od dáv-
ného prakontinentu Pangea, který se 
na naší planetě nacházel před 300 mi- 
lióny let, a soutěž si dává za cíl propojit 
(tak jako byla kdysi propojena veške-
rá pevnina) a porovnat znalosti žáků 
a studentů z různých zemí celého světa.

Velký úspěch zaznamenal žák 
pátého ročníku David Vedral, který 
se v Pangee umístil na 1. místě v kraji 
a  v  České republice na skvělém 11. 
místě z celkového počtu 8 376 žáků. 

Tímto postupuje do finálového kola, 
které se uskuteční 5. května v Praze.

David není v matematických sou-
těžích žádný nováček, pravidelně 
obsazuje přední příčky olympiád. 
Neposledním úspěchem je první místo 
v okresním kole matematické olympiá-
dy pro 6. ročník.

V  soutěži se velice dobře umístili 
také žáci Matěj Maršík, Pavlína Tůmová 
a Vojtěch Fraňa z 5. A a ze 4. A děvčata 
Klára Plechatá a Šarlota Dušánková. 

Týden s prarodiči v Pastelce
V úterý 25. dubna se Mateřská škola Pastelka 
zapojí do Týdne s prarodiči na školní zahradě, 
který pořádá iniciativa Skutečně zdravá škola.
Marie Veselá

Matematická soutěž Pangea
Pro děti, které zajímá matematika, rády řeší zvláštní úlohy 
a je pro ně hledání a objevování nových řešení výzvou, je 
každým rokem vyhlašována matematická soutěž Pangea. 
ZŠ Kaplického se účastnila již po několikáté.
Zdeňka Vítová

NEJVĚTŠÍ POČET žáků (243) testy splnil 
s 85–90% úspěšností, 4x–9x chybovalo 
279 dětí a zcela bez chyby pak dokázala 
modulem projít zhruba desetina šesťá-
ků. Na druhou stranu se našli i tací, kteří 
nesplnili ani polovinu správných odpo-
vědí (26). Celkem tedy výsledky ukázaly, 
že řada školáků v rizikovém věku má ve 
znalosti bezpečného chování na inter-
netu a sociálních sítích poměrně vážné 
mezery a že je třeba se tomuto problé-
mu v rámci prevence (kyber)kriminality 
věnovat. Ostatně i proto je Facebook 
doporučen až dětem od 13 let, protože 

ty mladší by nemusely vnímat veškeré 
jeho nástrahy.

Souběžně jsme přitom ve školách 
shromažďovali i otázky, které žákům 
činily největší potíže. Zcela jednoznačně 
tou nejtěžší a nejvíce chybovou byla – 
Proč myslíš, že spousta skvělých apli-
kací v AppStoru nebo Obchodu Play 
jsou zdarma? Z nabízených odpovědí 
je správnou tato: Protože aplikacím při 
instalaci povolujeme, aby šmírovaly náš 
telefon – s kým si voláme, jaké máme 
fotky v galerii, kde se náš telefon nachá-
zí a podobně. Tyto informace jsou pro 

firmy mnohem lepší než peníze. Což je 
jako fakt samo o sobě velmi alarmující 
a málo známé možná i dospělým.

Prvním krokem v  rámci prevence 
by nyní měla být aktivní účast našich 
škol na produktech platformy Kraje pro 
bezpečný internet (e-learning, soutěž). 
Zapojit se do nich přitom mohou 
i rodiče či senioři. Máte doma počítač 
a internetové připojení? Zaregistrujte 
se na www.kpbi.cz a vyzkoušejte své 
aktuální znalosti sami. Možná budete 
překvapeni, jak lehkomyslně jste se 
dosud na síti pohybovali. 

Testovali jsme šesťáky na rizika kyberkriminality
Takřka 700 žáků šestých tříd libereckých základních škol má za sebou 
jednorázový speciální test na rizika kyberkriminality a sociálních sítí. Test jsme 
provedli ve spolupráci s preventisty Městské policie Liberec a s projektem 
Kraje pro bezpečný internet, jehož organizátoři nám umožnili plošně 
vyzkoušet zkušební modul s 20 otázkami pro žáky ve věku 8–12 let.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu

Moje město Liberec – Liberec v ev-
ropských dějinách, soutěž pro dvo-
jice žáků 6. až 9. ročníků a primy až 
kvarty.

Liberec ukrývá spoustu zajímavos-
tí. Pojďte ho s námi poznat. Zjistěte, 
jak se Evropa zapsala do libereckých 
dějin a  Liberec do dějin Evropy. Po-
znejte více město, ve kterém žijete.

Přihlaste se do soutěže, udělejte 
pár „selfíček“ a  vyhrajte zajímavé 
ceny! Další informace na www.vklub-
-ddmliberec.cz. 

DDM Větrník  – V  klub pro vás 
připravil zábavně-vzdělávací od-
poledne pro děti i  dospělé v  ulici 
5. května.

Vydejte se na kvíz o  historii ulice, 
jednotlivých domů nebo obchůdků 
v  naší ulici. Vyzvedněte si soutěž-
ní arch a  vydejte se na kvíz po ulici 
5.  května v  čase od 13.30 do 16.30. 
Nerozhoduje čas, ale správnost! Pro 
úspěšné účastníky je připravená 
drobná odměna! 

Zveme vás na tradiční rodinnou 
zábavně-pohybovou akci Velká 
a malá ťapka v pohádkovém lese, 
která se koná v sobotu 13. 5. 2017.

K dispozici budou opět dvě turistic-
ké trati (kratší pro kočárky a delší pro 
ty, co už ťapou sami) s pohádkovými 
úkoly. Přijďte nasát jarní pohádko-
vou atmosféru do přírody Jizerských 
hor. 

DDM Větrník nabízí program pro 
vaše děti na letní prázdniny.

Na webových stránkách si můžete 
vybrat z  cca 50 letních táborů  – tu-
ristických, tvořivých, hudebních, 
sportovních i  technicky zaměřených. 
Tábory jsou příměstské i  pobytové 
a  jsou nachystané i  odpolední kurzy 
pro dospělé. 

ZPRÁVY Z VĚTRNÍKU

Tradiční ples deváťáků ZŠ Kaplic-
kého se uskuteční i  letos! Ples, na 
kterém se symbolicky rozloučíme 
s žáky 9. třídy, se uskuteční 21. dub-
na 2017 v kulturním sálu Preciosy, 
Sklářská 92, Pilínkov.

V  rámci společenského večera se 
můžete těšit na zajímavý program, 
který bude zpestřen např. tombolou, 
tanečním vystoupením a šerpováním 
deváťáků.

Na plese bude pokřtěna kniha ori-
ginálních hororových povídek, které 
vytvořili žáci ZŠ Kaplického.

Ples bude zahájen v  19.00. Vstu-
penky za 100 Kč jsou k dispozici u se-
kretářky školy. 

TRADIČNÍ PLES DEVÁŤÁKŮ
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PŘI PROJEKTU Čtenářské dílničky si 
jejich patroni z 8. a 9. třídy vybrali pět 
knih, ze kterých začínajícím čtenářům 
předčítali. Čtení bylo velmi poutavé  
a knížka – „bílých listů hromádka“ – 
ožívala přesně tak, jak o tom mluví F. 
Hrubín v již zmíněné básni. Po tichém 
naslouchání nebylo těžké splnit úkoly 
velkých kamarádů.

Při dalším setkání v  Měsíci knihy 
usedli patroni do poroty v  recitační 

soutěži a na prvňáčky padl velký úkol: 
připravit si a přednést báseň. Bylo zapo-
třebí prokázat dostatek odvahy.

Projev vítězů byl srozumitelný, pře-
svědčivý a  vyvolával úsměv na tváři 
všech posluchačů. Mezi ně zavítali 
někteří rodiče i  prarodiče, aby drželi 
palce malým recitátorům. Všem patří 
velká pochvala, zasloužili si sladkou 
medailovou odměnu a ti nejlepší diplo-
my s věcnými cenami. 

TÉMATEM LIBERECKÉHO dílu Šikulů 
byla Austrálie, takže všechny výrobky 
i informace od moderátorů Jany a Iva 
se týkaly tohoto zajímavého kontinentu.

Čtyři skupiny dětí vyráběly bume-
rang, klokana v podobě kapsáře, zdobily 
zrcadla tečkovanou technikou, kterou 
používali původní obyvatelé Austrálie 
– Aboridžinci. Posledním výrobkem byl 
milý barevný had.

Velkým zážitkem bylo sledovat práci 

televizního štábu. Děti byly při práci 
zabírány dvěma kamerami, zvukaři 
je pečlivě nahrávali a  každou scénu 
odstartovala paní s filmovou klapkou. 
Na všechno dohlížel přísným okem 
režisér.

Několik dětí si mohlo vyzkoušet práci 
moderátora a učilo ostatní kamarády 
zdobit rámy zrcadel. Celý pořad bude 
možno zhlédnout na kanále Déčko 
v neděli 7. května v 11.00 hodin. 

V BŘEZNU SE účastnili s našimi modely 
mezinárodní soutěže v Nowem Tomys-
lu v sousedním Polsku. Kromě polských 
a českých modelářů se této soutěže 
účastnili i modeláři z Litvy a Lotyšska. 
I zde jsme byli velmi úspěšní, a to záslu-
hou juniora Jakuba Luciho, který svými 
modely ovládl nejprestižnější kategorie 
letadel a pásové techniky. Kromě toho 
jsme přivezli dalších sedm medailí 
a ocenění.

Tato naše účast by nebyla možná 
bez spolupráce s modeláři ze spolku 
LICARD, který má své schůzky na 
autodráze v našem DDM. Díky členům 
spolku mohou naše děti posílat modely 
na daleké výjezdy po České republice 
a Polsku, a tak se srovnávat s dalšími 
dětmi, které mají stejnou zálibu.

I  liberecká veřejnost má možnost 

vidět na vlastní oči práci našich dětí 
a spolku LICARD.

6. a 7. května, o prvním květno-
vém víkendu, budete mít možnost 
navštívit mezinárodní soutěž papí-
rových modelářů Licard model show, 
která bude probíhat v prostorách 
MCU Koloseum v Liberci. Na této sou-
těži spolupracujeme a opět se podařilo 
získat záštitu primátora města Liberce 
Tibora Batthyányho. 

Měsíc knihy na nám. Míru
Měsíc knihy přinesl pro naše prvňáčky některá překvapení. 
Nahlédli do školní knihovny a seznámili se se vším, co se 
skrývá na policích této místnosti. Od Františka Hrubína se 
dozvěděli, „Co je knížka“.
Irena Fleglová

Šikulové z Barvířské
Štáb České televize přijal pozvání učitelky Martiny Šímové 
a dětí ze 4. B ZŠ a MŠ Barvířské v Liberci k návštěvě školy, 
kde natáčel oblíbený pořad pro děti Šikulové.
Martina Šímová

Modeláři z Větrníku sbírají medaile
Po loňské úspěšné soutěžní sezóně se modelářům DDM 
Větrník podařilo navázat na úspěchy při únorové soutěži 
Papírové království v Brně. Kromě sedmi medailí si odvezli 
i mistrovský titul mezi staršími žáky zásluhou Filipa Svatoše 
a druhé místo mezi juniory, které získal Tomáš Mrázek. To 
vše v kategorii malé dopravní techniky.
Tomáš Herder, vedoucí modelářských kroužků

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ

LIBEREC.CZ/DEVADESATKA
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LOKALITA LIEBIEGOVA městečka by 
měla tvořit samostatnou zónu vedle 
současné městské památkové zóny, 
která zahrnuje oblast centra města 
a okolí Masarykovy ulice. Památkovou 
zónu vyhlašuje Ministerstvo kultury 
ČR a  jedná se o  proces, který může 
trvat i několik let. V minulosti už snaha 
o ochranu lokality byla, ale nepodařilo 
se ji dotáhnout do konce.

„Bohužel, v  případě Liebigova 
městečka město trestuhodně zaspa-
lo, nemalá část objektů je poškozena 
necitlivými úpravami, a  ztrácí se tak 
pomalu charakter tohoto místa. Obnova 
bude trvat roky, ale lepší začít pozdě 
než nikdy. Podnět zastupitelky Květy 
Vinklátové, která na tento problém upo-
zornila, tak nespadne pod stůl. Věřím, 
že tento návrh podpoří i většina zastu-
pitelů,“ říká náměstek primátora pro 
ekonomiku, strategický rozvoj a dotace 
Jan Korytář.

V posledních dvou letech byl v oblasti 
proveden plošný průzkum. Ten potvrdil 
památkové i historické hodnoty místa 
a upozornil na postupnou degradaci 
a  ztrátu autenticity vlivem živelných 
obnov jednotlivých domů. Nevhodné 
stavební úpravy probíhají v Liebiegově 
městečku doposud. Památkářům se 
nelíbí necitlivé úpravy na některých 
domech, ať už jde o zateplení a znehod-

nocení fasády, nahrazování střešních 
pálených tašek nebo třeba o odstraňo-
vání typických dřevěných okenic.

Stále nedoceněné Liebiegovo měs-
tečko, postavené jako zázemí textilní 
továrny Johann Liebieg & Co., pozdější 
Textilany, představuje jeden z nejpo-
zoruhodnějších a  nejhodnotnějších 
souborů tohoto typu na našem území. 
„Tato zcela unikátní lokalita zahradního 
města patří bezesporu k tomu nejcen-

nějšímu, co v Liberci máme. Jedná se 
spíše o nedopatření, že tato oblast už 
dávno není památkovou zónou,“ dopl-
ňuje Petr Freiwillig z Národního památ-
kového ústavu, územního odborného 
pracoviště v Liberci.

Pracovní skupina navrhuje také zřídit 
nový městský dotační fond na opravy 
památek. Ten má pomoct nejen kultur-
ním památkám a v budoucnu i Liebie-
govu městečku, ale zejména objektům 

spadajícím do městské památkové zóny, 
které však kulturními památkami vyhlá-
šeny nejsou. „V tom vidím ten největší 
přínos. Fond by mohl financovat rozdíl 
nákladnější opravy oproti běžné. Pří-
kladem je použití požadovaných dřevě-
ných oken místo plastových. Město by 
tím majitele objektů motivovalo,“ myslí 
si Jaroslav Badalec, vedoucí oddělení 
památkové péče libereckého magist-
rátu. 

