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ZPRAVODAJ
LIBERECKY`

Noviny pro občany města Liberce  Vychází v nákladu 50 000 kusů  ZDARMA—

 VI. 2018

PŘÍPRAVY NA 
REKONSTRUKCI
Liberecký bazén je ve špatném 
stavu. Podle odborníků je jeho 
oprava neodkladná.

„REALITA JE taková, že pokud se 
do celkové rekonstrukce nepustí-
me, hrozí, že budeme bez bazénu. 
Situace je vážná,“ říká náměstek 
primátora Tomáš Kysela.  
 VÍCE NA STR. 15

V pondělí 28. května 2018 byl pod kořeny stromu zasazeného před 72 lety u libereckého zámku objeven skleněný válec s pamětní listinou 
odkazující na roční výročí osvobození Liberce a  převzetí ředitelství Československých státních lesů a  statků (sídlilo v  zámku) zpět do 
českých rukou. Více na straně 25. Foto Jan Král

ÚPLNĚ HOTOVO ale ještě není. Do 
podzimu bude v úseku od křižovatky 
s Lučanskou ulicí po novou okružní 
křižovatku v Lukášově omezena rych-
lost na 50 km/h kvůli dokončovacím 
pracím mimo vozovku. Stavba nové 
silnice o  délce 2,5 kilometru stála 
téměř 300 mil. Kč a trvala přesně 2 
roky a 3 měsíce. První přípravné práce 
byly zahájeny již v roce 1996.

„Jménem mnoha Liberečanů 
děkuji všem, kteří se o to zasloužili. 
Jak my v Liberci, tak i naši sousedé 
z Jablonce jsme si oddechli, protože 
tato silnice patří mezi nejdůležitější 
v regionu,“ říká primátor Liberce Tibor 
Batthyány.

Přeložka silnice I/14 má výrazně 
lepší směrové a výškové parametry, 
než měla původní klikatá komunikace 

III/29024. Stavbou nové trasy se zkra-
cuje délka cesty i jízdní čas, poklesne 
hluková zátěž obyvatel žijících v okolí 
stávající silnice a velkým přínosem 
je rovněž pro imisní situaci v území. 
Vedení trasy mimo zastavěné části 
obce rovněž minimalizuje kolize 
s  chodci. Komfortnější spojení má 
nyní nejen Liberec s Jabloncem nad 
Nisou, ale i oblast Krkonoš. 

Nová silnice do Jablonce už slouží řidičům
Je kratší, rychlejší, pohodlnější a bezpečnější. Nová silnice spojující Liberec a Jablonec nad 
Nisou přes Kunratice se 1. června konečně otevřela motoristům.
Redakce

POSELSTVÍ Z ROKU 1946
LÉTO NA 
NÁMĚSTÍ

Liberečané a návštěvníci města 
se mohou během prázdnin opět 
těšit na kulturní a společenské 
akce na náměstí Dr. E. Beneše.

LÉTO NA NÁMĚSTÍ přinese bohatý 
program, který nabídne tradiční Bohe-
mia Jazz Fest, koncerty, divadelní před-
stavení, tančírnu a mnoho dalších akcí.
 PROGRAM NA STR. 5
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EDITORIAL
Milí Liberečané,
na úvod červnového vydání mi dovolte poděko-

vat všem ředitelkám a ředitelům a především uči-
telkám a učitelům našich škol za odvedenou práci 
ve školním roce 2017/2018. Někdo tvrdí, že učitelé 
si velké letní prázdniny nezaslouží, protože mají spoustu volna po celý rok, 
ale já to vidím trochu jinak. Každá práce má své plusy a mínusy a každý, kdo 
říká, jak to učitelé mají jednoduché, by si to měl vyzkoušet – stoupnout si 
před třicet dětí, z nichž každé je svým jedinečným způsobem individualita, 
ukočírovat je a ještě k tomu je něco naučit. Ne, opravdu si nemyslím, že to 
učitelé mají jednoduché, a všem jim přeji, ať přes letní prázdniny naberou 
nové síly do dalšího školního roku.

A jaké ty prázdniny vlastně budou? I letos jsme pro vás připravili oblíbené 
Léto na náměstí, které už se stalo nedílnou součástí libereckých prázdnin. 
Vždy se snažíme, abychom vám období dovolených a dětských radovánek 
co nejvíce zpříjemnili, a opět z toho vzešel našlapaný program, který bude 
skoro denně přinášet zábavu. Vybírat si můžete z koncertů, výtvarných 
kurzů, tančíren, ale i ze sportovních akcí a akcí pro děti.

Letos budou programové dny na náměstí tematické. Těšit se můžete 
na jazzové nedělní podvečery, na pondělky s písničkáři, úterky budou 
patřit dechovce nebo dixielandu a středy zase folkrockovým kapelám. Po 
vzoru tradice dojde i na oblíbené masovější akce jako divadlo pod širým 
nebem, Bohemia Jazz Fest nebo mezinárodní setkání flašinetářů. To své 
si z bohaté nabídky určitě vyberete. Léto na náměstí zahajujeme v pátek 
29. června ve 14.00 hodin.

Blížící se prázdniny samozřejmě neznamenají, že město stagnuje. Inten-
zivně pracujeme na přípravách nového územního plánu. Jeho návrh bude 
veřejně projednán v úterý 26. června v Lidových sadech. Na téma územního 
plánu jsme v květnu vydali mimořádné číslo Libereckého zpravodaje. 
Pokud jste ho ještě neviděli, můžete si jej prohlédnout i v elektronické 
podobě na webu města. S kolegou náměstkem Tomášem Kyselou také 
pracujeme na přípravách celkové rekonstrukce plaveckého bazénu, která 
vyjde na stovky milionů korun. Bez rozsáhlé rekonstrukce bychom druhý 
nejnavštěvovanější bazén v Čechách museli zavřít a to zkrátka nemůžeme 
dopustit. Bližší informace o chystané rekonstrukci bazénu se dozvíte na 
následujících stránkách, kde najdete i řadu dalších aktualit a informací 
o dění v našem městě.

Všem vám přeji co nejpohodovější dovolenou! 
 Váš Tibor Batthyány

OD ČERVENCE bude všem žadate-
lům vydán stejný doklad – kartička 
se strojově čitelnými údaji a elektro-
nickým kontaktním čipem (dále jen 
s čipem), a  to bez poplatku (správní 
poplatek za tento druh dokladu činí 
do konce června 500 Kč).

Sami se pak můžete rozhodnout, 
zda čip v občance budete chtít mít 
aktivní, či nikoliv. V případě jeho akti-
vace vám bude do budoucna umož-
něno využívat občanský průkaz při 

vaší vzdálené autentizaci a přístupu 
k vašim identifikačním údajům.

Lhůty pro vydání občanského prů-
kazu budou tři, jedna základní do 30 
dnů a dvě zkrácené, tj. do 5 pracov-
ních dnů a do 24 hodin (žádost musí 
být podaná v pracovní den).

O doklady s kratší dobou vyhoto-
vení si budou moci občané požádat 
nejen na obecním úřadě obce s rozší-
řenou působností, ale i na Ministerstvu 
vnitra ČR. Novinkou je také možnost 

zaslání informace o převzetí dokladu 
v případě, že klient při nabírání žádosti 
uvede svůj telefonický nebo e-mailový 

kontakt. S těmito změnami jdou ruku 
v ruce i změny v sazebníku správních 
poplatků. 