Liebiegovo městečko památkovou zónou
Město Liberec připraví návrh na prohlášení Liebiegova městečka novou městskou památkovou zónou. Rozhodla o tom rada 
města na návrh pracovní skupiny pro regeneraci městské památkové zóny. Tato historicky významná a památkově cenná 
lokalita by tak získala dohled památkářů, který by zamezil provádění nevhodných úprav na objektech a dalšímu celkovému 
znehodnocování lokality. Zvýšené náklady na opravy podle požadavků památkářů by majitelům nemovitostí částečně 
kompenzovaly příspěvky z připravovaného nového dotačního fondu na opravy památek.
Redakce

Inzerce
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NENÍ VÝJIMEČNÉ, že je územní plán 
vnímán jako něco velmi negativního. 
K negativnímu náhledu přispívá odklá-
dání jeho vydání, nestabilita ve změ-
nách týkajících se dotčených vlastníků, 
ale především pocit občana, že územní 
plán je politický boj. Přestože územní 
plán je především dílo zpracovatele, 
do určité míry autorské, pořizovatele 
a zadavatele zastoupeného pověřeným 
zastupitelem. Do tohoto díla pak vstu-
pují více či méně podstatné potřeby 
občanů, které se často rozchází. Územní 
plán je především určitá společenská 
dohoda, která nemůže vyhovět všem.

Přestože se stavíme na stranu vyspělé 
západní Evropy, bohužel nedosáhli jsme 
schopnosti domluvit se na dlouhodo-
bých cílech, dospět ke konsensu. Opa-
kujeme chyby, které západní Evropa již 
dávno opustila, a nechceme se poučit. 
Velkou měrou se na tomto stavu podílí 
neschopnost měnit progresivně legis-
lativu a schopnost navzájem si házet 
klacky pod nohy. Chybí nám i disciplí-
na, společné bohatství a společné cíle. 
Stále hledáme svoji identitu a hrdost.

ÚZEMNÍ PLÁN NEUMÍ ZAŘÍDIT VŠE

Územní plán jsem pod svou gesci 
přijal před třemi měsíci v prosinci 2016. 
Vydávat zásadní prohlášení v tak krátké 
době by byla jistá sebevražda nejen 
v libereckém prostředí.

Kdo si dnes vzpomene 
na datum 30. 10. 2008? Je 
to datum zadání nově tvo-
řeného územního plánu. 
Zadání staré 8,5 let. Jak se 
změnilo naše město za tu 
dobu, jak se změnila eko-
nomika, jak krize zasáhla 
do rozvoje, jak hypoteční 
boom zasáhl do potřeb 
bydlení v době dynamicky 
se proměňujícího života, 
jak to historie nikdy neza-
žila. Lidé vždy budou hodnotit přede-
vším kvalitu života. Živost veřejných 
prostor, dostupnost služeb, efektivní 
hromadnou dopravu, pracovní příleži-
tosti, možnost vzdělávání. Je to územní 

plán, který to dokáže zajistit? Liberec 
má mnoho nesporných kvalit, přesto 
je na žebříčku kvality života z roku 2011 
na 14. místě.

HISTORIE A SOUČASNOST

První územní plán mělo město Libe-
rec v roce 1971. Dalo by se asi tvrdit, 
že participace a  zásahy libereckých 
občanů do něj byly minimální, spíše 
nulové. Vydržel až do roku 1989, tedy 18 
let. Další plán, první porevoluční, avšak 
zpracovávaný již od roku 1986, vydržel 
do roku 2002. Tedy 12 let. V roce 2002 
vstoupil v  platnost současný platný 
územní plán. Nyní je starý 15 let. Z toho 
10 let již vzniká ten nový. Územní plán 
tedy nemohu považovat za pružný 
nástroj.

Západní společnost přechází ze sociál- 
něinženýrského konceptu plošného 
funkčního zónování rozděleného na 
bydlení – práce – rekreace na kompakt-
ní model města smíšených ploch. Umí 

lépe a včas komunikovat s veřejností. 
Má progresivnější a konkrétnější nástro-
je pro rozvoj, bytovou výstavbu i sociál-
ní politiku. Západní svět má různé typy 
územního plánování. Povětšinou více 

flexibilní, méně regulativní. My musíme 
pracovat s nástroji, které jsme si sami 
nastavili. S mnoha akčními nástroji neu-
míme zacházet, či lépe nejsme zvyklí 
s nimi pracovat.

JAK BUDEME POKRAČOVAT

Z hlediska nastavených možností se 
ke stávající situaci územního plánování 
budu stavět především pragmaticky 
a směřovat k jeho dokončení. Za základ-
ní pilíř považuji společenskou, poli-
tickou a odbornou shodu. Je obecně 
známo, že územní plán je nejzásadnější 
kompetence zastupitelstva.

Ve spolupráci s  pořizovatelem od 
ledna 2017 analyzuji současnou kon-
dici výsledků a vývoj celého procesu 
územního plánování v Liberci. Nebyla 
opomenuta ani Vize Liberec z roku 2010. 
Pořizovatel vytvořil seznam problema-
tických a konfliktních míst, které byly 
představeny a  budou projednávány 
se zástupci všech politických stran za 
účelem zajištění politického konsenzu 
s návrhem územního plánu a hledání 
podpory pro dokončení plánu.

Ve své činnosti se snažím respektovat 
práci předchozích pověřených zastu-

pitelů i platné pokyny pro zpracování 
nového návrhu a navázat na ně. Hledám 
kompromisy ve změnách a  nemohu 
především akceptovat případné masiv-
ní zásahy do vlastnických práv, které se 
snažím eliminovat.

Za pozitivní považuji dokončená 
úspěšná jednání s dotčenými orgány 
a zakotvení koncepce zelených pásů. 
Probíhají náročné diskuze o  rozvoji 
hospodářských funkcí města. Přestože 
jde o zásadní požadavek původního 
zadání i nových pokynů z června 2015, 
atmosféra okolo vymezování ploch pro 
výrobu není pozitivní a spíše se stává 
politickým nástrojem bez ohledu na 
potřebnost, rozšiřování možností pra-
covních příležitostí či logiku současných 
potřeb a dopravních vazeb.

Ne nadarmo se v moderních plánech 
tyto lokality nazývají produkční, nikoli 
průmyslové. Probíhá permanentní 
diskuze o bydlení, intenzifikaci bydlení 
v zastavitelných městských plochách 
a také o problematice bydlení mimo 
katastr Liberce. V procesu je pořízení 
územní studie krajiny či územní studie 
EKOParku nebo například zahájení 
komunikace s městem Salzburg, které 
s Libercem spojují mnohé podobnosti 
a může být pro nás cennou inspirací.

Ve shodě s pořizovatelem a zpraco-
vatelem připravujeme vydání realistic-
kého harmonogramu oproštěného od 
spekulací a nereálných požadavků.

Závěrem chci velmi poděkovat všem 
kolegyním a kolegům z odboru hlavní-
ho architekta, se kterými na přípravě 
územního plánu intenzivně pracujeme 
a jejichž pracovitosti a profesionality si 
velice vážím a jsou pro mne nepostra-
datelnou oporou.

Vážení čtenáři, přijměte prosím tento 
článek jako můj úvod do problematiky 
územního plánování. O dalším pokračo-
vání prací na našem územním plánu vás 
budu dále pravidelně informovat. 

Úvod do problematiky územního plánování
Stavební zákon říká, že územní plán je politika, urbanismus a administrativa. Kladu si otázku, co skutečně územní plán 
pro občana znamená a kolik občanů skutečně zajímá. S určitostí vím však jedno. Že pro občana, a tím myslím jak majitele 
rodinného domku, tak obyvatele panelového sídliště, majitele pozemků či podnikatele, je nejdůležitější stabilita 
a odhadnutelný dlouhodobý rozvoj. Neakceptovatelné jsou především nepředvídané zásahy do osobního vlastnictví. 
Historické narušení stability, změny režimů, vynucovací praktiky či absolutně chybějící diskuze se projevují v územním 
plánování i čtvrt století po přechodu od socialismu ke kapitalismu. Mám pocit, že územní plánování v Čechách je nyní ve 
velké krizi. Nejen Liberec má problém s územním plánem. Ve větší či menší míře jej mají města napříč celou republikou. 
Tibor Batthyány, primátor města

Klíčové momenty 
dalšího postupu

1) Identifikace zásadních 
problémů

2) Transparentnost jejich 
projednání

3) Nastavení reálného 
harmonogramu

„Územní plán je především 
určitá společenská dohoda.“

„Hledám kompromisy 
ve změnách a nemohu 
především akceptovat 

případné masivní zásahy do 
vlastnických práv, které se 

snažím eliminovat.“
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JEN V  LETECH 2007 až 2013 se 
dopravní podnik pustil do sedmi 
projektů, na které využil dotace ve 
výši 448 miliónů korun, a mohl by 
tak být vzorem dalším společnostem 
v efektivním nakládání s dotacemi.

Nejinak tomu bude v nejbližších 
letech, kdy bychom rádi za využití 
peněz z dotačních fondů realizovali 
několik projektů, jejichž dotažení do 
konce opět nastaví „laťku“ dalším 
tuzemským dopravním podnikům. 
Právě liberecký dopravní podnik 
zvedá inovacemi a dalším vývojem 
standard cestování veřejnou dopra-
vou.

Největší finanční objem připra-
vovaných projektů bude čerpán 
dopravním podnikem na moderni-
zaci tramvajových tratí z Operačního 
programu Doprava, díky kterému 
by se měl dočkat rekonstrukce úsek 
tramvajové trati mezi Šaldovým 
náměstím a Rumunskou ulicí.

Ostatně na rekonstrukci, kterou 
bude možné realizovat jen za využití 
evropských dotací, čekají v nejbližší 
době také další úseky tramvajových 
tratí mezi oběma městy pod Ješ-
tědem. Konkrétně jde o  trať mezi 
zastávkou Kyselka a Měnírna v Zele-
ném údolí a  dále část tramvajové 

tratě v úseku ulic U Nisy – křižovatka 
Budovatelů – Poštovní v Jablonci nad 
Nisou.

Neméně finančně náročným pro-
jektem je také prodloužení tramvajo-
vé trati do centra Jablonce nad Nisou 
a vybudování nového terminálu, kde 
se náklady předběžně odhadují na 
380 miliónů korun. I  na této roky 
plánované stavbě hodlá dopravní 
podnik využít evropské dotace.

Pro samotné cestující bude ale 
nejspíš nejviditelnějším realizo-
vaným projektem nákup nového 
odbavovacího zařízení. Díky němu 
bychom mohli vybavit autobusy 

a tramvaje 170 kusy validátorů pro 
odbavení bezkontaktní bankovní 
kartou. Cestující by mimo to mohli 
využívat také 30 mobilních automa-
tů na výdej jízdenek, které budou 
umístěny v  tramvajích MHD, pět 
automatů na výdej jízdenek, které 
budou umístěny na nejzatíženějších 
zastávkách v Liberci a multifunkční 
automat na výdej jízdenek, který 
umožní i  nákup integrovaných 
elektronických jízdních dokladů na 
Opuscard. Nutno podotknout, že 
realizace tohoto a dalších projektů 
by byla nemyslitelná bez možnosti 
využití dotačních fondů. 

Kvalitní MHD za pomoci evropských dotací
Dopravní podnik zvyšuje komfort cestování díky evropským dotacím. V úspěšnosti čerpání patří mezi 
tuzemskou špičku. Nákup autobusů, rekonstrukce tramvajové trati do Vratislavic nebo moderní odbavovací 
systém – to vše se podařilo Dopravnímu podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., realizovat díky 
evropským dotacím, které se městské společnosti daří čerpat.
Pavel Šulc, předseda představenstva DPMLJ, a. s.

STAVEBNÍ AKCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC I V KOORDINACI S VLASTNÍKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Název stavby Popis stavby Rozsah dopravního omezení v místě 
stavby

Opravované 
inženýrské 

sítě
Dotace Kterých linek MHD se dotkne 

změna jízdního řádu

Předpokládaný termín 
výstavby vč. prací na 

opravách ing. sítí

ulice Dr.M. Horákové ve 
spolupráci s vlastníky 
inženýrských sítí

oprava v rozsahu mezi 
komunikacemi Čechova – U Potůčku 
objízdná trasa přes Dobiášovu

částečná uzavírka, úplná uzavírka  
po dobu pokládky povrchů vozovek

vodovod, 
kanalizace, 
plynovod

ano
MHD: 13, 20, 24, 26, 33, 37, 

(39), 60, 90; 
IDOL: 081, 159, 340, 360

05/2017 - 11/2017  

křižovatka Kunratická/Hrubínova částečná uzavírka, úplná uzavírka  
po dobu pokládky povrchů vozovek ano MHD: 22, 29, 33, 56; 

IDOL: 141 06/2017 - 11/2017 

ulice Husova chodníky v rozsahu Klášterní – 
Svobody

částečná uzavírka, úplná uzavírka  
po dobu pokládky povrchů vozovek ano MHD: 15, 19, 29, 57, 58, 91; 

IDOL: 140, 145, 395 06/2017 - 11/2017 

ulice Horská oprava v rozsahu Božích bojovníků – 
Žižkovo náměstí

částečná uzavírka, úplná uzavírka  
po dobu pokládky povrchů vozovek ano MHD: 18, 53 06/2017 - 11/2017 

ulice Horská oprava v rozsahu Horní kasárna – 
Triangl

částečná uzavírka, úplná uzavírka  
po dobu pokládky povrchů vozovek ano MHD: 18, 53 06/2017 - 11/2017 

ulice Průmyslová přechody pro chodce a chodníky částečná uzavírka ano
MHD: 22, 31, 33, 34, 35; 
IDOL: 141, 440, 645, 659, 

669, 689, 740
06/2017 - 11/2017 

ulice Kubelíkova oprava v rozsahu Řepná -Ještědská částečná uzavírka ano MHD: 22, 97; 
IDOL: 080, 086, 270 06/2017 - 11/2017 

ulice Uralská oprava v rozsahu Švermova - 
Americká

částečná uzavírka, úplná uzavírka  
po dobu pokládky povrchů vozovek ano MHD: 22, 97; 

IDOL: 080, 086, 270 06/2017 - 11/2017 

Zřízení přechodu pro chodce 
Krajinská x Zhořelecká

úprava v křižovatce Krajinská x 
Zhořelecká

částečná uzavírka, úplná uzavírka  
po dobu pokládky povrchů vozovek ano MHD: 13,24,26 06/2017 - 11/2017 

Zřřízení přechodu pro chodce u 
dětského dopravního hřiště

úprava v křižovatce Česká Tvrz x 
Generála Svobody

částečné omezení provozu, úplná 
uzavírka po dobu pokládky povrchů ano MHD: 13,24,26 06/2017 - 11/2017 

ulice Vítězná – oprava ve 
spolupráci s vlastníky sítí Masarykova - Husova úplná uzavírka vodovod, 

plynovod
MHD: 2, 3, 99; 

IDOL: 395 05/2017 - 11/2017 

ulice Metelkova – oprava ve 
spolupráci s vlastníky sítí Františkovská / Jungmanova úplná uzavírka 

vodovod, 
kanalizace, 
plynovod

bez vlivu 06/2017 - 11/2017

ulice Broumovská - oprava ve 
spolupráci s vlastníky sítí

Rozsah Krejčího / Plátenická 
bude uzavírka rozdělena na etapy 
Krejčího–Vlnařská a Vlnařská–
Plátenická, kvůli zajištění průjezdu 
MHD (průjezd BUS přes sídliště)

úplná uzavírka 
vodovod, 
kanalizace, 
plynovod

MHD: 12, 25, 99 06/2017 - 11/2017 

ulice Volgogradská - oprava ve 
spolupráci s vlastníky 
inženýrských sítí

v rozsahu komunikací Čerchovská-
Hanychovská bude provedena 
celoplošná údržba asfaltového krytu

úplná uzavírka 

vodovod, 
kanalizace 
lokálně, 
plynovod

bez vlivu 06/2017 - 11/2017 

ulice Horova - oprava ve 
spolupráci s vlastníky 
inženýrských sítí

úplná uzavírka 
vodovod, 
kanalizace, 
plynovod

bez vlivu 06/2017 - 11/2017 

Oprava krytu komunikací Vrabčí, 
na Svahu, U stoky, Papírová úplná uzavírka vodovod, 

kanalizace bez vlivu 0/2017 - 11/2017 

ulice Sousedská souvislá údržba v rozsahu "sněhulák" 
- OK Decathlon

úplná uzavírka po dobu pokládky 
povrchů vozovek, jinak po polovinách MHD: 27, 32, 97, 600 úplná uzavírka o víkendu

ulice Mařanova souvislá údržba v rozsahu 
Hodkovická - Česká úplná uzavírka MHD: 13, 24, 26, (39), 60, 90, 

98; IDOL: 081
07-08/2017 

(od 1.7.2017)

ulice Švermova souvislá údržba v rozsahu Uralská - 
Karlinská úplná uzavírka MHD: 16, 97; 

NAD ČD
07-08/2017 

(od 1.7.2017)

Stavební akce spol. DPMLJ, a. s.

Název stavby Popis stavby Rozsah dopravního omezení v místě 
stavby Dotace Kterých linek MHD se dotkne 

změna jízdního řádu
Předpokládaný termín 

výstavby

1
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Opravujeme náš společný domov
Všichni chceme žít v krásném prostředí, proto pravidelně ve svých domovech uklízíme, přestavujeme anebo 
měníme podlahy. Když doma nějakou přestavbu naplánujeme, tak přesně víme, kdy začne a kdy by měla 
skončit. Martyrium nepořádku a nepohodlí vydržíme díky vidině hezčího domova. A to samé nás nyní čeká 
v Liberci. Uklízet jsme po zimě už začali a teď startujeme opravy silnic a komunikací.
Tomáš Kysela, náměstek pro technickou správu majetku města

KAŽDÁ UZAVÍRKA OMEZUJE běžný 
denní život města a občanů. Aby se na 
stavební obstrukce mohli občané při-
pravit, přinášíme přehled akcí, které by 
měly být v letošním roce realizovány. 
(Tabulky na stranách 10 a 11.)

Celková investice do oprav komu-
nikací v majetku města Liberec činí 
50 miliónů korun, z toho jsme získali 
s odborem veřejného majetku celou 
polovinu, tedy 25 miliónů, z dotací.

Dalším druhem akcí jsou opravy 
komunikací ve spolupráci s vlastníky 
technické infrastruktury. Aktuálně jsou 
již známí všichni zhotovitelé oprav 
vodovodů a kanalizací, kteří začínají 
jako první, neboť tyto sítě jsou polo-
ženy v největších hloubkách. Zahájení 
prací bude v dubnu a částečně v květnu 
tohoto roku.

V předchozích letech se začínalo na 
opravách v období května až července. 
Po ukončení prací spojených s opravou 
vodovodu a kanalizace bude následně 
probíhat oprava plynovodu.

Dále v  letošním roce budou nově 
technické služby provádět přípravné 
práce jako frézování asfaltu a  pro-
vádění provizorních oprav výkopů 
po opravách technické infrastruktury 
s  cílem co nejméně omezit dopady 
uzavírek na obyvatele dotčených loka-
lit. Tímto řešením dochází ke zlepšení 
oproti předchozím letům, tzn. dochází 
k omezení možné časové prodlevy zho-
tovitelů s odstraněním povrchů komu-
nikací před opravou inženýrských sítí 
a současně zavádí prvek provizorních 
výsprav rýh po opravených  inženýr-
ských sítích, ve snaze o  co nejkratší 

omezení dostupnosti dotčených lokalit 
pro obyvatele, což v minulých letech 
fungovalo v omezené míře.

V neposlední řadě musí město Libe-
rec letos opravit asfaltové kryty vozovek 
Sousedská, Mařanova (v úseku Hodko-
vická–Česká) a Švermova v úseku Ural-
ská–Karlinská.

V přehledu jsou také uvedeny akce 
realizované Dopravním podnikem 
měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., 
a je doplněn i předpokládanými termíny 
oprav a omezením na linkách MHD, na 
kterých dojde k úpravám jízdního řádu.

Věřím, že občany jako uživatele 
komunikací omezíme v co nejmenším 
nutném rozsahu a v nejkratší možné 
době. 

DOPRAVA A KOMUNIKACE 

Název stavby Popis stavby
Dopravního 

omezení
Dotace

Kterých linek MHD se dotkne 
změna jízdního řádu

Předpokládaný termín 
výstavby

Rekonstrukce TT v úseku Rumunská – 
Palachova – Šaldovo náměstí

Rekonstrukce TT od terminálu Fügne-
rova po křižovatku Šaldovo náměstí 
včetně přilehlých zpevněných ploch, 
přejezdy Vítězná a Na Bídě

úplná uzavírka ano

MHD: 2, 3, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 
24, 25, 26, 28, 29, 34, 35, 36, 51, 53, 55, 
57, 58, 91, 92;
IDOL: 070, 071, 072, 074, 140, 141, 145, 
395, 440, 630, 640, 641, 642, 645, 659

05/2017 – 09/2017, 10/2017 
přejezdy TT

Rekonstrukce TT v křižovatce
Vítězná x Masarykova

Rekonstrukce TT v koordinaci se stav-
bou SML, úprava nivelety z hlediska 
odvodnění

úplná uzavírka
MHD: 2, 3, 99;
IDOL: 395

07/2017 – 08/2017

STAVEBNÍ AKCE SPOL. DPMLJ, A. S.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

„Polovinu všech investic do 
městských komunikací, 

25 miliónů korun, jsme 
získali z dotací.“

Z revitalizace Dobiášovy ulice Foto: SML
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TAK TOMU bylo i v předešlých dnech, 
kdy se asi stovka Liberečanů sešla při 
komentované prohlídce přilehlým 
okolím liberecké přehrady, načež se 
v  restauraci na pláži konala veřejná 
debata.

Přítomní mohli během veřejného 
setkání na vlastní oči spatřit, že již v loň-
ském roce přibyly nové schody do vody. 
Jsou sice provizorní, ale jsou, což oceňují 
hlavně starší lidé, kteří se roky neměli 
čeho přidržet, když vstupovali do vody 
nebo z  ní vylézali. Jakmile Povodí 
Labe opraví všechny zdi, město nechá 
vybudovat schody žulové. Ty stávající 
poputují na jinou vodní plochu, nejspíš 
na Tajch ve Vesci. Kolem přehrady jsou 
opravené i všechny lavičky, vzniklo 
workoutové hřiště a na začátku dubna 
byly doplněny slíbené fitness prvky na 
travnaté ploše poblíž hráze.

„Chápu, že lidé mají pocit, že vše trvá 
moc dlouho. Ono ale skutečně chvíli 
trvá, než na radnici něco prosadíme. 
Navíc Liberec nemá moc peněz, takže 
musíme žádat o dotace, což také zabere 
čas,“ vysvětluje Jan Korytář, ekonomický 
náměstek Liberce.

„Liberečané se oprávněně ptají, proč 
se liberecká přehrada a její okolí dosud 
nedočkaly výraznějších změn. Jedním 
z hlavních důvodů je rovněž fakt, že 
státní podnik Povodí Labe připravuje 
generální opravu bočních zdí, hlavní 
hráze a vyčištění přehrady od nánosů. 
Původně se mělo začít již v roce 2017. 
Ale vzhledem k tomu, že Povodí ozná-
milo posun termínu a generální oprava 
začne nejdříve v roce 2018, nebudeme 
některé plánované změny dále odkládat 
a začneme s nimi již letos,“ dodala Karo-
lína Hrbková, náměstkyně pro životní 
prostředí, veřejnou zeleň a  cestovní 
ruch.

Povodí Labe, s. p., však plánovalo 
opravy bočních zdí již v  roce 2010  – 
oslovili tehdejší vedení města, jaké 
jsou záměry s  obtokovým kanálem, 
který vede v těsné blízkosti bočních zdí 
přehrady. Z vedení města v té době na 
dotaz však nikdo neodpověděl a projekt 
byl ze strany Povodí Labe, s. p., poza-
staven. Po následných povodních bylo 
Povodí Labe, s. p., nuceno tyto opravy 
odložit a spojit je s generální opravou 
hlavní hráze.

Náměstkyně Hrbková pro letošek 
určila tři priority: „Jde o čistotu vody, 
a to nejen přímo v nádrži. Do Harcov-
ského potoka jsou nelegálně svedeny 

odpadní vody z části tamních nemo-
vitostí. V letošním roce proto začnou 
v této oblasti kontroly. Usilujeme o zís-
kání dotací na výstavbu lokálních čistí-
ren odpadních vod ze Státního fondu 
životního prostředí. Tento dotační 
program je zatím v přípravě. Spolu se 
SčVK také řešíme, jak odstranit znečiš-
tění z kanalizace.“

V nejbližších týdnech dojde k opravě 
promenádní cesty, která získá nový 

povrch ze žulového perku. Přibudou 
také první mola. Změn se dočkají 
i dětská hřiště – na pláži a v parku u Bla-
hoslavovy ulice.

Parky v  Pekárkově a  Blahoslavově 
ulici město citlivě zrevitalizuje. „Úpravou 
projde také lesopark mezi přehradou 
a Královým hájem, kde byly v minulosti 
instalovány nevhodné lavičky, ty budou 
nahrazeny novými,“ uzavřela Karolína 
Hrbková. 

Liberecká přehrada prochází změnami. Konečně!
Slibů ohledně zatraktivnění liberecké přehrady už lidé v minulosti slyšeli spoustu. Není 
tedy divu, že už dalším řečem příliš nevěří. Současné vedení radnice se to snaží zvrátit. Za 
revitalizaci zodpovědní náměstci s lidmi osobně diskutují, vysvětlují, dokazují, předkládají 
první výsledky…
Redakce

Karolína Hrbková u jednoho z nových fitness prvků na přehradě 

Co chtějí lidé 

HLAVNÍ POŽADAVKY LIBEREČANŮ, KTERÉ VZEŠLY Z DEBATY

Celková revitalizace lesoparku: pravidelný úklid, vyvážení košů, úprava 
cest, nové odpadkové koše, sáčky na psí exkrementy, občerstvení, 
prořezání starých stromů a náletů.

Parkování pro rezidenty, ale i pro návštěvníky: využití částečného 
prostoru i ve Zvolenské ulici.

Pěší stezka a přilehlé parčíky: WC i mimo otevírací dobu restaurace, 
omezit volné pobíhání psů, úklid po akcích, kvalitní osvětlení, půjčovna 
loděk, veřejné grily, oplocené dětské hřiště, více dětských atrakcí, 
výměna písku v pískovišti, zpevnění cesty také pro bruslaře.

Voda: skluzavky, mola u obou břehů, vstupy do vody, bezpečnostní prvky 
pro plavce včetně plavčíka, rybářská místa ze Zvolenské ulice.

V  současné době jsou po celém 
městě k zahlédnutí pracovníci tech-
nických služeb, kteří na vybraných 
keřových skupinách provádějí tzv. 
zmlazovací řezy.

Jde o velmi radikální zpětný řez do 
starého dřeva, který umožní dřevině 
obrazit novými výhony. Bohužel ta-
kovýto hluboký řez vypadá na první 
pohled dost drasticky, protože se 
keře seříznou až na 20 cm nad zemí 
a  nejsou veřejností dobře vnímány. 
Nicméně chceme občany ubezpečit, 
že důkladné ořezání přiměje dřevinu 
k  tvorbě mladého obrostu, ta je ná-
sledně hustší a  kompaktnější s  lépe 
vybarvenými výhony, většími listy 
a u kvetoucích keřů i s bohatší nása-
dou květů. 

POŠKOZENÉ DŘEVINY
Odbor ekologie a  veřejného pro-
storu se poslední roky potýká s roz-
šířeným nešvarem, co se týká ořezu 
stromů, které rostou na městských 
pozemcích. Jedná se o dřeviny, kte-
ré zřejmě některým obyvatelům či 
institucím vadí. Nejedná se pouze 
o prozaický důvod, že dřeviny stíní 
či zakrývají výhled z okna, ale čím 
dál tím častěji se potýkáme s  tím, 
že dřevina zakrývá logo firmy či re-
klamní panel.

Ořezány byly sakury na Zhořelecké 
ulici, lípy v  ul. Dobrodružná nebo ja-
vory u parkovacího domu v ul. Blažko-
va. Pracovníci města po zjištění tako-
véhoto zásahu podávají na Policii ČR 
trestní oznámení na neznámého pa-
chatele. Ne vždy se však podaří viníka 
dopadnout.

Jedním z  posledních případů, kdy 
došlo k poškození vzrostlého stromu, 
je ořezání větší lípy v  centru města 
směrem ze Soukenného nám. do Ján-
ské ulice u  lavičky Věčná něha. Dle 
výpovědi svědků z  okolních obchodů 
přijelo auto s  několika pracovníky, 
kteří lípu naprosto neodborným zá-
sahem poškodili. Občané, když tako-
véto muže někde zahlédnou, myslí 
si, že jde o pracovníky TSML, a. s. Bo-
hužel tomu tak není, TSML disponují 
oranžovými vozidly, která jsou navíc 
označena logem společnosti. Proto 
apelujeme na Liberečany, dívejte se 
prosím kolem sebe, a  pokud uvidíte 
nějaké nestandardní zákroky, hlas-
te to pracovníkům odboru ekologie 
a veřejného prostoru. 