Změny ve vydávání občanských průkazů
Všechny občanské průkazy vydané do 30. června 2018 zůstávají platné po celou dobu jejich stanovené platnosti. Pokud si 
však přijdete pro občanský průkaz 1. července 2018 a později, nebudete si již vybírat ze dvou variant dokladů.
Veronika Vanerová, vedoucí oddělení dokladů a evidence obyvatel

OBČANSKÉ PRŮKAZY – OD 1. 7. 2018
LHŮTA DOSPĚLÍ DÍTĚ DO 15 LET KDE PODAT ŽÁDOST KDE PŘEVZÍT DOKLAD

do 24 hodin 1 000 Kč 500 Kč MVČR, OÚORP MVČR

do 5 pracovních dnů 500 Kč 300 Kč MVČR, OÚORP MVČR, OÚORP

do 30 pracovních dnů - 50 Kč OÚORP OÚORP

Legenda: MVČR – Ministerstvo vnitra ČR; OÚORP – obecní úřad obce s rozšířenou působností

NOVÝ 
ÚZEMNÍ PLÁN 

LIBERCE

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
LIDOVÉ SADY
úterý 26. 6. od 17 hodin

PREZENTACE NÁVRHU VEŘEJNOSTI
Výkresy návrhu a další informace také v OC Forum
a na webu www.uzemniplanliberec.cz

Informační telefon: 485 243 540
E-mail: upliberec@magistrat.liberec.cz

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Termín pro podání námitek a připomínek: 
od pondělí 21. 5. 2018 do úterý 3. 7. 2018

Statutární město Liberec
a Konfederace politických vězňů – pobočka Liberec

vás zvou na

PIETNÍ SHROMÁŽDĚNÍ KONANÉ
U PAMÁTNÍKU OBĚTEM KOMUNISMU

v Jablonecké ulici dne 27. června 2018 od 10 hodin.

Akce je pořádána při příležitosti Dne památky obětí 
komunistického režimu a je určena pro veřejnost.
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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 termín je 26. června mezi 14. a 16. hodinou.

OTEVŘENÉ DVEŘE PRIMÁTORA

Termíny uzavření magistrátu v roce 2018:
UZAVŘENÍ MAGISTRÁTU PRO VEŘEJNOST

sobota 30. 6. 2018
sobota 7. 7. 2018
sobota 29. 9. 2018
sobota 29. 12. 2018
pondělí 31. 12. 2018

Každý poslední pátek v měsíci 
je tzv. sanitární den, kdy jsou 
všechny objekty magistrátu pro 
veřejnost uzavřeny. 

Dříve než za 6 dní na 
dovolenou neodjedete
Od 1. července letošního roku bude možné získat cestovní 
pasy za pouhých 24 hodin, ale je lepší si o pas zažádat v klidu 
co nejdříve. Do konce června musíte čekat minimálně 6 dnů.
Veronika Vanerová, vedoucí oddělení dokladů a evidence obyvatel

Letní provoz MHD s omezeními
Od 1. července vstoupí v liberecké MHD v platnost letní jízdní 
řády. Provoz po dobu letních prázdnin ukončí školní linky. Do 
letních jízdních řádů se ale promítnou opravy a uzavírky.
Redakce

SEZONA CESTOVNÍCH dokladů je již 
v plném proudu. Ti, kdo stihli požádat 
o  nový cestovní pas před sezonou, 
mohou s  klidným svědomím odces-
tovat na plánovanou dovolenou. Jistě 
jim závidí všichni, kteří to z  různých 
důvodů nestihli. Co naplat, nezbývá jim 
nic jiného než si požádat o doklad nyní. 
Bohužel, doba odbavení na přepážkách 
může být v období letních prázdnin 
delší, ale nic není ztraceno. Je přece 
teprve začátek června! Tak neváhejte 
a přijďte si zajistit svůj cestovní doklad 
ještě dnes.

Upozornění! Do konce června platí 
stále starý zákon č. 329/1999 Sb., o ces-
tovních dokladech, kdy nejrychlejší 
způsob vyhotovení cestovního pasu 
je v tzv. režimu Blesk, tj. do šesti pra-
covních dnů, za 4 000 Kč (dítě do 15 let 
2 000 Kč). Od 1. července 2018 nastane 
změna ve vydávání cestovních dokladů 
dle novely výše zmíněného zákona. Ces-
tovní pas si budete moci vyzvednout již 
za pouhých 24 hodin. Ale pozor, pouze 
na Ministerstvu vnitra ČR v Praze, a to za 
6 000 Kč (dítě do 15 let 2 000 Kč). Také tu 

bude varianta vyhotovení dokladu do 
5 pracovních dní za 3 000 Kč (dítě do 15 
let 1 000 Kč) a samozřejmě standardní 
varianta do 30 dní za 600 Kč (dítě do 
15 let 100 Kč). Volba bude na každém 
z nás, jakou variantu cestovního pasu 
si zvolíme, a jaký správní poplatek tudíž 
budeme muset zaplatit.

Základní informace o  cestovních 
pasech platné od 2. poloviny roku 2018, 
jejich lhůtách pro vydání a správních 
poplatcích, které za jejich vydání občan 
zaplatí, kde o ně bude žádat a kde se 
budou vydávat, jsou uvedeny v násle-
dující tabulce. 

OD 1. ČERVENCE bude 105 dní ome-
zena doprava v ulici České mládeže. Od 
kruhové křižovatky u ČSAD až po křižo-
vatku s Kubelíkovou bude ulice jedno-
směrná, a to ve směru průtahu městem 
do průmyslové zóny Jih. Linky č. 31, 33, 
34, 35 tak budou ve směru z průmyslové 
zóny odkloněny po objízdné trase.

Spoje linky č. 22 jezdící do OC Nisa 
budou ukončeny v zastávce České mlá-
deže. Linka 22 nebude po dobu uzavír-
ky obsluhovat zastávky Kavkazská, OC 
Nisa Kino a OC Nisa. Linka č. 500 bude ve 
směru z OC Nisa odkloněna po objízd-
né trase, nebude obsluhovat nástupní 
zastávku OC Nisa a zastávku OC Nisa kino. 
Autobus bude ve směru do centra odjíž-
dět pouze z výstupní zastávky OC Nisa.

Od 7. do 31. července bude odkloně-
na linka č. 26 z důvodu uzavírky želez-
ničního podjezdu v Krásné Studánce. Ze 
zastávky Pavlovice křižovatka povede 
objízdná trasa přes Stráž nad Nisou 

a náhradní zastávku Krásná Studánka 
kovárna do Krásné Studánky. U vybra-
ných spojů linky č. 30 budou upraveny 
odjezdy tak, aby byla zachována návaz-
nost ranních a večerních spojů linek č. 
26 a 30.

V  období letních prázdnin bude 
výluka tramvajového provozu v úseku 
Rybníček – Lidové sady. Doprava na tram-
vajové trati bude v úseku Lidové sady – 
Viadukt nahrazena autobusy. Linka č. 3 
bude provozována v úseku Rybníček – 
Horní Hanychov, linky č. 5 a 11 pouze 
v úseku Fügnerova – Jablonec n. N. Na 
všech tramvajových linkách a na linkách 
náhradní dopravy budou platit výlukové 
jízdní řády.

Letní jízdní řády platí na linkách č. 2, 
3, 5, 11, 12, 13, 15 a 24. Od 1. 7. do 31. 8. 
nebudou jezdit „školní“ linky 36, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 a 60.

Podrobnější informace najdete na 
internetu www.dpmlj.cz 

CESTOVNÍ PASY – OD 1. 7. 2018
LHŮTA DOSPĚLÍ DÍTĚ DO 15 LET KDE PODAT ŽÁDOST KDE PŘEVZÍT DOKLAD

do 24 hodin 6 000 Kč 2 000 Kč MVČR MVČR

do 5 pracovních dnů 3 000 Kč 1 000 Kč MVČR, OÚORP MVČR, OÚORP

do 30 pracovních dnů 600 Kč 100 Kč OÚORP OÚORP

Legenda: MVČR – Ministerstvo vnitra ČR; OÚORP – obecní úřad obce s rozšířenou působností

ŘO ŘE ZŘ DŘEŘŘŘŘ
ŘŘ ŘŘŘŘ ŘŘ ŘŘŘŘ ŘŘ ŘŘŘŘ ŘŘŘŘŘŘ

Inzerce
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V. ročník přehlídky začínajících 
hudebníků s handicapem i bez.

www.tulifest.cz I www.sdruzenitulipan.cz

hudebníků s handicapem i bez.hudebníků s handicapem i bez.