PRODEJ DŘEVNÍ HMOTY
Občané si mohou odkoupit dřevní 
hmotu z pokácených stromů.

V  případě zájmu se obracejte na 
Městské lesy Liberec, tel. 602 171 377, 
bliml.jiri@mestske -lesy  -liberec.cz, 
www.mestske -lesy  -liberec.cz. 

JARNÍ ÚPRAVY KEŘOVÝCH 
POROSTŮ

Setkání s občany nad budoucností liberecké přehrady 
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„ÚKOLEM DRAVCŮ není holuby 
lovit, ale plašit je a stresovat. Holubi si 
takové nebezpečí uvědomují, přesta-
nou hnízdit a po čase začnou lokalitu 
opouštět. Sokolník nám také pomůže 
s  monitoringem populace holubů. 
Poslední monitoring v  loňském roce 
přemnožení holubů potvrdil. Jsou jich 
stovky a regulační zásah je nezbytný,“ 
řekla náměstkyně pro životní prostředí, 
veřejnou zeleň a cestovní ruch Karolína 
Hrbková.

Služeb sokolníka Alexandra Vrágy 
začala nedávno využívat také liberecká 
nemocnice. Trojice dravců – sokol, káně 
a jestřáb – tam střeží heliport. Dobré 
zkušenosti s  nasazením dravců mají 
také v jiných městech.

Město Liberec bude i nadále apelo-
vat na majitele nemovitostí, aby zabez-
pečili budovy a znemožnili holubům 
možnost hnízdit a vyvádět mladé ve 
velkém počtu. Holubi neznamenají jen 
riziko z hlediska znečišťování veřejných 
prostranství, mohou ohrozit zdraví lidí. 
„Holubi jsou nositeli některých nákaz 
bakteriálního původu, například salmo-
nelózy nebo viru klíšťové encefalitidy. 
V  jejich peří často žijí také parazité,“ 
dodala Karolína Hrbková.

Počet holubů ve městě souvisí nejen 
s  dostatkem vhodných hnízdišť, ale 

i s dostupností potravy. A to si mnozí 
lidé neuvědomují.

Za krmení holubů na veřejných 
místech přitom hrozí až tisícikorunová 
pokuta. V Liberci tento nešvar hlídají 
městští strážníci, kteří občany i návštěv-
níky města upozorňují na zákaz krmení 
holubů ve městě. 

Holuby z centra Liberce vyženou dravci
Přirozenou metodu v boji proti přemnoženým holubům nasadila liberecká radnice. Domluvila se na spolupráci se 
sokolníkem a začala využívat speciálně vycvičené dravé ptáky, kteří mají za úkol plašit a vyhánět holuby z centra města 
a sídliště Dobiášova. Cílem je dostat holuby na okraj města, kde už se o ně postarají volně žijící dravci.
Jan Král

5,9 %
ÚVĚR
S GARANTOVANÝM

BEZ RUČENÍ NEMOVITOSTÍ

ÚROKEM

Živnostníci si zaslouží

S námi mohou živnostníci počítat

Podnikatelský splátkový úvěr Expres Business. Žadateli nevzniká právní nárok na uzavření smlouvy.  
MONETA Money Bank si vyhrazuje právo nevyhovět žádosti o úvěr. Nabídka platí do 14. 6. 2017.

224 444 555 | monetapodnikatelum.cz

MONETA_SME_typo_inzerce_93x135mm.indd   1 27. 3. 2017   14:59:51

Inzerce

Svěřenec sokolníka Alexandra Vrágy vyžene z centra Liberce přemnožené holuby Foto: Jan Král

POSTUPNĚ ROZKVÉTAJÍ i další místa, 
parky v ulicích Gutenbergova a Jablo-
necká, u terminálu MHD, u Divadla F. X. 
Šaldy, v ulici Na Perštýně, na Souken-
ném náměstí a před vlakovým nádra-
žím. A nejde jen o modré, žluté a bílé 
krokusy, v pruzích záhonů vykvetou 
i narcisy a tulipány.

Na podzim jsme podnikli první kroky 
k tomu, aby Liberec po dlouhých letech 
opět vykvetl. Nechali jsme vysázet 
stovky cibulí okrasných květin, které 
nyní začínají kvést. V plném květu již 
jsou nejranější druhy cibulovin (kroku-
sy) a další je budou zakrátko následo-
vat – tulipány a narcisy. Prostor Šaldova 

náměstí zase rozzáří nový záhon růží. 
V letošním roce chceme s výsadbami 
pokračovat tak, aby v průběhu roku 
postupně vykvétaly další druhy květin, 
které budou do budoucna zkrášlovat 
naše město.“

Stovky cibulí nechala radnice vysázet 
pomocí mechanizace, kdy stroj ukládal 
sazenice do země v souvislém pruhu 
a  rozrytou zem po sobě sám urov-
nal. S výsadbou ručně pomohli vězni 
z vazební věznice a studenti Gymnázia 
a Střední odborné školy pedagogické 
v Liberci, kteří vytvarovali krokusové 
záhony u terminálu MHD ve Fügnerově 
ulici. 

Liberec zaplavují květy 
na nových záhonech
S příchodem jara rozkvetly v centru Liberce první květinové 
záhony, které nechalo město vysadit vloni na podzim. 
Barevnou záplavou květů krokusu se mohou pokochat 
kolemjdoucí například v parku Na Rybníčku.
Jan Král
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ZPRACOVATEL VZEŠLÝ z výběrového 
řízení, společnost NDCon, s.r.o., zahájila 
práce na průzkumu dopravního chování 
obyvatel a návštěvníků řešeného území 
a na dopravním modelu všech druhů 
dopravy, protože jednotlivé mody 
dopravy jsou vzájemně ovlivňovány.

Ve středu 22. března se sešly poprvé 
pracovní skupiny na veřejnou a cykli-
stickou dopravu složené z odborníků. 
A kde vidí pracovní skupiny největší 
problémy?

Ve veřejné dopravě jde o stav auto-
busového nádraží, finanční omezení 
pro potřebné kompenzace ztrát z pro-
vozu hromadné dopravy, nedostatečná 
integrace městské a příměstské veřejné 
dopravy způsobená různými formami 
organizace a smluvního zajištění, chy-
bějící partner na městech pro jednání 
s  občany a  krajským organizátorem 
veřejné dopravy společností KORID LK, 
nedostatečná obslužnost MHD sídliště 
Rochlice, stále málo preferencí veřej-

né dopravy před individuální 
automobilovou dopravou na 
křižovatkách, způsob řízení 
veřejné dopravy atd. Všichni 
se shodli, že je potřeba věno-
vat větší úsilí a společný tah na 
branku ve věci nových investic 
do veřejné dopravy, zejména 
rozvoje tramvajových tratí, 
které mají v území dlouhole-
tou tradici.

V rámci cyklistické dopravy se nedaří 
úplně při výstavbě a  rekonstrukcích 
komunikací realizovat opatření pro cyk-
listy a ani dopravní podnik se nechová 
k cyklistům příliš vstřícně, obě města 
v praxi dávají větší politickou prioritu 
parkování vozidel v centrech měst než 
přístupu cyklistů do center. Chybějí 
důležitá propojení pro cyklisty a vázne 
příprava projektů pro cyklisty. Opatření 
pro cyklisty nevytvářejí ucelenou síť, 
pohyb po městských ulicích je pro cyk-
listy nebezpečný a v území přetrvávají 

nepřekročitelné bariéry, jako je želez-
nice a průtah Libercem nebo špatná 
dostupnost Jablonce nad Nisou od jihu 
podél silnice I/65.

Pro zlepšení dnešního stavu bude 
podle pracovní skupiny nutné přede-
vším urychlit přípravu projektů, aktua- 
lizovat generely cyklistických tras 
a  postupovat podle akčního plánu. 
Cílem je dát výstavbě cyklistických 
stezek maximální prioritu a  využít 
dostupné dotační tituly.

V březnu také proběhly individuální 
řízené rozhovory se zástupci doprav-

ního podniku, KORIDu a Dopravního 
sdružení obcí Jablonecka. Zde zazněly 
problémy jako dlouhodobé podfinan-
cování systému městské hromadné 
dopravy a faktická preference automo-
bilové dopravy.

Ačkoli všichni hlavní aktéři věnují 
velkou pozornost kvalitě veřejné 
dopravy a  probíhá i  její integrace 
v systému IDOL, přesto se nedaří zcela 
zlepšovat atraktivitu a efektivitu pře-
pravních služeb na území měst. Ome-
zení jsou jednak finanční, organizační, 
odlišné jsou pohledy měst a kraje na 
organizaci a  řízení veřejné dopravy. 
Jsou také velké rozdíly ve finančních 
příspěvcích měst a obcí na hromadnou 
dopravu, kterou je potom obtížné vzá-
jemně propojovat.

Na všechny zjištěné problémy bude 
zpracovatel hledat odpovědi v příštích 
měsících a také na květnových a záři-
jových setkáních pracovních skupin 
projektu. 

Práce na plánu udržitelné mobility pokračují
V lednu letošního roku byly zahájeny práce na plánu rozvoje dvou udržitelných způsobů dopravy – veřejné dopravy 
a cyklodopravy na území Liberec – Jablonec nad Nisou. Města postupují kombinací práce odborníků i laické veřejnosti. 
Nejprve se sešli zástupci hlavních aktérů těchto dvou druhů doprav se zástupci obcí v území a expertní firmou.
Odbor strategického rozvoje a dotací



 LIBERECKÝ ZPRAVODAJ 15duben 2017

„NA JEŠTĚDU je areál již připravený na 
letní sezónu. Už na velikonoční svátky 
jsme opět spustili do provozu lanovou 
dráhu Skalka. Využívat ji návštěvníci 
mohou během všech víkendů a svátků, 
přes letní prázdniny pak denně, a to 
včetně 1. září,“ říká Jan Svatoš, ředitel 
Sportovního areálu Ještěd.

Mohou se s ní vyvézt buď pěší turis-
té, pro které může být konečná stanice 
výchozím bodem pro výlety, nebo i cyk-
listé a bikeři, pro které bude opětovně, 
jako každou sezónu, hned několik adre-
nalinových drah.

LETNÍ ADRENALIN NA SVAZÍCH
„Bikerům nabízíme hned čtyři tratě 

různých obtížností. Všechny najdou 
v  těsné blízkosti sedačkové lanovky 

Skalka, která je nahoru pohodlně vyveze 
i  s  koly v  průběhu celé letní sezóny, 
stejně jako další cyklisty a turisty. Pře-
prava kol je zdarma,“ říká Jan Svatoš, 
ředitel Sportovního areálu Ještěd.

Pro začátečníky nebo ty méně adre-
nalinu chtivé jezdce je na svazích Ještě-
du k dispozici bikerová dráha Turistická, 
ve které najdou freeridovou stezku 
doplněnou dřevěnými překážkami. Ta 
je nejlehčí. Středně těžké dráhy nabízí 
ještědský areál dvě, obě s názvem La 
Spaghetta. Na první z  nich se bikeři 
vyřádí na hliněných a dřevěných pře-
kážkách, ta s přídomkem II. zahrnuje 
dřevěné lávky.

„Pro ty nejzkušenější jsme vybudo-
vali trať s vysokou náročností. Je sjez-
dová a pojmenovali jsme ji příznačně El 
Masacre Downhill. Běžní cyklisté či pěší 
návštěvníci můžou na hřebeni využít 
jak turistické cesty, tak naše značené 
okruhy v délce od tří do sedmi kilo-
metrů. Odměnou za pohyb jim budou 
nádherné výhledy do krajiny a krásně 
strávený čas,“ láká k návštěvě hřebene 
ředitel areálu.

DO VESCE (NEJEN) NA INLINE
Vesecký areál pak nabízí návštěv-

níkům dokonalé podmínky pro inline 

brusle, ale nově také bude rozšířeno 
discgolfové hřiště, v lomu najdou ohni-
ště a grily, v plánu je nové fotbalgolfové 
hřiště pro amatéry, rozšíření stávající-

ho dětského hřiště, vybudování posi-
lovacích prvků a tréninkové tratě pro 
extrémní běhy, včetně překážek. Letní 
sezóna začala ve Vesci již 1. dubna.

Ještědský i  vesecký areál se také 
stanou dějišti poutavých podívaných 
pro ty, kteří sportovní um raději jen 
obdivují. Nebo také centrem zábavných 
dní pro celé rodiny, a tím není myšleno 
jen tradiční pořádání hudebního festi-
valu Benátská!

Nedávno zakončená zimní sezóna 
přinesla do Sportovního areálu Ještěd 
po předchozích na sníh výrazně chud-
ších letech radost. Trvala na posledních 
pár let nezvykle dlouho, spustit první 
vleky na zasněžené sjezdovky bylo 
možné již 9. prosince a zastavily se až 
poslední březnovou neděli, 26. března. 
Dohromady na svahy Ještědu zavítalo 
více než osmdesát tisíc návštěvníků, 
celkem SAJ utržil zhruba třicet miliónů 
korun. 

SPORTOVNÍ AREÁL JEŠTĚD 
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Ještěd a Vesec nabízí bohatý výběr vyžití i v létě
Na lyže a snowboardy mohou návštěvníci areálu na Ještědu na pár měsíců zapomenout, ale i během teplejšího období roku 
je hned několik důvodů, proč na svahy pod dominantou Libereckého kraje vyrazit. A nejenom tam, rodinné a sportovní 
vyžití najdete i ve Vesci.
Sportovní areál Ještěd

Akce na Ještědu 2017 

15. dubna: Sky race
ultra běh s velkým převýšením

13. května: Red Bull 
běh do kopce v okolí Ještědu

11. června: Enduro race 
závod enduro na horských kolech

19.–20. srpna: MČR Downhill 
závod ve sjezdu horských kol

23. září: Oslavy Ještědu

23. září: Spartan race 
ultra překážkový běh

Akce ve Vesci 2017
22. dubna: Bitva u Liberce

14. května: S rodinou do Vesce

4. června: Spartan race Kids 
dětský den Spartan spolu se závody

24.–25. června: Predator race 
ultra překážkový běh

27.–30. července: Benátská!

9. září: Dětský den s legionáři

23.–24. září: Spartan race 
ultra překážkový běh

30. září: Dětský MTB cup 
závod horských kol
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ZADÁNO PRO NÁZORY LIBERECKÝCH ZASTUPITELŮ
Texty uvedené v této rubrice nejsou stanoviskem magistrátu ani vedení města Liberec, kromě výslovně označených.
Za jednotlivé příspěvky nesou zodpovědnost jejich autoři a uvedené názory demonstrují postoje politických stran, nikoliv redakce.