Soukenné náměstí, LIBEREC  22. 6. 2018 od 14 h

FREDDIE MERCURY ONE NIGHT SOLO SHOW
JAROSLAV BRESKY

Milan Šatník – THE ULTIMATE ROCK SHOW
BOHATÝ 
DOPROVODNÝ 
PROGRAM!
OBČERSTVENÍ 

VÍTĚZE ČEKÁ:
Natočení singlu V PROFESIONÁLNÍM 

STUDIU BRAINSTORM 
VYSTOUPENÍ na FESTIVALU 

BENÁTSKÁ 2019 A LÉTOFEST 2018
VYSTOUPENÍ na akci Týden s TULIPANEM 2018

PARTNEŘI:
VSTUP ZDARMA!

Akce je podpořena z Fondu kultury a cestovního ruchu Statutárního města Liberec.
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K dostání v každé trafice.

LOUKY U HOSTINCE U ŠÁMALŮ
Proseč pod Ještědem

svatojanskapout.kallib.cz

liberec.rozhlas.cz

TOULKY S MARCELOU AUGUSTOVOU

Vydejte se s oblíbenou moderátorkou 
po Libereckém kraji

každou neděli po 9. hodině, 
repríza ve středu po 18. hodině

Pošlete do soutěže na facebook vaši nej fotografii 
a vyhrajte pěkné ceny. 

Augustova-banner.indd   1 22.5.2018   15:01:12

PÁTEK 22. 6. 2018 od 9 do 12 h
LANOVKOU SKALKA NAHORU
ÚKLID SJEZDOVEK CESTOU DOLŮ

DÁREK PRO VŠECHNY DOBROVOLNÍKY
JEDNODENNÍ SKIPAS
+ jednodenní jízdné pro celou rodinu na léto

POMOZTE NÁM VYČISTIT SKIAREÁL
ODPADKY A KAMENY NA SJEZDOVKY NEPATŘÍ

Více na www.skijested.cz

PÁTEK 22. 6. 2018 od 9 do 12 h
LANOVKOU SKALKA NAHORU
ÚKLID SJEZDOVEK CESTOU DOLŮ

+ jednodenní jízdné pro celou rodinu na léto

ODPADKY A KAMENY NA SJEZDOVKY NEPATŘÍ

www.skijested.cz

ZELENÝ 
JEŠTĚD

www.facebook.com/liberec
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MYŠLENKA VZNIKLA v české části 
Euroregionu Nisa a její hlavní ideou je 
přilákat do přilehlých obcí v podhůří 
často přeplněných Jizerských hor víc 
turistů.

„Zastupitelé města Liberce schvá-
lili účast v tomto projektu už v roce 
2016, nyní se podařilo získat dotaci 
z česko-polského programu ve výši 75 
milionů Kč,“ sděluje zastupitel města 
a jednatel Euroregionu Nisa Jaroslav 
Zámečník.

„Projekt, do něhož je zapojeno na 
české i  polské straně 20 partnerů, 
počítá s tím, že vznikne okruh o délce 
asi 220 kilometrů. Zpřístupní zajímavá 
a dosud málo navštěvovaná místa na 
obou stranách česko-polských hranic 
v okolí Jizerských hor.

Část chystané trasy povede na 
české straně hranic po stávající cyk-
lostezce Odra–Nisa, která začíná 

u pramene Lužické Nisy a kopíruje 
její tok přes Vratislavice nad Nisou, 
Liberec, Chrastavu, Chotyni a Hrádek 
nad Nisou do saské Žitavy. Celková 
délka stezky Odra–Nisa je 630 kilome-
trů a končí u Baltického moře.

Z Hrádku nad Nisou odbočí cyklisté 
z trasy Odra–Nisa do polské Bogaty-
nie, odtud se vydají směrem na Frýd- 
lant, poté kolem celého Frýdlantské-
ho výběžku do Swieradowa Zdroje, 
přes Szklarskou Porebu, Jakuszyce, 
Orle a zpět do Nové Vsi nad Nisou 
k pramenu Lužické Nisy.

Celkové náklady se pohybují okolo 
100 mil. Kč, město Liberec z projektu 
získá asi 3 mil. Kč. První úsek bude 
slavnostně zprovozněn už v červnu 
2018 v  Chrastavě a  Bílém Kostele, 
po dalších trasách by se měli kolem 
Jizerek cyklisté projet v roce 2019,“ 
dodává Jaroslav Zámečník. 

Dvě stě cyklokilometrů okolo Jizerských hor
Vytvořit trasu, v níž cyklista nejede jen tam a zpátky, je ambicí česko-polského projektu, který má výmluvný název Kolem 
kolem Jizerek. Město Liberec má v tomto projektu také svoje místo.
Redakce

Inzerce

Permanentky na Bílé Tygry v prodeji!

PEŠÁN!

TYGRTYGR
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ŽÁCI MĚLI možnost prohlédnout 
si všechny expozice, pro všechny 
byla připravena velká science show, 
do které se někteří aktivně zapojili, 
a návštěva planetária.

Pro žáky 7., 8. a  9. třídy si lekto-
ři připravili také laboratorní práci 
na témata věda v  kuchyni, vědec-
ká hračka, slyšíme a  posloucháme 
a voda. Děti vyplňovaly pracovní listy 

a plnily zadané úkoly. Na tyto výukové 
modely jsme využili nabídku zřizova-
tele, který vyčlenil částku na pokrytí 
nákladů.

Rádi bychom touto cestou podě-
kovali všem pracovníkům iQlandie, 
kteří se nám věnovali a program pro 
nás připravili. Všichni žáci si den velmi 
užili a zcela jistě je inspiroval k další 
návštěvě. 

TEORETICKÁ ČÁST proběhla ve třídě 
a  byla věnována hlavně významu 
třídění odpadu, recyklaci, rozlišení 
barevných kontejnerů a  zajímavos-
tem: např. jak dlouho trvá, než se 
v přírodě rozloží papír, plast, sklo…?

Třeťáci poučeni paní učitelkou 
o nebezpečí, které může i v odpadech 
„číhat“, vyrazili s nadšením do lesa. 
Cestou z  Lidových sadů na Českou 
Chalupu plnili své pytle nejrůznější-
mi odpady. Převažoval papír, plastové 
lahve a plechovky. Největší kuriozitou 
byl nález dvou plastových kbelíků se 
zbytky malty, ohořelý hrnec a mokrá 
plná krabička cigaret. Děti se nestačily 
divit, co všechno se dá v lese nalézt.

I  přes náročnější terén nakonec 
všichni dorazili s  úsměvem do cíle 
k  České Chalupě. Pytle s  „úlovky“ 
byly zanechány na smluveném místě 
k  vyzvednutí pracovníkům Společ-
nosti pro Jizerské hory.

Děti si uvědomily nejen význam tří-
dění odpadu, ale i důležitost ochrany 
naší krásné přírody!!! 

PARTNERSKÁ ZÁKLADNÍ škola se 
nachází v malém rybářském městečku 
na ostrově Heimaey na jihu Islandu. 
Libereckou školu reprezentovali čtyři 
pedagogové a tři žákyně 8. a 9. ročníku.

Program setkání byl bohatý a zahr-
noval jak pracovní aktivity, tak i výlety 
a exkurze. Všichni se zúčastnili něko-
lika workshopů v dílně Fablab, která 
se zaměřuje na inovace a  výzkum 
v  oblasti technologií. To odpovídá 
i  tématu projektu, který nese název 
„Meet up with the future“ – „Potkej 
se s budoucností“.

Učili se např. navrhnout si motiv na 
tričko v grafickém programu Inkscape 
nebo vytisknout si visačku na kufr ve 
3D tiskárně. Dále každá skupina před-
stavila audionahrávku se strašidelným 
příběhem, který žáci ještě před setká-
ním vymysleli a namluvili s využitím 
zvukových efektů. Proběhla i  pre-
zentace tamějších škol a pracovních 
nabídek, exkurze v několika muzeích 

a další zajímavé aktivity.
Učitelé měli možnost prohlédnout 

si prostory několika škol a porovnat 
vybavení i  výukové metody, české 
žákyně pak byly zapojeny přímo do 
výuky.

V rámci výletů měli účastníci mož-
nost poznat nejen ostrov Heimaey, 
jemuž dominuje činná sopka, ale 
i  další krásná místa jihozápadního 
Islandu  – např. Geysir, kde v  pravi-
delných intervalech tryská ze země 
několik metrů vysoký horký gejzír, 
mohutné kaskádovité vodopády 
Gullfoss nebo vodopád Seljalands-
foss zajímavý tím, že ho lze celý obejít 
dokola.

Třešinkou na dortu pak byl dvou-
denní pobyt v hlavním městě Reykja-
víku před odletem domů. Setkáním na 
Islandu se dvouletý projekt Erasmus+ 
uzavřel, ale již nyní probíhají přípravy 
na realizaci dalšího projektu s novými 
zahraničními partnery. 

Celý den v iQlandii
V dubnu žáci Základní školy Oblačná navštívili iQlandii. Ve 
spolupráci s lektory pro ně byl připraven projektový den.
ZŠ Oblačná

Nejlepší odpad je ten, 
který vůbec nevznikne
V květnu se žáci 3. A ZŠ Aloisina výšina v rámci projektového 
dne na téma „Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne“ 
zapojili do neméně známé akce „Ukliďme Jizerky“.
Jana Martínková

ZŠ Barvířská na Islandu
V rámci dvouletého mezinárodního projektu partnerství škol 
Erasmus+, do kterého je ZŠ a MŠ Barvířská zapojena spolu se 
školami z Islandu, Německa, Turecka a Norska, proběhlo ve 
dnech 21.–29. dubna 2018 závěrečné setkání na Islandu.
Daniela Marková

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
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DO DĚTSKÉ SKUPINY lze přijímat 
děti od 1 do 6 let. Dětské skupiny mají 
velice přísná pravidla ohledně hygie-
ny a péče o děti, na šest dětí musí být 
jedna učitelka. Jsou dva druhy dět-
ských skupin, jedna je po 24 dětech, 
kdy musí být 4 učitelky u dětí, anebo 
12 dětí a 2 učitelky.

Každá skupina je zaměřena jinak, 
některá se specializuje na malé děti 
a ti druzí dělají skupinu 12 dětí, kde 
spolu vyrůstají jako sourozenci až 
do nástupu školní docházky. Děti 
jsou řádně vzdělávány jako v  MŠ 
podle rámcového vzdělávacího 
programu.

Výhodou dětských skupin je přede-
vším malý kolektiv, na který jsou dva 
učitelé, proto se můžou věnovat dětem 

v plném rozsahu. I různé poruchy se dají 
dříve rozeznat a pracovat s nimi. Z praxe 
vyplývá, že si děti v menším kolektivu 
tolik neubližují a  nemluví sprostě. 
Přes prázdniny se většinou nezavírají, 
a pokud ano, pouze na 14 dní v kuse. Je 
možnost hlídání i přes noc, kdy rodiče 
slouží na noční směně.

Dětské skupiny si můžou rodiče 
vyhledat na portálu MPSV, pro Liberec 
už je v  rejstříku 13 dětských skupin 
s kapacitou 176 míst.

Dětské skupiny jsou dotované Evrop-
skou unií, a proto i školné pro děti si 
můžou dovolit i rodiče s menšími příjmy. 
Školné se samozřejmě dá odečíst z daní 
jako u klasických mateřských škol.

Přehled dětských skupin v  Liberci 
naleznete zde: 1url.cz/@skupiny_lbc 

Dětské skupiny v Liberci
Možná jste už slyšeli o službě vzdělávání dětí v podobě 
dětských skupin. Několik jich funguje také v Liberci. Co je 
vlastně dětská skupina? Zřizovatel je Ministerstvo práce 
a sociálních věcí a tyto skupiny jsou zřizovány hlavně pro 
pracující rodiče nebo rodiče vedené na ÚP.
Věra Křížová

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ

 V-KLUB PŘI DDM VĚTRNÍK uspo-
řádal s Eurocentrem Liberec 27. ročník 
soutěže Moje město Liberec s podti-
tulem „Úspěchy Liberce v evropských 
souvislostech“. Soutěže se zúčastnilo 
106 žáků ze 14 ZŠ a gymnázií. Vypra-
cování úkolů vyžadovalo od žáků, aby 
podnikali výlety po Liberci a  okolí, 
vyhledávali informace o historii, kul-
tuře, sportu a vědě. V první kategorii 
vyhrála dvojice Tereza Kuntošová 
a  Aneta Medková ze ZŠ Švermova. 
V  druhé kategorii vyhrála dvojice 
Zuzana Martinovská a Renáta Šimo-
níčková z Gymnázia a SOŠPg Jeroný-
mova.

 PRVNÍ POLOLETÍ ROKU v seriálu 
soutěží papírových modelářů uzavře-
la soutěž Papírová růže v Jindřicho-
vě Hradci ve dnech 25. a 26. května. 
Modeláři z  našeho DDM se zúčast-
nili soutěže, která byla zároveň MČR 
v  kategorii malé architektury, více 
než se ctí. Starší žáci pokračovali 
v trendu předchozích soutěží ziskem 

titulu mistra a vicemistra v pořadí Filip 
Svatoš a Lukáš Bůlfinek. Kromě toho 
děti dovezly ještě dalších 7 medailí 
v dalších kategoriích.

 PO ZMĚNĚ ZŘIZOVATELE byly 
DDM Větrník statutárním městem 
Liberec finančně umožněny úpravy 
nevyužité části zahrady (cca 1 800 m2) 
a výsadba a aplikace prvků v dopo-
sud využívané a zajímavě řešené části 
zahrady. Tato investice umožní, a  již 
začíná umožňovat, širší využití zahra-
dy dětmi DDM Větrník, ale i  dětmi 
MŠ a ZŠ, pro které se zde postupně 
vytváří nejen zábavné, ale i sportovní 
a naučné hrací prvky a systémy. Děti 
z MŠ a ZŠ budou mít rovněž při své 
návštěvě možnost zapůjčení předem 
daného sortimentu sportovního 
a dalšího náčiní. Vzhledem k celkové 
ploše zahrady cca 4 250 m2 je realiza-
ce rozplánována do několika kroků, 
a tedy i roků, ale už nyní se těšíme na 
konečnou podobu zahrady a široké 
spektrum vyžití našimi dětmi. 

Zprávy z DDM Větrník
Tomáš Herder  www.ddmliberec.cz

PO

PŘED

ZAHRADA VĚTRNÍKU PROCHÁZÍ ÚPRAVAMI

Voláme Vás, kamarádi, měli jsme se všichni rádi.
Ve školičce naší milé strávili jsme krásné chvíle.
Ach, ten čas tak rychle letí, už jsme vážně velké děti. Jana Pospíšilová, ředitelka mateřské školy

Na rozloučenou se školkou
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MYŠLENKA VRÁTIT bývalé školské 
budově její původní stav se vlastně 
zrodila velmi rychle během pár květ-
nových dní. Objekt Na Žižkově je totiž 
posledním odpovídajícím domem ve 
vlastnictví města, s původním geniem 
loci, dostatečnými obecními pozemky 
ve svém okolí a  nadto s  odpovídají-
cím využitím v územním plánu. První 
waldorfská třída je zatím umístěna 
v budově v Gollově ulici společně s tří-
dami bývalé praktické školy, od září 
zde do lavic zasednou i děti z nového 
waldorfského ročníku. Na další rozvoj 
této alternativy, kterou chce město 

dále podporovat stejně jako montes-
sori třídy v ZŠ 5. května, ale už v Gollově 
ulici není a nebude prostor.