Nejaktuálnější zprávy z města a radnice www.facebook.com/liberec

Myšlení bolí, ale hlouposti přicházejí na svět bez porodních bolestí
Oživení centra města a jeho blízkého okolí je jistě chvályhodná věc. Vedení města, zejména koaliční partner Změna pro 
Liberec k tomu přistupuje po svém, tj. prostřednictvím projektů, pracovních setkání a návštěvami spřátelených, rozuměj 
do projektu zapojených měst. Co na tom, že zapojená města z jižní Evropy (Španělska a Chorvatska) mají jiné klimatické 
podmínky, jiné zvyky a jiný způsob života.
Věra Skřivánková, Dana Lysáková, zastupitelky KSČM

Sloužíme městu, říkají o sobě zastu-
pitelé Změny, a zatím zajišťují nesmy-
slně drahé projekty.  Jděte na náměstí 
před  radnici  a podívejte  se pod nohy, 
uvidíte oživenou, místy popraskanou 
dlažbu  plnou  nedopalků  od  cigaret 
a nalepených žvýkaček. Oživení – kvě-
tinová výzdoba  se nekoná,  lavičky – 
nic moc, pítko za rohem a o veřejných 
toaletách ani zdání.

Zoufalá snaha, prý z koaličního pro-

gramu, zrealizovat 
v „horním centru“ 
ještě  jednu tržnici 
se  zúžila  na  jed-
nodenní  tržnici 
v  Kostelní  uličce. 
Avizovaná  oteví-
rací doba – každý 
čtvrtek – bude jistě plně využita. Výraz-
né klady této lokality jsou nasnadě – ve 
všední  dny  malé  možnosti  parkování, 

zastávky  MHD  v  nedohlednu  o  mož-
nosti si po výběru zeleniny umýt  ruce 
ani nemluvě. A oživení maloobchodu 
v centru města, kde jsou všechny domy 
v ulicích Pražská a Moskevská v soukro-
mých rukou a cena nájmu se neustále 
zvyšuje?

Nápady  na  dotování  nájmů  smete 
Úřad na ochranu hospodářské soutěže 
jako nedovolenou podporu. Zahrneme    -
-li  do  širšího  města  i  oblast  k muzeu 
a  lázním – dnes galerii,  tak  ta se  také 
vylidní. Provozovatel hojně navštěvo-
vané akce Dům a zahrada oznámil, že 
využil nabídky Home Credit Arény a po 
dvanácti  letech opouští areál bývalého 
výstaviště  LVT.  Návštěvníci  této  akce 
rozhodně centrum města neoživí. Zda se 
vedení města alespoň snažilo vyjednávat 
s vystavovateli nějakou možnost výstav, 
se  nedovíme.  Takové  „maličkosti“  je 
nezajímají.

K podobnému využití by mohla sloužit 
i budova bývalé galerie a přilehlý park, 
ale není to možné – čeká se na projekt! 
Co na tom, že nevyužívaná budova chátrá 
a každá další zima  ji poznamená a  její 
rekonstrukci prodraží.  Ještěže minister-
stvo pro místní  rozvoj vypsalo dotační 
program na demolice zchátralých budov, 

tímto  postupem 
bude  v  Liberci 
potřebný pro více 
budov, a to nejen 
v centru.

Z a t í m   s e 
vesele  vytvářejí 
ucelené  a  pro-
stupné  systémy  sídelní  zeleně a  roz-
pracovávají  se  řešení problémů okolí 
liberecké přehrady a  řeší  se problémy 
oprav  vozovek  s  cílem  zrychlit  celý 
proces, díry v silnicích a ulicích se pro-
hlubují a zvětšují, cesta okolo přehrady 
se mění v bahno.

Diplomacie je i vydávat nic za cokoli, 
a  tak řešitelské a garanční  týmy budou 
hledat řešení a představovat je na veřej-
ných fórech. Tam, kde by stačilo obyčejné 
operativní plánování, musíme mít projek-
ty, prezentace, workshopy apod., zkrátka 
bez humbuku by to nešlo. Můžeme se ale 
těšit, že se po děravých a neuklizených 
chodnících dostaneme k ucelené a pro-
stupné městské zeleni.

Současná koalice si je nakloněna nato-
lik, že ztrácí rovnováhu, a tak se dostávají 
na program i rozumy, kdy řešitelské týmy 
budou dumat a dumat nad tím, jak učinit 
Liberec zdravým a čistým městem. 

Věra Skřivánková Dana Lysáková

Martina Rosenbergová

Zpět ke hnoji, co svět neviděl, a jak to vypadá, ani už neuvidí
Je tomu právě rok, co jsme jako zastupitelé města trávili několik hodin diskuzí nad naprosto nesmyslným záměrem projektu 
„Městské stromy v extrémním prostředí“, předloženým náměstkyní Karolínou Hrbkovou.
Martina Rosenbergová, zastupitelka města

Cílem projektu za dva milióny korun 
byla obnova aleje ve Vítězné ulici. Osm 
javorů  mělo  být  vykáceno  a  patnáct 
nových vysazeno. Tím podstatným ale 
bylo,  že  stromky  měly  být  vysázeny 
do zcela nového, na světových  trzích 
dosud nevídaného a vlastně dosud ani 
neobjeveného substrátu. Nazvala  jsem 
jej tehdy hnojem.

Vtipné bylo,  že  tento „hnůj“ mělo 

vynalézt město Liberec s dalšími partne-
ry projektu. Jednalo se o jeden z mnoha 
dalších naprosto zbytečných projektů, 
kterými  jen úředníci na příkaz politiků 
ztrácejí čas, a na pořádnou práci jim ho 
nezbývá. A že by to zeleň a veřejný pro-
stor v Liberci opravdu potřebovaly! Celý 
Liberec se následně bavil, ale  i nechá-
pavě a nesouhlasně kroutil hlavou nad 
patnácti novými „zlatými“ stromy za 

dva milióny korun!
A stejně jako celá řada dalších nesmy-

slných projektů současného vedení byl 
i  tento odsouzen k nezdaru. Na dotaz 
zastupitelky  Skřivánkové,  položený 
na březnovém zasedání,  co se vlastně 
s  oním  projektem  stalo,  odpověděla 
náměstkyně Hrbková  tentokrát  velmi 
stroze.

„Tento projekt nebyl podpořen, nic-

méně  jsme  byli 
vyzváni k podání 
tohoto  projektu 
v  jiné  oblasti…
Zvažujeme mož-
nost,  že  tak uči-
níme.“  A  tak  se 
obávám,  že  se 
„hnůj“ na libereckém zasedání zastupi-
telstva zase dostane ke slovu. 

Městská prostranství v péči současné koalice. Placené(!) parkoviště Na Rybníčku.
 Foto: Dana Lysáková
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Unikátní Liebiegovo městečko má naději
Město vykročilo správným směrem, když rada rozhodla, že podá návrh na prohlášení Liebiegova městečka památkovou 
zónou. Stát se to mohlo už před dvěma a půl lety, kdy jsem na zastupitelstvu paní náměstkyni Hrbkovou vyzvala, aby v této 
věci začala konat. Podstatné ale je, že se věci dávají do pohybu.
Květa Vinklátová, Starostové pro Liberecký kraj

Liberecká paralýza – ohlédnutí 
za březnovým zastupitelstvem
Liberec je v krizi. V krizi, jakou ještě nepoznal. Není to krize 
finanční, je to totální krize politická.
Ondřej Červinka, zastupitel ODS

Liebiegovo městečko je unikátní celek 
více než 100 domů, který nechal vystavět 
továrník Theodor Liebieg pro zaměstnan-
ce blízko své textilní továrny. Byl to z jeho 
strany pragmatický krok. Zaměstnance 
měl blízko a zavázal  je  tím k věrnosti 
továrně. Samozřejmě v domech nebyd-
leli zadarmo, takže to byla velmi dobrá 
investice. A byla to také zpráva navenek 
o bohatství továrníka.

Každopádně nám tu po sobě zanechal 
ucelené zahradní město, které fungovalo 
zcela samostatně. Mělo školku, školu, 
kostel, hospodu  i obchody. Takto kom-
plexní zachované urbanistické celky jsou 

v rámci  republiky  jen na několika málo 
místech  (např. ve Zlíně). A  i mezi nimi 
má Liebiegovo městečko zcela výjimečné 
postavení.

Již  řadu  let  je na domech vidět  řada 
nevhodných stavebních zásahů. Nejedná 
se však v naprosté většině o nevratné 
úpravy. Pochopitelně rozumím obavám 
místních  z  toho,  jaká  omezení  pro ně 
bude případné prohlášení památkovou 
zónou znamenat. Navrhla  jsem proto, 
abychom jako město od počátku vedli 
s majiteli domů diskuzi, aby věděli, co 
bude památková zóna znamenat. A ony 
to opravdu nebudou jen povinnosti, které 

se na tento druh ochrany váží. Věřím, že 
místní obyvatelé dobře vědí, že vlastnit 
dům v  lokalitě, která má punc výjimeč-
nosti, znamená i jeho vyšší hodnotu. A že 
je  to  také prestižní bydlení na „dobré 
adrese“.

K řadě nevhodných úprav a staveb-
ních zásahů nepochybně došlo ze strany 
majitelů s ohledem na čistě ekonomické 
hledisko. Ne všichni si mohou dovolit jít 
cestou drahých  replik  či  restaurování. 
Je  třeba, aby  se památkáři  stali  part-
nery majitelů, aby  je vedli, vysvětlovali 
a pomáhali jim. Vítám také záměr města 
na zřízení dotačního fondu, který bude 

motivovat  vlast-
níky  k  citlivým 
rekonstrukcím.

K u l t u r n í 
a architektonické 
bohatství  nemá 
slovo  bohatství 
v názvu náhodou. 
Turisté dnes  jezdí za unikátností, výji-
mečnou  atmosférou,  příběhem,  který 
nikdo  jiný nenabízí. Města, která si  to 
uvědomují, právě na tomto faktu staví 
a cestovní  ruch se stává  jedním z pilířů 
jejich prosperity. I v Liberci takovou pří-
ležitost máme. 

Koalice exANO a Změny pro Liberec 
sice formálně stále existuje, ale fakticky 
se  jedná o krvelačný souboj, kdy  jeden 
dokazuje druhému, kdo má větší  svaly. 
Společně si pak odhlasují  jen nesmyslná 
utrácení z rozpočtu, který už se projídá 
naprosto bezostyšně.

Tatam jsou prohlášení o snižování zadlu-
žení Liberce, žádné se nekoná. Naopak se 
vytváří čím dál větší dluh v podobě zvyšo-
vání provozních výdajů magistrátu. Za dva 
a půl roku vlády této koalice narostl počet 
úředníků na magistrátu už téměř o sto lidí. 
A výsledek? Jedno velké NIC.

Dotační smršť, kterou sliboval náměs-
tek Korytář se nekoná. Liberec za poslední 
dva roky získal na dotacích pár miliónů 
a vesměs se jednalo o dotace na měkké 
projekty, které opět živily jen pár věrných 
zaměstnanců a spřátelené neziskovky, ale 
hmatatelného dohromady NIC. Z Plánu pro 
Liberec, kterým Změna tak mocně mávala 
před volbami v roce 2014, také zbyl jenom 
cár papíru, který není nikdo schopen rea-
lizovat, a tak se dá vlastně konstatovat, 
že je realizován program, se kterým šli do 
komunálních voleb zastupitelé původně 
zvolení za ANO, totiž žádný. Stejně jako 
na státní úrovni se jednalo a vlastně stále 
jedná  jen o prázdná hesla bez obsahu. 
Město  stojí,  nerozvíjí  se  a  chřadne.  Ve 
městě je nepořádek. A ti, co se stavěli do 
rolí bojovníků s korupcí, jsou dnes mistři ve 
vytváření korupčního prostředí.

Podle  toho  pak 
vypadají  i  jednání 
zastupitelstev.  Na 
první  pohled  by 
se  mohlo  zdát,  že 
devítihodinová jed-
nání znamenají důkladná řešení problémů 
města. Opak je však pravdou. Příkladem 
budiž tříhodinové mlácení prázdné slámy 
nad hazardem. Předložená byla nic neříka-
jící a nic neřešící usnesení, která na nulové 
toleranci schválené na konci loňského roku 
nic neměnila. Přesto exhiboval téměř každý 
a výsledkem bylo neschválení ani jednoho 
usnesení. Nutno ovšem říci, výsledek by byl 
stejný, i kdyby se nějaké schválilo.

Malý  záchvěv  naděje  na  racionální 
přístup zastupitelů se objevil při hledání 
řešení výběru strategického partnera pro 
sportovní areál Ještěd. Ale pak už rozum 
definitivně skončil a v plné nahotě se pro-
jevily spory uvnitř vládnoucí koalice, kdy 
primátor města nechal  zastupitelstvem 
zrušit usnesení rady města, která byla ušitá 
horkou jehlou a schválená jemu natruc vět-
šinou Změny. Většinou, kterou prý Změna 
neměla v radě města zneužívat a přehlaso-
vávat svého partnera. Zkrátka dohody už 
neplatí a koalici už dnes drží pohromadě jen 
gravitace platů uvolněných radních.

A  tak  vidíme  neustálé  půtky,  které 
nemají vítěze, a tím poraženým je město, 
které se zastavilo a vnitřně se jako instituce 
pomalu rozkládá a přestává fungovat.

Květa Vinklátová

Ondřej Červinka

KAM ZA ZÁBAVOU?
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S hazardem to ještě nebude jednoduché
Jiří Šolc (SLK) přinesl do zastupitelstva návrh na opětovné povolení hazardu v Liberci. Zatím neúspěšně. Na jeho aktivitách 
je zajímavé jednak to, jak se bojovník za svobodu podnikání proměnil v nástroj několika majitelů provozoven hazardních 
her, a také síla, s kterou se hazardní lobby snaží o návrat ke zlatým časům.
Josef Šedlbauer, Změna pro Liberec/SZ

V  počtu  heren  a  hracích  automatů 
vzhledem k velikosti města Liberec trhá 
rekordy. Důsledky gamblerství na hráče, 
jejich rodiny a okolí  jsou dobře známé, 
stejně jako negativní dopad heren a kasin 
na  charakter  města,  na  jeho  vnímání 
občany,  návštěvníky,  obchodníky,  na 
bezpečnost.