Původně jsme předpokládali, že 
objekt Gollova pro waldorf postupně 
uvolníme tím, že v souvislosti s inkluzí 
část dětí praktické školy (převážně děti 
s nižším intelektem) přejde do běžných 
škol a zbytek budeme moci sestěhovat 
do speciální školy v Orlí ulici. Reálně se 
ale ukazuje, že dětí nezačlenitelných 
do běžného vzdělávání je mnohem 
více, než MŠMT jako národní garant 
vzdělávání počítalo. Inkluze zkrátka 
nemůže být absolutní. A pro tyto děti 

je i z režimových důvodů nejlepší, aby 
dále docházely do školy v Gollově ulici 
(chodili tam mnohdy i jejich rodiče či 
další příbuzní, takže znalost prostředí 
je tu výhodou).

Do objektu bývalé školy Na Žižkově 
je možné umístit 8–9 tříd po zhruba 20 
žácích, což je dostatečné, také šatny, 
zázemí pro učitele a technické zázemí. 
Stravování i  výuku tělesné výchovy 
bychom museli řešit v některé ze sou-
sedních základních škol. Výhodou je, že 
pro potřeby waldorfu můžeme budovu 
rekonstruovat postupně, tedy až na tři 
etapy tak, jak bude narůstat kapacita 

školy. Už letos bychom chtěli společně 
s  odbory majetkové správy a  rozvoje 
zadat projektovou studii, která zodpoví 
i nejzásadnější otázku – kolik to bude stát.

Cílem města by mělo být usilovat 
o  udržení této oblasti jako tzv. plně 
integrované (tj. nezakládající sociální 
vyloučení). V takovém případě je podle 
mého názoru volba waldorfské školy 
vedle dvou plánovaných bytových 
domů se sociálním bydlením a souse-
dící terapeutickou komunitou Advaita 
ideálním počinem, protože toto více 
sociálně zatěžující okolí bude přirozeně 
narušovat. 

Chceme navrátit školu do bývalé ZŠ Na Žižkově
Smělý plán vrátit budově bývalé Základní školy Na Žižkově (Rochlice) její školské využití se možná stane realitou. 
Město Liberec dlouhodobě řešilo, co se čtyřpatrovou zděnou budovou z roku 1902 dělat. Rezort školství zase 
usilovně přemýšlí, jak řešit budoucí kapacity alternativního waldorfského vzdělávání, které jsme zahájili první 
třídou od 1. září 2017. Což tahle spojit obě věci dohromady?

Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu

DĚVČATA SI páté místo zasloužila, 
neboť výborně pracovala po celý rok. 
Finálový turnaj byl zorganizován na 
vysoké úrovni, o čemž svědčí i přítom-
nost štábu České televize.

Výsledek je skutečně mimořádný 
i z hlediska toho, v jakých podmínkách 
na ZŠ Ještědská sportujeme. Jediná 
tělocvična pro cca 650 žáků či zoufalý 
sportovní areál z roku 1974 (asfaltový 
ovál je raritou mezi základními škola-
mi). Je vidět, že i přes určitou nepřízeň 
našich zákonodárců se na Ještědské 

(nejen) sport dělá na mimořádné 
úrovni a jsme rádi, že důstojně repre-
zentujeme město Liberec, potažmo 
celý region. Po chlapeckém 5. místě 
ve florbalu se jedná o další výrazný 
úspěch pro naši školu.

O  výsledek se zasloužily: Nelča 
Koběrská, Lucka Adamová, Barča 
Honzková, Kája a  Anežka Růtovy, 
Lucka Peukertová, Alžběta Soldáno-
vá, Barča Kozáková, Kačka Štelzigová, 
Míša a Kačka Adamovy, Denisa Char-
vátová. 

ALE PĚ K N Ě popořádku: nejprve 
př iš la v ítěz st v í  nad Broumov-
skou a  Ještědskou ve skupině C, 
poté důležitá semif inálová výhra 
nad Hodkovicemi, posléze v ýhry 
v okresním f inále nad Frýdlantem, 
Aloisinou v ýšinou a  Kaplického, 

no a nakonec vítězství nad Semily, 
Smržovkou a Cvikovem v krajském 
f inále soutěže McDonald’s  Cup 
v kopané.

Vynikající výkon, moc gratulujeme 
a ať vám to, „kluci“, střílí i na republi-
kovém finále. 

ZŠ Ještědská je pátou nejlepší 
volejbalovou školou v republice
Volejbalistky ZŠ Ještědská vybojovaly výborné 5. místo 
v republikovém finále základních škol, které se konalo 
31. 5.–1. 6. 2018 v Karlových Varech. Děvčata z Ještědské 
„prošla“ do finále přes okresní kolo, krajské finále 
a náročnou kvalifikaci v Jičíně.
Lukáš Houda, ředitel ZŠ Ještědská

Kraj bude reprezentovat 
ve fotbale Sokolovská
Mimořádného výsledku dosáhlo družstvo fotbalistů ze 4. a 5. 
třídy ZŠ Sokolovská, když zvítězilo ve všech svých sehraných 
zápasech a zaslouženě postoupilo na republikové finále 
a svátek fotbalu do Ústí nad Labem.
Radek Wiener

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
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Pojďte s námi zažít netradiční prohlídku centra Liberce,
 na které se možná setkáte s radničním rytířem Rolandem.

PODVEČERNÍ DĚTSKÁ PROHLÍDKA
CENTRA LIBERCE

KAŽDÝ PÁTEK OD 18 HODIN

KAPACITA PROHLÍDKY OMEZENA, NUTNÁ 
REZERVACE (INFO@VISITLIBEREC.EU, 
tel. 485 101 709, WWW.VISITLIBEREC.EU)

RODINNÉ VSTUPNÉ: 100 KČ (2+2), 
DOSPĚLÍ: 50 KČ, DĚTI: 25 KČ

ČERVENEC – SRPEN 2018

h
 Partnerem akce je 

www.grex-sever.com

ZUŠ Liberec ve spolupráci  
s University Michigan (USA) 

si vás dovolují pozvat na 

KONCERTY  
HOUSLOVÝCH 

VIRTUÓZŮ 
vždy od 19:00 hodin 

 
velký sál ZUŠ Liberec 

sobota 21. 7. 
čtvrtek 26. 7. 
pondělí 30. 7. 
středa 1. 8. 
pátek 3. 8. 

 
obřadní síň liberecké radnice 

úterý 24. 7. 
pátek 27. 7. 
úterý 31. 7. 

 
vstup volný 

HLAVNÍ ROLI v orga-
nizaci sportovního 
klání pro děti měla 
MŠ Korálek, velkou 
měrou se na spolu-
práci podílelo vedení 
ZŠ Aloisina výšina 
spolu s metodičkami 
pedagogické praxe 
studentek Gymnázia 
a SOŠPg Jeronýmova. 
Obě školy zapojily 
i své studentky či žáky, kteří pomáha-
li při organizaci na hřišti, při měření 
a porovnávání sportovních výkonů 
děvčat a chlapců.

Děti závodily ve 4 disciplínách: 
běh na vzdálenost 50 m, skok z místa, 
hod kriketovým míčkem a skupinová 
štafeta. Za tři nejlepší výkony byli 
malí sportovci odměněni medailemi 
a krásnými diplomy. Odměny získali 
i ostatní soutěžící za náležitou snahu 

ve sportovních disciplínách. O slad-
kou odměnu pro všechny zúčastněné 
mateřinky se postarala společnost 
Gastron, která pro ně vyrobila skvělé 
dorty.

Máme velkou radost, že se tato 
sportovní akce vydařila, a  děkuje-
me všem zúčastněným mateřinkám 
a jejich učitelkám za účast a úžasnou 
atmosféru, kterou společně se svými 
týmy na hřišti vytvořily. 

Školky na olympiádě
Ve čtvrtek 7. června proběhl na hřišti ZŠ Aloisina výšina 
1. ročník Mateřinkové olympiády, které se zúčastnilo 
80 předškolních dětí z pěti libereckých mateřských škol: 
z MŠ Korálek, Beruška, Jablůňka, Delfínek a Klášterní.
Vladimíra Jurigová a Markéta Skalická, MŠ Korálek
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STEZKY BYLY jen očíslovány a neměly 
žádný název, který by něco evokoval 
nebo rovnou zval k  nějaké činnosti. 
Zejména pro děti jsme nenabízeli nic 
navíc, za čím by šly. V době interaktiv-
ních her a  všudypřítomné zábavy je 
pro ně procházka bez cíle nebo úkolu, 
potažmo možnosti s  tím spojené 
odměny, neatraktivní.