Z těchto důvodů jsem do zastupitelstva 
před několika měsíci přinesl návrh na zákaz 
tvrdého hazardu na území města a ten byl 
těsnou  většinou  schválen.  Od  té  doby 
čelíme nátlaku a vyhrožování od provo-
zovatelů hazardu a teď i pokusům o zvrat 
přímo na zastupitelstvu.

Jiří  Šolc  burcuje mediálními  výstupy 
a také videem, na kterém jsou natočené 
údajné nelegální herny ve městech, která 
hazard již dříve zakázala – v Brně, Českých 
Budějovicích a Jihlavě. V těchto městech 
prý bují černý hazard, města prý přicházejí 
o peníze a zůstávají jim jen náklady. Oslo-

vili jsme vedení všech tří měst a ze všech 
přišla  stejná odpověď – problémy  jsou 
ve srovnání s předchozím stavem mizivé 
a dají se řešit, zvlášť když letos dostala 

nové kompetence pro dohled nad nele-
gálním hazardem celní správa. V žádném 
z  těchto  měst  se  nechystají  k  hazardu 
vracet. Brněnský náměstek Hollan, který se 
zúčastnil přímo jednání libereckého zastu-
pitelstva, potvrdil prakticky úplnou shodu 
brněnských politiků na tomto tématu.

Není  to  nic  překvapivého,  hazard 
reguluje úplně nebo na jednotky heren 
či kasin většina měst v Evropě a rozhod-
ně to nevede k jejich ovládnutí mafiemi. 
Právě naopak. Není důvod, proč by tomu 
mělo být v Liberci  jinak. Zastrašování ze 
strany provozovatelů hazardu i pana Šolce 
je třeba prostě odmítnout, nemá žádný 
reálný základ.

Šolcův návrh je ale nebezpečný i z dal-
šího důvodu. Příliš se netají tím, že jeho 
cílem je dohoda s velkými provozovateli 
hazardu, že každý dostane v Liberci ale-
spoň jedno kasino. Jenom z těch, co už 
ve městě jsou, by se jednalo o 11 kasin, 

Šolcův materiál ale 
otevírá  snadnou 
možnost  otevřít 
kasino  až  na  26 
adresách. U kasin 
je  zdůrazňována 
méně  proble-
matická  živá hra a  registr hráčů, který 
nedovolí vstup např.  lidem na sociálních 
dávkách. Ve skutečnosti kasina žijí hlavně 
z hracích automatů stejně jako obyčejné 
herny  a  registr  hráčů  zatím  neexistuje 
a pravděpodobně ještě několik let nebude.

Pokud zůstane v platnosti  současná 
vyhláška o zákazu heren a kasin na území 
města,  provozovny  budou  postupně 
mizet v průběhu tohoto roku, nejpozději 
do jara 2018. Do té doby nás jistě čekají 
další snahy o návrat hazardu. Jsme přece 
v Liberci a někteří zdejší politici dokážou 
pro tento typ podnikání pracovat do roz-
trhání těla. 

Josef Šedlbauer

Vážení čtenáři, texty uveřejněné v zastupitelské rubrice Fó-
rum najdete také na www.liberec.cz/zastupitelstvo.
Každý zastupitel má svůj blog, kde se tyto příspěvky vždy po 
vydání Zpravodaje zobrazí. Každý zastupitel má tak možnost 
komentovat názory svých kolegů přímo pod konkrétním 
článkem.

Městské kasino 

Za přijatelný model regulace 
hazardu považuji jedno městské 
kasino jako např. v obdobných 
městech v Rakousku.

Může jít o budovu v majetku 
města, na kterou je v elektronické 
aukci vydražen pronájem. Jde 
o postup, který neumožňuje 
zvýhodňování některých 
provozovatelů, město může 
nájemci a zároveň provozovateli 
kasina určit další podmínky 
a v neposlední řadě má město 
další příjem z nájmu.

FÓRUM

Hazard je pro Liberec 
nekonečným příběhem
Na březnovém zasedání zastupitelů opět došlo k diskuzi, 
zda mít, či nemít hazard v Liberci.
Martina Rosenbergová, zastupitelka města

Referendum o Ještědu!
Zastupitelstvo spustilo výběrové řízení, které směřuje 
k pronájmu Sportovního areálu Ještěd soukromému 
investorovi na desítky let. Konečné rozhodnutí by mělo 
zůstat na Liberečanech prostřednictvím referenda.
Josef Šedlbauer, Změna pro Liberec/SZ

Připomeňme úvodem, že již na prosin-
covém jednání byla odhlasována nulová 
tolerance,  tedy  plošný  zákaz  hazardu 
v Liberci. Návrh, o kterém sice všichni 
zastupitelé věděli, že nemá přinést blaho 
našemu městu, nýbrž je jen mstou Změny 
za odvolání  jejich náměstkyně Hrbkové, 
přesto ale prošel těsnou dvacítkou.

To vyděsilo hlavně samotnou Změnu, 
a proto se hned v následujících týdnech 
snažil předkladatel návrhu Josef Šedlbauer 
svolat pracovní skupinu a změkčit pra-
vidla. Místo nulové tolerance mělo být 
přece  jen několik místeček, zřejmě pro 
dobré známé, povoleno. Pracovní skupina 
složená ze zástupců ostatních politických 
stran toto změkčování rezolutně odmítla. 

Každý předkladatel podobného návrhu 
musí vědět, co předkládá, a musí nést 
i svou politickou odpovědnost, a to i když 
je výsledkem výpadek příjmů města ve 
výši cca 60 miliónů Kč. To si měla Změna 
uvědomit dříve, než se jala trestat svého 
koaličního partnera.

Patřím  mezi  těch  dvacet  zastupitelů, 
kteří podpořili nulovou toleranci. Důvody 
jsou jasné, vidím tu odvrácenou tvář hráč-
ství. Gamblery, zničené životy, jejich zoufalé 
rodiny. Velký čínský filozof Konfucius řekl: 
„Nevšímá    -li si člověk problémů, které jsou 
vzdálené, bude mít s nimi starosti, až se při-
blíží.“ Stejně jako on i já věřím, že problémy 
lze odvrátit, pokud jsou řešeny včas. I když to 
řešení může být bolestivé.     

Výběrové řízení na provozovatele Spor-
tovního areálu  Ještěd  (SAJ)  je nakonec 
otevřené. Snaha primátora Batthyányho 
o okamžité uzavření smluv na 25 let se 
společností TMR nebyla úspěšná. Výsled-
kem soutěže, bez ohledu na to kolik bude 
podáno nabídek, bude konkrétní podnika-
telský záměr na Ještědu s dopady na celé 
město. Při projednávání na zastupitelstvu 
padlo hned z několika stran, zda by tento 
záměr neměl být po dopracování předložen 
do referenda. Tento názor podporuji.

Ještědský hřeben, na kterém operuje 
SAJ, je v Liberci specifický fenomén, který 
se  rozhodně  netýká  jen  lyžařů.  Vztah 
k  tomuto místu, mnohdy velmi osobní, 
má většina Liberečanů. Ze zveřejněných 
záměrů TMR je vidět, že zásahy do sou-
časné podoby mají být poměrně značné 
a trvalé (25 let s opcí na další roky je hodně 
dlouhá doba). To všechno jsou důvody, proč 
se zeptat všech obyvatel Liberce.

Obvyklý argument proti referendu je, 
že zvolením zastupitelů lidé delegují svoje 
rozhodování na ně a že zastupitelé rozho-
dují s  lepšími  informacemi a poučeněji. 
V tomto případě to z větší části neplatí, 
základní podmínky pronájmu budou jasné 
a v detailech budou muset i zastupitelé 
spoléhat na kvalitu právníků, kteří smlou-
vy připraví. Před samotným referendem 
samozřejmě musí proběhnout informační 
kampaň o výhodách a rizicích toho či onoho 
rozhodnutí.

Referendum  by  mohlo  proběhnout 
současně s parlamentními volbami, což 
je  předpoklad  pro  zajištění  potřebné 
účasti.  Nejde  ani  o  zdržení,  hlasování 
o vybraném provozovateli by podle sou-
časného harmonogramu bylo v zastupi-
telstvu v září a tímto by se posunulo jen 
do října. A otázek v referendu by mohlo 
být  i více – třeba o udržení či uvolnění 
regulace hazardu.   

www.liberec.cz/zastupitelstvo
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Máte stejné výhrady, jaké jste vyjá-
dřil ke „sčítání Romů“, také ke „sčítání 
romských žáků“?

Ano, princip je fakticky stejný a pro 
mě nepřijatelný, tedy škatulkovat žáky 
patřící k majoritě, resp. k menšině dle 
jejich vzezření, dle nějakých zdánlivých 
vnějších charakteristických rysů. To je ten 
problém, stojí už v samotných základech 
evidence  – jako majorita si určujeme 
pravidla, podle kterých chceme určo-
vat, kdo kam patří. A vůbec se neptáme 
samotných Romů, na základě čeho se 
identifikují se svou příslušností, pokud 
vůbec. Nemám nic proti kvalifikovaným 
odhadům, ale nesmějí být obecně posta-
veny na tom, jak člověk vypadá nebo kam 
si jako majorita usmyslíme ho zařadit. Ta 
možnost během vteřiny jednostranně 
určit – ty jsi Rom, protože tak vypadáš 
nebo se projevuješ – mě neuvěřitelně 
zneklidňuje.

Proběhlo na libereckých školách 
„sčítání romských žáků“? Ohrazovali 
jste se proti němu?

Byla to součást výkaznictví, které školy 
plní vždy k poslednímu září, a šlo o kvalifi-
kovaný odhad. Přestože MŠMT (na rozdíl 
od úřadu vlády) ředitele škol neinstruova-
lo, jak mají příslušnost k romské menšině 
určit, přece jenom požadavek implicitně 
navádí k rozlišování etnicity dle nějakých 

vnějších znaků. Někteří ředitelé to vypl-
nili, jiní ale ne, což je z mého pohledu 
správně. Samotnému MŠMT to podle 
mě nešlo příliš pod vousy, protože poža-
davek doplnilo větou, že výstup slouží 
jen pro potřeby školy a není součástí 
statistického výkaznictví. Školy ale tako-
vou evidenci samozřejmě nepotřebují. 
Náš koncept je odlišný a je založen na 
férovém přístupu ke každému a účinné 
podpoře dětem ze sociálně vyloučených 
lokalit. Koncept sociálního vyloučení má 
řadu dimenzí, není založen jen na tom, 
že pojímá děti výhradně romské, stejně 
tak zde nelze uplatnit jen aspekt chudo-
by, protože sociálně vyloučeným může 
paradoxně být i člověk příjmově zajiš-
těný. Jde o schopnost lidí participovat 
na životě (chcete-li kultuře) společnosti 
ve všech jejích aspektech a mít možnost 
uplatnit svá práva v  trichotomickém 
pojetí: občanská, ekonomická, sociální. 
A do toho spadají lidé bez ohledu na svůj 
národnostní či etnický status.

Zastánci „sčítání romských žáků“ 
argumentují, že podle oficiálních sta-
tistik ani přibližné údaje nezjistíme 
a vědět, jak jsou na tom romské děti 
ve škole, potřebujeme. Metodika je 
na hraně, ale lepší nemáme… Vidíte 
to jinak?

Ano, z oficiálních statistik přesné údaje 

nezjistíme a musíme se ptát, proč tomu 
tak je, nikoli to napravovat tak nepřija-
telným způsobem. Metodika je z mého 
pohledu zkrátka za hranou, protože pra-
cuje jen s naším vnímáním, s vnímáním 
majority, s pokřivenými vzorci a náhledy, 
jaké o Romech máme a jak je generač-
ně předáváme. Zobecňujeme tam, kde 
bychom měli zásadně pracovat s indi-
vidualitou. Automaticky zařadíme dítě/ 
dospělého k romské menšině, protože 
nám to od pohledu nebo dle nějakých 
jiných projevů tak připadá, ale 1. neptá-
me se, jestli sami takto řazeni chtějí být, 
2. nebereme v potaz chybovost, tedy že 
v reálu k romské menšině vůbec nemu-
sejí patřit, protože svým původem třeba 
patří k  jiné menšině, což ani křížově 
neověřujeme. Zkrátka skutečná realita 
nás nezajímá. Nejsem si vůbec jist, zda 
nutně potřebujeme vědět, kolik dětí v ZŠ 
patří k majoritě a kolik k různým men-
šinám, z mého pohledu jde jen o děti, 
o soubor originálních jedinců, které buď 
mají potřebu podpory, nebo nemají. 
A v takovém případě je mi zkrátka jedno, 
k jakému původu se hlásí, nebo nehlásí, 
protože z mnoha důvodů ani nechtějí.

Píšete, že nemáte nic proti tomu 
sledovat kvalitu života národnostních 
či etnických menšin a jejich soužití 
s majoritou… Jak to ale tedy udělat, 

když oficiální statistika je víceméně 
k ničemu?

Jak je uvedeno výše, pro mě je 
dostatečné zohlednit koncept sociál-
ního vyloučení. Ten je jednak schopen 
pojmout různé aspekty vyloučení – níz-
kopříjmová rodina, hendikep zdravotní, 
nestandardní podmínky bydlení a z toho 
vyplývající překážky k přípravě do školy 
(ubytovny), rizikové faktory u  rodičů 
aj. Ale samozřejmě střechově překrývá 
i aspekt národnostní, protože je zřejmé, 
že v  sociálním vyloučení žije nejvíce 
právě Romů. Neboli budeme schopni 
účinnou implementací tohoto konceptu 
pracovat s těmi, kteří to potřebují, proto-
že si se svou situací neumějí sami poradit. 
A to u dětí platí generálně.

Dne 3. dubna 2017 jsem ministryním 
školství Kateřině Valachové, práce a so- 
ciálních věcí Michaele Marksové a minist-
ru pro lidská práva Janu Chvojkovi poslal 
návrh změnit přístup ve státní sociální 
politice. Etnické sčítání Romů navrhuji 
zaměnit konceptem sociálního vylou-
čení, který pracuje s konkrétními jedinci 
(adresnost), lze jej postavit na vědecké 
bázi (objektivní data), a především nevy-
volává předsudky o příslušnících menšiny 
jako dosavadní metodika Úřadu vlády ČR. 
Komentář i analýzu si můžete přečíst na 
www.liberec.cz/langr v textu Nesčítejme 
Romy, ale sociálně vyloučené. 

Ke sčítání Romů: Metodika je za hranou
Proti „sčítání Romů“, které požaduje vláda pro svoji zprávu o stavu romské menšiny, se ostře postavil 
náměstek libereckého primátora Ivan Langr. Způsob, jakým mají být Romové určováni podle vzhledu, 
dokonce přirovnal k postupům příslušníků SS za druhé světové války. O Ivanu Langrovi, který má ve svém 
rezortu na starosti mimo jiné školství, je známo, že podporuje inkluzi. Jeho výhrady by tedy měli brát vážně 
i ti, kteří odmítavý postoj ke „sčítání romských dětí“ někdy považují za zástupný argument odpůrců inkluze.
www.ceskaskola.cz

PŘIŠLO DO REDAKCE

DÍKY ZA ZELEŇ A KYTKY
Duben začal krásným počasím. Vyra-

zili jsme s rodinou na procházku a půl 
dne jsme strávili příjemnými chvílemi 
mezi zelení, pučícími stromy, upra-
venými záhony. Krásné to bylo. Ještě 
štěstí, že je člověk z Liberce v Žitavě za 
pouhých dvacet minut!

Původně jsem chtěl zde svůj dopis 
ukončit – chytrému napověz… Jenže 
pak jsem si vzpomněl na březnový 
Liberecký zpravodaj, kde je několik 
článků o tom, jaké všechny dotace se 
radnici podařilo sehnat, a pak jsem se 
rozpomněl na loňskou návštěvu Žitavy 
jednoho z náměstků primátora.

Škoda, že pan náměstek krom toho, 
že vyzýval Liberečáky, ať jdou do Žitavy 

bydlet (a má pravdu, je to tam řádově 
lepší než v Liberci), neokoukal také, 
jak se starat o  veřejná prostranství 
a čistotu.

Je to strašně jednoduché a  mně 
moc nejde do hlavy, proč vedení rad-
nice, které za rok skončí, nebylo abso-
lutně schopno s touto tristní situací 
v Liberci cokoliv udělat. Proč jsou ulice 
pořád špinavé? Proč jsou zelené plochy 
v centru zanedbané (když už někde 
vysadí kytku, tak nejsou schopni ani 
shrabat poloshnilé listí!)?

Nechápu, a jakákoliv odpověď kom-
petentních je špatná a nedostatečná. 
Dámy a pánové, měli jste na to více než 
dva roky a nestalo se vůbec nic.

Ještě k tomu chvástání se dotacemi. 

V březnu jsem se dočetl o nějakých pro-
gramech evropských měst a jak nám to 
platí EU. Jako běžný občan tvrdím, že 
jsou to nesmysly. Zvlášť když se kvůli 
tomu najímají další a další úředníci, jak 
jsem se také dočetl, a výsledkem jsou 
naprosto zbytečné studie za milióny. 

Pár studentů bude zkoumat dopravu, 
na což dostane město a  spřátelené 
agentury statisíce? Budeme zkoumat, 
jak vrátit ruch do Libereckých ulic třeba 
v jižní Itálii? To nás bude stát další mili-
óny, abychom zjistili, co dávno víme? 
Na co máme v Liberci technickou uni-
verzitu a armádu studentů? Proč máme 
botanickou a nikde to po městě není 
vidět? Proč jezdí představení města do 
Žitavy na zkušenou, když nedokážou 
okoukat ani to základní?

Je to opravdu velmi směšné a chvás-
tat se tím velmi trapné. Jen vyhazujete 
peníze z našich daní, ano, i ty dotace 
musíme Unii zaplatit, a neumíte ani 
zamést chodník a posekat trávu. Bravo!
 Jiří Weniger, Liberec

Vážení čtenáři, na vaše dotazy, které jste zaslali do Zpravodaje, postupně odpovídáme. Dotazy posílejte na e ‑mailovou adresu zpravodaj@magistrat.liberec.cz.
Pokud si své dopisy a dotazy nepřejete uveřejnit, posílejte je prosím na příslušné odbory magistrátu.
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Z první čtené zkoušky Dona Juana  Foto: Lukáš Trojan

REŽISÉR A  AUTOR Tomáš Svoboda 
vytvořil v  Liberci kultovní inscenaci 
Srnky, která spolehlivě vyprodává hle-
diště Malého divadla. Svůj komediální 
talent osvědčil také v autorském filmu 
Hodinový manžel. Spolupracuje s před-
ními českými herci a v komediálním 
žánru patří právem k nejúspěšnějším 
tvůrcům naší současnosti.

Tentokrát se Šaldovo divadlo rozhod-
lo nabídnout mu své jeviště, kde uvede 

vlastní přepis Molièrova Dona Juana 
pojatého jako „hudební road movie“.

I tentokrát se můžete těšit na známé 
hudební hity zasazené do nečekaných 
souvislostí a překvapí vás pravděpo-
dobně i samotná postava Dona Juana, 
největšího divadelního pokrytce všech 
dob.

Premiéra bude 21. dubna v Šaldově 
divadle, 2. premiéra 31. dubna, nejbližší 
reprízy pak 13. a 24. května. 

V NEDĚLI 7. KVĚTNA se koná v Žitavě 
první setkání pěveckých sborů v Troj- 
mezí. Již se přihlásilo 16 pěveckých 
sborů ze Žitavy, Budyšína, Drážďan 
a Chemnitzu, ale také z Čech a Polska.

Hlavní jeviště bude na Tržním náměs-
tí (Markt). Takřka 300 zpěváků zde 
bude společně zpívat. Na dvou jiných 
místech – na Novém městě (Neustadt) 

a v Domě pana Dornspacha (Dornspa-
chhaus)  – zazní během vystoupení 
sborů také mezinárodní tóny. Na Tržním 
náměstí najdou nejmladší návštěvníci 
spoustu her a zajímavostí.

V  případě nepříznivého počasí se 
přesunou koncerty do kostela sv. Jana 
(Johanniskirche) a do kostela sv. Kříže 
(Kirche zum Heiligen Kreuz). 

Premiéra Dona Juana 
v režii Tomáše Svobody

Květnové zpívání v Žitavě
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ŽENA ZA PULTEM 2

22. 4. 2017 v 19.00, Lidové sady Liberec

Divadelní 
komedie
Hrají:

OLDŘICH KAISER 
A JIŘÍ LÁBUS
Předprodej:
www.evstupenka.cz,
Lidové sady, 
Informační centrum Liberec

Více informací:
www.agenturazidek.cz
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WWW.LIBEREC.CZ/ZTRATY ‑NALEZY
Informace k agendě ztrát a nálezů vám poskytne Veronika Hiršalová (tel.: 485 244 948). 
Seznam naleznete také na internetových stránkách: www.liberec.cz/ztraty -nalezy. 

SEZNAM VĚCÍ NALEZENÝCH OD 1. DO 31. BŘEZNA 2017
108/17 bunda 30. 3. 2017

106/17 peněženka Lukáš Pšenička 29. 3. 2017

105/17
nálezy DPMLJ: folie, dokumenty – Jitka Hartmanová, batoh, 2x stařecká hůl, 1x 

sportovní hůl, deštník, mobilní telefon, čepice, průkaz – Marek Flanderka
29. 3. 2017

104/17 průkaz – Sylvie Ferková 28. 3. 2017

103/17 peněženka – Kamil Závada 28. 3. 2017

102/17 klíče od vozidla 28. 3. 2017

101/17 brýle 30. 3. 2017

99/17 čtečka karet 23. 3. 2017

97/17 peněženka – Dominik Fechtner 22. 3. 2017

96/17 nálezy DPMLJ: peněženka – Marie Roubalová, pouzdro, hodinky, 2x deštník 21. 3. 2017

95/17 nálezy České dráhy: mobilní telefon, deštník 21. 3. 2017

90/17 rukavice 15. 3. 2017

87/17 šála 14. 3. 2017

86/17 oblečení + klíče 13. 3. 2017

85/17 nálezy ČD: telefon, deštník, kniha, mikina 13. 3. 2017

84/17
nálezy DPMLJ: peněženka – Šárka Rovná, peněženka, peněženka Patrik Doležal, 

čepice, doklady – Štěpánka Rutová, bačkory, brýle, 2x mobilní telefon
10. 3. 2017

82/17
nálezy iQlandia: 7x čepice, 2x rukavice, 2x šála, 4x mikina, legitimace Bartosz 

Walczak, fotoaparát, peněženka, pouzdro, klíče
9. 3. 2017

81/17 peněženka – Jan Brož 7. 3. 2017

78/17 nálezy DPMLJ: rukavice, peněženka – Matěj Kanaloš, sluneční brýle, dioptrické brýle 2. 3. 2017

DVANÁCTÝ ROČNÍK ročník Velké ceny 
se uskuteční v sobotu 22. dubna 2017 
od 9.00 hod. v areálu kynologického 
klubu, Liberec 12, ul. Na Mlýnku (za OC 
Kaufland).

Kynologická soutěž je pořádána ve 
spolupráci s Centrem vojenské kyno-
logie Armády ČR Chotyně, Vazební 
věznicí Liberec, firmou Krmiva Liberec 
a Nativia, s.r.o. Jedná se o obranářskou 
soutěž pro příslušníky všech ozbroje-
ných složek, ale i členy kynologických 
klubů, která má za úkol prověřit připra-
venost služebních psů do služby.

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

Návštěvníci akce budou mít jedi-

nečnou možnost být přítomni všem 
prováděným disciplínám – pejsky 
z veterinárních důvodů ale ponechte 
tentokrát doma. Vstupné je zdarma.

Informace na www.mpliberec.cz 
nebo www.kkpavlovice.cz. Do areálu se 
lze dopravit MHD, bus č. 12 – zastávka 
Kaufland nebo č. 14 – zastávka Polní, 
dále značeno směrovkami. 

V Liberci budou štěkat služební psi
Městská policie Liberec a Kynologický klub Liberec–
Pavlovice zvou k návštěvě celostátní soutěže služebních 
psů Velká cena Městské policie Liberec.
Daniela Bušková

HASIČI RADÍ OBČANŮM – III

CO ŘÍKAJÍ ZÁKONY
Vypalování porostů je zákonem č. 

133/1985 Sb., o požární ochraně, zaká-
záno a porušení zákazu je možno tres-
tat u fyzických osob až do výše 25 000 
Kč a u právnických osob postihem do 
500 000 Kč. Také spalování „nepřírod-
ních“ materiálů a odpadu je zakázáno.

Na rozdíl od vypalování porostů 
není pálení shrabané trávy, listí či klestu 
zákonem výslovně zakázáno. I na tuto 
činnost však platí určitá pravidla a ome-
zení. Zákon jasně stanovuje podmínky 
pro pálení, které provádí podnikající 
fyzické a právnické osoby. Je to zejmé-
na povinnost ohlašovat každé pálení 
na krajské operační a informační stře-
disko Hasičského záchranného sboru 
Libereckého kraje (KOPIS HZS LK).

JAK POSTUPOVAT PŘI
OHLAŠOVÁNÍ A VLASTNÍM PÁLENÍ

Pálení lze nahlásit telefonicky na čísle 
950 470 111 nebo po internetu pomocí 
jednoduchého formuláře na www.
hzslk.cz v  horní pravé části nazvané 
„pálení klestí“.

Při ohlašování pálení je nutno 
uvést následující informace:

# datum a místo pálení,
# osobu, která je za pálení odpo-

vědná, a kontakt (mobilní telefon),
# dobu, po kterou bude pálení 

probíhat.

Povinnost ohlašovat pálení 
se nevztahuje na fyzické osoby, 
které tuto činnost provádějí na 
svém pozemku. Pokud ale fyzická osoba 
plánuje pálení většího množství biolo-
gického odpadu, je vhodné také ohlásit 
pálení na KOPIS HZS LK. Zamezí se tím 
zbytečnému výjezdu hasičů na zákla-
dě oznámení občana, který si může 
myslet, že v blízkosti došlo ke skuteč-
nému požáru. Díky ohlášení je operační 
důstojník schopen velmi rychle ověřit 
u  uvedené kontaktní osoby, zda se 
nejedná o planý poplach.

I  pro tyto práce na soukromém 
pozemku platí určitá pravidla:

# Je třeba dodržovat povinnosti 
vyplývající ze zákona o ovzduší a plat-
ných obecně závazných vyhlášek obcí 
(požární řád obce, vyhlášky o nakládání 

s komunálním odpadem apod.).
# Pálení musí být po celou dobu pří-

tomna osoba starší 18 let.
# Oheň by se neměl rozdělávat za 

pomoci hořlavých kapalin.
# Při nepříznivých povětrnostních 

podmínkách (silný vítr, inverze) by se 
pálení mělo přerušit.

# Je třeba dodržovat bezpečnou 
vzdálenost ohniště od zástavby a hoř-
lavých předmětů (domy, auta, ploty 
apod.) a  mít k  dispozici jednoduché 
hasební prostředky (lopata, kbelík 
s vodou, písek apod.).

# Velikost ohniště je třeba volit tak, 
aby všechen hořící materiál shořel 
v době, kdy je na místě přítomen dozor.

# Po ukončení pálení se musí ohniště 
řádně uhasit. V období sucha je třeba 
ohniště kontrolovat i v průběhu násle-
dujícího dne, popřípadě opakovaně 
prolít vodou.

# V případě, že se oheň vymkne kon-
trole a nelze ho uhasit vlastními silami, 
je osoba provádějící pálení povinna 
okamžitě požár ohlásit KOPIS HZS LK, 
případně na tísňové linky 150 nebo 112.

NĚKOLIK SLOV ZÁVĚREM

Všechny již zmíněné informace 
se samozřejmě týkají i  pálení ohňů 
30. dubna při „pálení čarodějnic“. Při 
těchto oslavách je třeba dát také pozor 
na konzumaci alkoholu spojenou právě 
s otevřeným ohněm nebo manipulací 
se zábavní pyrotechnikou. Také rozdě-
lávání ohně pomocí hořlavých kapalin 
a vhazování například sprejů do ohně 
může způsobit vážná zranění.

Nezapomeňme na pravidlo, které 
nám v případě vznícení oblečení, pokud 
nemáme v blízkosti vodu, nejrychleji 
pomůže: „Zastav se, lehni si, kutálej 
se!“ 

Pravidla pálení trávy, listí, větví a čarodějnic
Jaro patří k obdobím, kdy lidé pracují na svých zahradách a zahrádkách. Proto jsou jarní měsíce každoročně spjaty 
s pálením biologického odpadu – listí, větví, rostlinného odpadu apod. Z hlediska pohledu požární ochrany je tato činnost 
spojena se zvýšeným rizikem vzniku požáru.