Proto jsme se rozhodli vybudovat 
edukativně zábavné stezky, které 
chceme nabídnout jako zajímavou 
alternativu pro procházku lesem. 
Cestou se děti i rodiče mohou dozvě-
dět na stanovištích s cedulemi zajímavé 

informace o regionu a místní výrobě. 
Hrací karta formou kvízu s otázkami je 
pak opravňuje soutěžit o drobné ceny.

Návštěvník si vyzvedne na pokladně 
lanové dráhy Skalka, která se nachází 
nedaleko konečné stanice tramvaje, 
hrací kartu a  může si vybrat, jakou 
trasu dle náročnosti zvolí. Všechny 
stezky začínají na dolní stanici lanovky 
Skalka výjezdem na vrchol, pokračují 
směrem dolů nebo po hřebenu a končí 
opět u dolní stanice, kde úspěšný výlet-
ník získá dle zvládnuté trasy odměnu: 
například palačinku nebo pivo. Trasy se 
dají jít samozřejmě i opačným směrem 

do kopce. Nejsnazší je červená „Křiš-
ťálová stezka“ (3,1 km), nejdelší pak 
Mlynářská“ (6,8 km) a pro vytrvalejší 
je určena „Pivovarská stezka“ (3,5 km), 
která je strmější, protože vede až na 
vrchol k hotelu Ještěd.

Přijďte se k nám projít, zajezdit si na 
kole nebo koloběžce a to vše se zába-
vou v patách.

Stezky se slavnostně otevírají v den 
vysvědčení 29. 6. 2 018, kdy se od 10.00 
do 17.00 hod. koná na dolní stanici 
lanovky Skalka zábavný dětský program 
a všechny děti mají lanovku zdarma.

Více na www.skijested.cz. 

Skiareál Ještěd zve na stezky
Skiareál Ještěd nabízí v letní sezoně pěší a cyklistické stezky, prozatím se o nich mnoho 
nevědělo a nebyly lákadlem pro celé rodiny. To se nyní mění.
Renata Balašová, Skiareál Ještěd

START 
A CÍL

START 
A CÍL

KŘIŠŤÁLOVÁ 3,1 km MLYNÁŘSKÁ 6,8 km PIVOVARSKÁ 3,5 km

Ještědské stezky
P Ě Š Í  A  C Y K L I S T I C K É  T R A S Y 

Partnerská města Liberec a Žitava 
společně připravují průvodce pro 
motorkáře. Jeho cílem je oslovit ces-
tující motocyklisty a prezentovat jim 
příhraničí jako ideální destinaci na 
dovolenou s motorkou.

V rámci česko-německého projek-
tu „S motocyklem v příhraničí“ bude 
vydán tištěný průvodce, který bude 
obsahovat 10 tipů na výlet s motorkou 
po české straně hranice a 10 tipů po 
německé straně. České výlety začínají 
a končí v Liberci, ty německé pak začí-
nají a končí v Žitavě.

Průvodce bude vydán v  tištěném 
formátu B5, aby se vešel do cestovních 
tašek, a byl tak praktickým pomocní-
kem na cesty. Každá trasa ale bude 
obsahovat svůj QR kód, přes který 
bude možné si ji stáhnout do navigace. 
Tištěný průvodce bude vydán v české, 
německé, anglické a polské jazykové 
mutaci. Obě města jej budou zdarma 
rozdávat v informačních centrech od 
konce června.

K dispozici bude také on-line verze 
knihy, kterou zájemci během prázdnin 
najdou na webu www.visitliberec.eu.

V rámci projektu se také uskutečnil 
čtyřdenní motopresstrip, na který byli 
pozváni zástupci odborných médií z Čech 
a  Německa. Pozvání přijali novináři 
z časopisu Motohouse, Motocykl nebo 
ze serveru www.motorkari.cz. 

VÝSTAVA STAVBY 
STOLETÍ REPUBLIKY

O jedinečné tváři moderní archi-
tektury Libereckého kraje v obrazech, 
fotografiích, plánech a příbězích se 
můžete přesvědčit do 24. června ve 
foyer OC Plaza.

Projekt Stavby století republiky v Li-
bereckém kraji je součástí celorepubli-
kového projektu „Stavby století repub-
liky 1918–2018 v  Čechách, na Moravě 
a ve Slezsku“. Jeho cílem je představit 
stoletý vývoj moderní československé, 
respektive české architektury a  stavi-
telství jako součásti architektonické 
kultury nové Evropy od skončení první 
světové války po dnešek.

Architektonická tvorba na území 
dnešního Libereckého kraje po vzniku 
republiky souvisela s celkovým vývojem 
v nové republice. Budují se nové veřej-
né stavby, školská zařízení, nemocnice, 
rozvíjí se bytová výstavba.

Zakázky k  budování nových staveb 
jsou zadávány nejen architektům půso-
bícím na regionální úrovni, ale i celore-
publikově uznávaným autorům. Archi-
tekty významných staveb v Libereckém 
kraji jsou například Vladimír Karfík, Jan 
Gillar, Heinrich Lauterbach, Thilo Schro-
der, Josef Zasche, Zdeněk Plesník, ze 
současných architektů například Radim 
Kousal, Jiří Suchomel a další… 

DOVOLENÁ S MOTORKOU 
NA LIBERECKU A ŽITAVSKU

Zácpy v Liberci? Kolony na průtahu?
Máme pro vás řešení!
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ZAKOŘENĚNOU POVĚROU je, že 
vlastník nemusí mít „projekt“ (doku-
mentaci stavby) užívaného a zejména 
velmi starého domu, protože dům 
nestavěl (zdědil, koupil, koupil od 
obce, realitky atd. a nikdo mu žádný 
nedal), nebo i něco stavěl, ale jedná 
se o malou stavbu, která nemá žádné 
základy, takže nepotřebuje ani povo-
lení.

Oba mýty vycházejí z občanského 
zákoníku a katastrálního zákona, kde 
se stavby také řeší, zejména při prode-
ji. Ale tyto zákony, na rozdíl od zákona 
stavebního, řeší jen omezenou skupi-
nu staveb – nemovitostí („ty spojené 
základem se zemí“).

Nový vlastník domu tak obvykle za 
(nelevné) asistence notáře, realitky, 
soudního znalce a  advokáta ví, že 
dům je jeho a finančák po něm „nepů-

jde“. Pokud však nemá projekt, neví, 
co vlastně koupil a k čemu to může 
užívat. To říká pouze ověřená projek-
tová dokumentace a další doklady 
vydávané stavebním úřadem. Pokud 
tohle neví, „půjde“ asi po něm, ale i po 
nájemníkovi, stavební úřad, protože 

užívání stavby v rozporu se schvále-
ným účelem (kolaudací) je přestupek 
se sankcí až 500 tisíc Kč.

Nikdo by asi nekoupil auto jenom 
s polovinou technického průkazu (TP 
označuje vlastníka a schválený účel 
vozidla). Bohužel u  staveb vydává 

polovinu průkazu katastr, tu druhou 
stavební úřad. Co následuje po 
nepředložení TP policistům při silnič-
ní kontrole, všichni tuší. Že obdobné 
je to při kontrole užívané stavby, neví 
skoro nikdo.

Povinnost vlastníka mít doku-
mentaci stavby je ve stavebním 
zákoně od roku 1976, včetně povin-
nosti pořídit novou při jejím zniče-
ní či ztrátě a při prodeji ji předat 
novému vlastníkovi. Od roku 2007 
se povinnost rozšířila o další doklady. 
Až v roce 2013 vlastníkovi přibyla 
pokuta až 200 tis. Kč, když doku-
mentaci a doklady nemá vůbec. 
Od loňského roku byla zahájena celo-
státní revize katastru nemovitostí, při 
které katastrální úřady vyžadují od 
vlastníků předložení dokladů k nejas-
ným stavbám… 

Vlastník stavby a doklady stavby
Jelikož vás zde, vážení čtenáři, můžeme odlehčenou formou pouze upozornit na „největší špičky ledovců“, zveřejňujeme 
pro vás souběžně na webové stránce odboru stavební úřad (www.liberec.cz/osu) další informace pod stejnými názvy jako 
názvy dílů zdejších článků. Tam jsou uvedeny konkrétní ustanovení zákona a vyhlášek, ze kterých vychází autor článku. 
A i to je pouhou směrovkou na cestě do hlubin stavebního práva…
Jaroslav Urban, vedoucí oddělení státního stavebního dozoru

STAVEBNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Inzerce
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POLITICI JAKO zástupci vlastníka 
zůstávají v  dozorčí radě a  nadále 
budou rozhodovat jen o strategic-
kých cílech této největší městské 
firmy. Strategická rozhodnutí, která 
nás čekají v nejbližším roce, ovšem 
ovlivní veřejnou dopravu nejméně 
na desetiletí.

Proč? V letech 2018 a 2019 končí 
smlouvy mezi dopravním podnikem 
(DPMLJ) a  objednavateli dopravy, 
městy Liberec a Jablonec nad Nisou, 
a také smlouva mezi DPMLJ a jeho 
subdodavatelem, firmou BusLine. 
Zároveň je DPLMJ uprostřed rozsáh-
lých investičních projektů hlavně na 
opravy a prodlužování tramvajové 
trati Liberec–Jablonec. Do toho přišel 
policejní zátah v DPMLJ a v dalších 
firmách, včetně BusLine, jehož 
výsledkem je mimo jiné obvinění 
bývalého ředitele Luboše Wejnara 
a  bývalého předsedy představen-
stva Pavla Šulce. Podle dosavadních 
informací z manipulace s veřejnými 
zakázkami a  z  korupce. Problémů 
k řešení je tedy víc než dost.

Úkolem číslo jedna nového vedení 
DPMLJ je vrátit firmě důvěryhod-
nost. Před občany Liberce, před 
zaměstnanci společnosti a  také 
před úřady. Je iluze myslet si, že bez 
hlubokých změn v  řízení firmy by 
dopravní podnik dosáhl na miliar-
dové dotace na investice, které má 

připravené. O možnosti vybudovat 
tramvajovou trať na sídliště Roch-
lice ani nemluvě. Poskytovatelé 
dotací teď budou pochopitelně 
opatrní a DPMLJ je musí přesvědčit 
naprostou transparentností svého 
fungování.

Pro bezproblémové zajištění 
veřejné dopravy musí být v doprav-

ním podniku zachován sociální 
smír. DPMLJ je dobrý a spolehlivý 
zaměstnavatel, ale řidičů a podpůr-
ných technických profesí je na pra-
covním trhu prostě nedostatek. To 
musí odrážet i mzdy v DPMLJ, které 
pro udržení potřebných pracovníků 
nutně porostou. Zvyšovat jízdné 
z  více důvodů v  Liberci nedává 
smysl, spíše naopak, takže se bude 
muset zvýšit platba od objednatelů. 

V městských rozpočtech je potřeba 
s tím počítat, půjde o částky v řádu 
desítek milionů.

Zatím se zdá, že směřujeme ke 
shodě o budoucí roli subdodávek 
v DPMLJ. Po doběhnutí stávajících 
smluv v roce 2019 by měl doprav-
ní podnik převzít dopravu plně do 
svých rukou, případné subdodávky 

by měly být minimální. Podobně 
jako je tomu u  jiných dopravních 
podniků. Dosud platí DPMLJ za 
služby z dlouhodobých smluv až 200 
mil. Kč ročně a není jasné, jestli za 
to dostává adekvátní protihodnotu. 
Tady má DPMLJ naopak možnost 
ušetřit.

Vyjasnit se bude muset role Jab-
lonce nad Nisou v DPMLJ. Nabízejí 
se dvě logické varianty: pokud Jab-

lonec a  okolní obce od roku 2020 
znovu zadají zakázku na autobuso-
vou dopravu DPMLJ, měl by Jablonec 
navýšit svůj podíl ve firmě (dosud 
necelého půl procenta), a  převzít 
tak reálnou spoluzodpovědnost za 
společný podnik. Pokud dopravu na 
Jablonecku dostane nově založený 
jablonecký dopravní podnik, není 
důvod pro další setrvání Jablonce 
v DPMLJ. Můžeme se přátelsky rozejít 
a spolupracovat pouze na zajištění 
tramvajové dopravy.

Ať už se totiž jablonecké zastupi-
telstvo po volbách rozhodne jakkoli, 
je nutná dohoda Liberce, Jablonce 
a Libereckého kraje o spolufinanco-
vání investic i provozu tramvajové 
linky č. 11, bez které se do dalších 
fází projektu rekonstrukce tratí mezi 
Vratislavicemi a Jabloncem vůbec 
nejde pustit.

A konečně v nových smlouvách 
mezi objednateli a DPMLJ musí být 
jasná cena a vzorec, jak se bude cena 
měnit v závislosti na vnějších pod-
mínkách, jako jsou ceny pohonných 
hmot, inflace nebo změny objednáv-
ky, např. při zavádění nových spojů. 
Odpadne tak každoroční handrková-
ní o výši příspěvku od objednavatelů 
a nastaví se normální, předvídatelné 
vztahy objednatele a  dodavatele, 
což dosud ke škodě obou stran 
nefungovalo. 

Dopravní podnik na křižovatce
Způsob řízení dopravního podniku se zásadně změnil. Místo devítičlenného politického představenstva je teď 
představenstvo tříčlenné, tvořené manažery. Odpadla pozice ředitele společnosti.
Josef Šedlbauer, člen dozorčí rady DPMLJ

Z RADNICE
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„REALITA JE taková, že pokud se 
do celkové rekonstrukce nepustí-
me, hrozí, že budeme bez bazénu. 
Situace je vážná a  jediný problém 
je sehnat potřebné peníze. Na tom 
intenzivně pracujeme. Kompletní 
rekonstrukce se odkládá už něko-
lik let, a přitom každý rok nás stojí 
provizorní opravy tři čtvrtě milionu 
korun. Bez nich by městský bazén 
už dávno nefungoval,“ řekl primátor 
Liberce Tibor Batthyány.

Za prioritu označil opravu 
a modernizaci bazénu také náměs-
tek primátora pro technickou správu 
majetku města Tomáš Kysela. „Potře-
bujeme bazén, který bude jednak 
vyhovovat současným normám, 
ale také bude po všech stránkách 
moderní. A myslím, že Liberečané si 
dnes již nedovedou život bez měst-
ského plaveckého bazénu předsta-
vit,“ uvedl.

Předpokládaná cena odpovídá 
nákladům realizovaných rekonstruk-
cí podobně velkých bazénů v repub-
lice. „Před šesti lety rekonstruovali 
srovnatelně velký bazén v Pardubi-
cích a vyšlo to na 550 milionů korun. 
Aktuálně tam řeší přístavbu 25met-
rového bazénu za 55 milionů. S tím 
už v našem projektu počítáme. Doba 
však pokročila, změnila se situace 
na trhu a stouply ceny stavebních 
prací,“ poznamenal primátor.

Do konce roku bude mít radnice 
vypracovanou prováděcí doku-
mentaci. Ta bude obsahovat bližší 

specifikaci materiálů, řešení detai-
lů stavby, výpisy použitých prvků, 
technologické postupy a bude slou-
žit už jako podklad pro samotnou 
stavbu.

Třiatřicet let starý plavecký bazén 
doposud neprošel generální opra-
vou, přestože některé technologie 
a konstrukce jsou už dávno za hranicí 
své životnosti. Kritický je stav vzdu-
chotechniky, střechy a obvodového 
pláště. Naléhavá je i oprava nosných 
konstrukcí, elektroinstalace, rozvo-
dů vody a kanalizace.