Iva Michalíčková
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AMELIE V LIBERCI se Tulipánového 
měsíce účastnila již druhý rok. Po celý 
březen bylo vyzdobeno Komplexní 
onkologické centrum v  liberecké 
nemocnici obrázky, které vyrobily 
děti pro veselejší prostředí nemoc-
nice v souvislosti s mottem projektu. 
V prostorách onkologického centra 
se pro rozptýlení pacientů uskuteč-
nilo vystoupení dětského pěveckého 
sboru Slunečnice při ZŠ Švermova.

„Rakovina a  vše co ji provází, je 
náročné a  stresující, proto se sna-
žíme nemocným zpříjemnit pobyt 
v  nemocnici a  nabídnout program, 
který je na chvíli může odvést od 
jejich starostí a obav,“ říká koordiná-

torka Centra Amelie v Liberci Petra 
Kuntošová.

Tulipánový měsíc byl směřován 
i  k  liberecké veřejnosti. Ve čtvrtek 
17. března probíhal v nákupním centru 
Plaza sbírkový prodej tulipánů na pod-
poru onkologicky nemocných a jejich 
blízkých. Na jejich podporu byl ve 
spolupráci s  Krajskou vědeckou kni-
hovnou v Liberci realizován i projekt 
„Vzkaz knihou“. Návštěvníci knihovny 
se rovněž mohli zúčastnit workshopu 
s tvorbou dárku pro babičku s možností 
získat informace, které je z onkologické 
problematiky zajímají. „Všem, kteří Tuli-
pánový měsíc v Liberci podpořili, moc 
děkujeme,“ dodává Kuntošová. 

KDYŽ BYL před dvěma lety v  SSK 
Liberec vyřknut nápad uspořádat 
ples, nikoho tenkrát nenapadlo, že se 
bude realizovat. Koncem minulého 
roku se úsměvný nápad rozhodli před-
sedové obou klubů uskutečnit.

Restauraci U Košků zaplnili členové 
obou sportovních klubů a zaměstnan-
ci Dětského diagnostického ústavu 
v  Liberci spolu se svým ředitelem 
Vladimírem Brebtou. K tanci a posle-
chu hrála oblíbená liberecká kapela 
ABC Band. Celý program příjemně 
moderoval oblíbený moderátor rádia 
Contact Petr Kolín.

Pořadatele příjemně překvapilo, že 
i v dnešní době se najdou profesioná-
lové, kteří dokážou podpořit podob-
nou akci bez nároku na odměnu. Ples 
zahájily tanečnice z Musictime Libe-
rec svým vystoupením Neandrtálky. 
Hosty pobavilo vystoupení Zdravotní 
sestřička kynologického klubu Psola. 
Bouřlivým potleskem odměnili pleso-
ví hosté výkon bubeníků Aries. Pořa-
datelé měli kromě oblíbené tomboly 

připravené i půlnoční překvapení. Tím 
bylo předání šeku v hodnotě 5 000 Kč 
Dětskému diagnostickému ústavu 
v Liberci. 

Přivolejme s jarem i naději
„Přivolejme s jarem i naději“ je motto Tulipánového měsíce, 
projektu, který v březnu již popáté realizovala nezisková 
organizace Amelie, z. s. Projektem chce upozornit na 
potřebu podpory onkologicky nemocných a jejich blízkých 
nejen v oblasti léčby, ale i v psychosociální rovině.
Centrum Amelie Liberec

Liberečtí sportovci podpořili 
Dětský diagnostický ústav
První reprezentativní ples klubu Systema Liberec a SSK 
Liberec se uskutečnil v polovině března letošního roku. Oba 
kluby se zabývají sportovní činností a snaží se vychovávat 
dobré sportovce na vysoké úrovni. Předsedové obou 
klubů však chtěli ukázat, že dokáží uspořádat akci, při 
níž se sportovci obou klubů sejdou neformálně a zároveň 
pomohou dobré věci.
Romana Mikulčíková

3. 5. / 10.00 Promítání z činnosti klubu rok 
2014

Centrum 
Vlasty

Buriana

SVAZ DŮCHODCŮ ČR LIBEREC, TEL. 720 419 163

Informace pro veřejnost o aktivitách, programu, výletech, zájezdech –
každou první středu v měsíci 13.30 -15.30 v Centru Vlasty Buriana v Široké ulici, 
tel. 720 419 163, p. Klíchová

SENIORVITAE, z.s.,
nabízí v rámci evropského projektu

* Kurzy orientálního tance pro seniorky nad 65 let
* Cvičení a jiné sportovní aktivity pro seniorský věk

Info: Jana Součková, tel. 731 133 909

INKLUZE? SPOLUPRÁCE!

OTEVŘENÝ DISKUZNÍ PANEL O SOCIÁLNÍM BYDLENÍ

DOMOV MÍSTO DÁVEK
Jak dostat lidi z ULICE?
Jak regulovat UBYTOVNY?

Jak zamezit tomu, aby děti 
vyrůstaly V GHETTECH?

Ivan Langr (náměstek primátora), Radek Šándor (Romodrom), Robert Prade (AD 
Speramus), Jiří Simeth (Dům na půl cesty), Jan Sládek (sociolog), Vít Lesák (Plat-

forma pro sociální bydlení), Lukáš Jirotka (manažer pro začleňování MML)

26. dubna 2017 od 18 hodin
Kino Varšava – klub Barandoff

PROGRAM CENTRÁLNÍHO KLUBU SENIORŮ
Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1, e-mail: klub@ksk.liberec.cz
tel.: 485 244 992 www.ksk-liberec.cz/seniori
Účastníci akcí souhlasí s pořízením zvukového a obrazového záznamu, 
který může být využit Komunitním střediskem Kontakt Liberec, p. o. 
pro účely prezentace akcí či aktivit přímo souvisejících.

PONDĚLÍ

19. 04.
15.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Letem světem: Arktida
Naučný přírodopisný seriál 

PONDĚLÍ

24. 04.
15.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Tadeáš Haenke
Beseda s Annou Sadílkovou

ÚTERÝ

25. 04.
14.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Hudební odpoledne 
s klavíristou Jiřím Vajsejtlem 

ČTVRTEK

27. 04.
10.00 - 12.00 hod.

Kuželna, 
Home Credit arena

Tréninkové dopoledne v Kuželně
Přezutí s sebou!

PÁTEK

28. 04.
10.00 hod.

Kontakt, 5.patro
W. A. Mozart: COSI FAN TUTTE

Povídání o opeře v Divadelní kavárně

ÚTERÝ

02. 05.
14.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Hudební odpoledne s harmonikou
Tradiční posezení s živou hudbou

STŘEDA

03. 05.
15.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Letem světem: Kostarika
Naučný přírodopisný seriál 

ÚTERÝ

09. 05.
14.00hod.

Centrální klub 
seniorů     

Hudební odpoledne 
s klavíristou Jiřím Vajsejtlem 

ČTVRTEK

11. 05.
10.00 - 12.00 hod.

Kuželna  
Home credit arena

Tréninkové dopoledne v Kuželně  
Přezutí s sebou!

Klub šikovných rukou - každé liché pondělí od 10.30 hod.
Herní odpoledne - každý čtvrtek od 13.00 hod.
Relaxační cvičení - každý pátek od 08.00, 09.00 a 10.00 hod. Ručník s sebou!
Cvičení na židlích - každý pátek od 11.00 hod.
Cvičení pro seniory v rytmu hudby - každý pátek od 13.00 hod.
Zájemci o bezplatné vzdělávací kurzy počítačů a tabletů (pro začátečníky 
i pokročilé) a trénování paměti se mohou přihlásit v CKS.
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(Re)kvalifikační kurz pro pracovníky 
v sociálních službách 

 

 

Cena kurzu: 6 800,- Kč 

Obsah kurzu splňuje požadavky na odbornou způsobilost 
k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle 
zákona č. 108/2006 Sb., sociální zákon. 
 

TERMÍN? 12.5.2017 - 29.6.2017 

ROZSAH? 152 hodin (96 h teorie, 56 h praxe) 

KDE?    Administrativní budova   
 1. máje 97/25, Liberec (budova finančního úřadu) 

KDY? každý pátek (14:00 – 19:15) a sobotu (9:00 – 15:00)  

 
 
 
 
 

     www.seduca.cz 

Z důvodu tiskové chyby v minulém vydání Zpravodaje doplňujeme 
rozpis kontejnerů na zeleň a zastávku svozu nebezpečného odpadu. 
Kontejnery na zeleň - doplnění: 9. 6.: V Břízkách a Kadlická, 10. 6.: Česká  
a Dobrodružná, 11. 6.: Chatařská a U Družiny. 
Svoz nebezpečného odpadu u trasy H: 9. zastávka – Jiráskova u č. p. 390. 

OPRAVA ROZPISU KONTEJNERŮ
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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.: 485 246 430. Do vyčerpání 
zásob je Zpravodaj k dispozici v recepci 
hlavní budovy radnice, Nového magistrá-
tu a v městském informačním centru.

ZPRAVODAJ
LIBERECKY`

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA 
LIBERECKÉHO ZPRAVODAJE 

JE 27. DUBNA.

Vydává statutární město Liberec, 
nám. Dr.  Edvarda Beneše 1, 460 59 
Liberec. IČO 262978.
Povoleno: MK ČR E 11813.
Redakční rada: Tibor Batthyá-
ny, Tomáš Kysela, Jiří Čeček, Květa 
Vinklátová, Dana  Lysáková, Zora 
Machartová, Ondřej Červinka, Petr 
Neuhäuser, Pavel Chmelík. Šéfredak-
tor: Pavel Chmelík (tel. 731 681 090, 
chmelik.pavel@magistrat.liberec.cz).
Tisk: Mafra, a. s.
Redakce si vyhrazuje právo krátit pří-
spěvky a upravovat je  po stylistické 
stránce. Náklad 50 000 kusů.
Vychází: 18. 4. 2017.

DISTRIBUCE ZPRAVODAJE

čtvrtek 27. dubna od 15 hodin
ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 11 V HISTORICKÉ BUDOVĚ RADNICE

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC

WWW.LIBEREC.CZ/ZASTUPITELSTVO

TJ Jiskra Vratislavice
Fotbalový oddíl TJ Jiskra Vrati-

slavice zahajuje jarní část sezóny, 
ve které by rád navázal na dobré 
výkony z podzimní části.

V klubu jsou zastoupeny všech-
ny věkové kategorie od přípravek 
až po chlapy. Zejména mladším 
a starším žákům se daří výborně 
a v tabulkách okresního přeboru 
se pohybují na předních místech.

Hráči dorostu jako jediná kate-
gorie v našem klubu hrají náročnou 
krajskou soutěž, drží krok se silnou 
konkurencí a postupně se připravu-
jí pro velký fotbal v kategorii mužů.

Navzdory velké fotbalové 
základně rádi uvítáme zájemce 
o tuto hru. Od dubna zahajujeme 
nábory dětí ročníku 2004–2010.

Další informace a podrobnosti 
jsou na stránkách www.vratisla-
vicefotbal.webnode.cz nebo na 
Facebooku www.facebook.com/
tjjiskravratislavicefotbal. 

AKCE JE zaměřená především na 
rodiny s  dětmi, které chtějí strávit 
hezké rodinné odpoledne, vyhrát 
nějaké vstupy do zábavních parků 
a  zároveň si zazávodit. Žákovské 
kategorie (tj. děti do 15 let věku) mají 
startovné zdarma, pokud závodí ales-
poň jeden z jejich rodičů. Na děti také 
čekají medaile, které budou graficky 
téměř totožné jako finisherské medai-
le rodičů.

Jedinečnost této série je v tom, že 
hlavní organizátoři navrhli a vyrobili 
sami spoustu věcí. Příkladem je vlast-
ní dřevěné depo, poháry, medaile, 
startovní čísla se jménem závodníka 
a  jeho mottem, ale také naprogra-
movali vlastní časomíru pro měření 
mezičasů.

Mimo závodníky jsou na závo-
dech vítáni i lidé s organizátorským 

duchem, kteří za drobnou odměnu 
pomůžou postavit závod na stabilních 
pilířích.

Závod Duatlon Ještěd není jedi-
ným, který tato Výzva obsahuje. 
Mezi další akce, které se tento rok 

uskuteční, patří Duatlon 
Břehy s  19letou tradicí 
na Pardubicku, Terénní 
triatlon Brandýs u  Prahy, 
Terénní duatlon Lysá Hora 
v  Harrachově a  Terénní 
duatlon v Milovicích, kde 
proběhne celé vyhlášení 
série a udělení titulů.

Aby byly akce opravdu 
jedinečné, každá z  nich 
(mimo výjimku Duatlon 
Břehy) obsahuje také ranní 
běh bez cyklistiky. Závod-
níci se zde tedy můžou roz-

běhat na krátké nebo dlouhé vzdále-
nosti a připravit se na odpolední start 
hlavního závodu.

Více informací o projektu najdete 
na webových stránkách www.labska-
vyzva.cz. 

ZA DESET let působení se odjelo ve 
20 různých závodních destinacích 
65 závodů. Dohromady ve všech 13 
kategoriích si zazávodilo okolo 10 000 
mladých závodníků.

Závody probíhají od dubna do září, 
přičemž v září dochází ke slavnostnímu 
vyhlášení vítězů. Pro každou akci je při-
pravený bohatý doprovodný program. 
V roce 2017 se uskuteční osm závodů.

Seriál se rozjede 16. 4. v Osečné, 
druhý, premiérový závod bude 1. 5. 
v Držkově, třetí 14. 5. v Liberci, čtvrtý 
28. 5. v Beckově, již tradiční pátý 11. 6. 
na Malevilu, šestý na konci prázd-
nin 26. 8. v bikovém areálu v Mladé 
Boleslavi, sedmý a zároveň největší 
závod dětí na horských kolech v České 
republice v Bakově a finálový osmý 
závod proběhne 30. 9. ve Vesci, kde 

budou dekorováni nejlepší závodníci 
celého seriálu. Zároveň se zde vyhlásí 
tradiční dětská tombola.

Všechny děti se mohou účastnit 
i jednotlivých závodů. Více informací 
naleznete na www.spinfit.cz. 

Labská výzva na Ještědu
V sobotu 20. května 2017 se ve ski areálu Ještěd uskuteční závod v terénním duatlonu 
a běhu, jenž spadá do série závodů Labská výzva, při které má každý závodník šanci poprat 
se o titul Labský muž / Labská žena či Labský junior / Labská juniorka, což vítezům přinese 
nejen hezký pohár, ale také mnoho sportovních výhod.
Kamila Voděrová

ELEVEN Dětský MTB cup 2017
V roce 2017 oslaví SpinFit Dětský MTB cup desáté výročí. Tento cyklistický seriál pro děti od 
2 do 14 let si vydobyl na české bikové scéně své pevné místo.
Ludiše Bílková