Úplná uzavírka, včetně přístav-

by pětadvacetimetrového bazénu 
a  potápěčské věže (otevřeno 
v  září  2012), bude v  době rekon-
strukce nezbytná, protože i  tato 
novostavba využívá část původní 
technologie, která bude nahrazena 
za novou. „Celá technologie je tak 
provázaná, že nejde vyřadit z pro-
vozu jen jednu část. Bude se muset 
uzavřít celý bazén. Uvědomujeme si, 
že to přinese velká omezení. Vždyť 
liberecký bazén navštíví ročně 350 
tisíc lidí a  využívají jej plavecké 
kluby, školy a školky,“ vysvětlil pri-
mátor Tibor Batthyány.

Projekt počítá s  rozsáhlými sta-
vebními úpravami v suterénu, kde 
je umístěna veškerá technologie 
úpravy vody. Modernizace by se 
dočkal i hlavní vstup a zázemí pro 
návštěvníky, kteří by s hodinkovým 
čipem na ruce zamířili do nově situo- 
vaných šaten a sprch v pravé části. 
Stěhování by čekalo i sauny. Nere-
zový tobogán by zůstal zachován 
a starý červený by nahradil zcela 
nový. Projekt počítá i s moderněj-
ším venkovním vzhledem, sjed-
noceným podle přístavby z  roku 
2012. 

Příprava na rekonstrukci bazénu vrcholí. 
Chybí jen peníze
O další krok dopředu se posunula příprava celkové rekonstrukce plaveckého bazénu v Liberci. Město má už v rukou 
vypracovanou projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí, která upřesňuje celkové náklady. Ty dosahují 620 milionů 
korun bez DPH. Bazén je už ve stavu, kdy je jeho oprava podle odborníků neodkladná.
Jan Král

Z RADNICE
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PATNÍ REGULACE představuje 
jeden z  aplikovaných nástrojů 
energetického managementu, jehož 
posláním je redukovat nadbytečnou 
dodávku tepla na úroveň požadova-
nou pro provoz budov podle legisla-
tivních požadavků, popř. požadavků 
uživatele. Jde o omezení dodávek 
tepla nad uživatelem požadované 
podmínky, kdy patní regulace zajis-
tí odběr pouze takového množství 
tepla, které je v budově skutečně 
požadováno pro zajištění správné-
ho užívání a  zajištění požadova-
ných podmínek. Hlavním přínosem 
je redukce spotřeby nadměrného 
množství dodávkového tepla 
a nákladů s tím spojených.

PATNÍ REGULACE – PRINCIP
Pokud není požadována dodáv-

ka tepla, dojde na patě budovy 
k přerušení dodávky tepla a je dále 
využívána pouze tepelná energie 
obsažená v otopné soustavě budovy, 
popř. je dodávka tepla omezena na 
nezbytnou úroveň. Tento stav trvá 

tak dlouho, dokud nenastane poža-
davek na další dodávku tepla. Budova 
v režimu uzavřeného přívodu tepla 
autonomně využívá vlastní akumulo-
vanou tepelnou energii a další teplo 
není odebíráno, dokud není ze strany 
odběratelů požadováno. Patní regula-
ce tak využívá tepelné zisky v budově 
a akumulaci tepla budovy a omezuje 
odběr tepelné energie, pokud není 
nezbytná pro krytí aktuálních tepel-
ných ztrát. Patní regulace je insta-
lována na vstupu tepla do budovy, 
konkrétní technická podoba instalace 
závisí na připojení budovy do sou-
stavy CZT.

Patní regulace představuje ve vět-
šině budov napojených na dodáv-
ku tepla ze soustavy CZT efektivní 
nástroj pro omezení spotřeby tepla 
nad skutečné požadavky budovy. 
Reálná úspora spotřeby tepla se 
pohybuje ve výši 20–30 %, náklady na 
instalaci jsou ve většině případů nižší 
než cena plynové kotelny a výrazně 
nižší než cena tepelného čerpadla, 
doba návratnosti je 2–5 roků, na 

některých instalacích byla dosažena 
doba návratnosti pod 2 roky.

Instalaci je možno financovat 
pomocí metody EPC. Instalace patní 
regulace představuje nástroj pro sní-
žení energetické náročnosti se všemi 
dalšími benefity, např. environmen-
tálními, kdy dojde k  redukci emisí 
škodlivých a znečišťujících látek ve 
zdroji tepla. Proto by patní regulace 
měla být efektivně implementována 
koncovými odběrateli, ale i provozo-
vateli soustav CZT.

Čísla hovoří jasně pro to, abychom 
pokračovali v této cestě. V letošním 
roce jsme úspěšně ukončili pilotní 
projekt na třech budovách města. Již 
první výsledky, a to pouze z koneč-
ného období topné sezony, nás 
přesvědčily o správnosti rozhodnutí 
a výběru dodavatelské společnosti. 
Právě proto chci nadále prosazovat 
systém patní regulace na dalších 
objektech v majetku města. Dosud se 
tím nikdo nezabýval a jsem proto rád, 
že společně s energetikem jsme tuto 
problematiku otevřeli a řešíme ji. 

Úspora energií při správě majetku 
města je možná

Už nějaký čas se zabývám tématem energetických úspor na budovách v majetku města. S tím souvisí, mimo 
jiné, tzv. patní regulace. Účelem je šetřit na provozu budov, zajistit energetickou úsporu, a snížit tak finanční 
výdaje. Co to je patní regulace a jaký přínos má tento systém pro správu majetku města, bych vám rád, 
společně s energetickým specialistou Danielem Koutem, v následujících řádcích představil a vysvětlil.
Tomáš Kysela, náměstek primátora pro technickou správu majetku

PŘÍNOSY
» Redukce spotřeby tepla na vytá-

pění a tomu odpovídajících nákladů na 
dodávkové teplo, v relevantních dolo-
žených případech z  již realizovaných 
instalací 25–30 % z dodávkového tepla 
před instalací.

» Eliminace či redukce tzv. odbě-
rových špiček, v rámci ¼ maxima při 
stanovení ceny tepla tzv. dvousložko-
vou metodou.

» Rovnoměrné vytápění všech částí 
budovy, tzn. spravedlivější rozúčtování 
nákladů.

» Úplné odstavení dodávek tepla, 
pokud není uživatelem požadováno, 
tzn.  teplo  není  dodáváno,  pokud 
uživatel dodávku nepožaduje (např. 
v přechodovém období).

» Odstranění případné hlučnosti 
otopné soustavy díky stabilizaci dife-
renčního tlaku.

» Automatický a autonomní provoz.

» Realizace bez stavebního povolení 
a zásahu do budovy.

» Provoz bez legislativních povin-
ností a vedlejších nákladů, na rozdíl 
např. od plynové kotelny.

EKONOMIKA
» Ekonomické přínosy  jsou ovliv-

něny  technickou úsporou  instalace: 
standardně 20–30 %.

» Náklady  na  realizaci  systému 
patní regulace představují cca. 5 % 
z nákladů na celkovou revitalizaci sta-
vební části budovy spojené se zlepše-
ním tepelné ochrany.

» Náklady na realizaci patní regu-
lace jsou nižší než náklady na realizaci 
plynové kotelny.

» Doba návratnosti investice je v rele-
vantních projektech 2–5 roků v závislosti 
na spotřebě a ceně tepla a na nákladech 
na instalaci, v řadě případů pod dobou 
2 roků. Doba návratnosti je srovnatelná 
s dobou návratnosti investice do kotelny 
na zemní plyn a je kratší než investice do 
tepelného čerpadla.

Z RADNICE

Náklady na teplo

Budova s patní regulací

2013 718 659 Kč

2014 611 234 Kč
2015 629 781 Kč
Celkem 2013–2015 1 959 674 Kč

Budova č. 1 bez patní regulace
2013 1 066 516 Kč
2014 960 996 Kč
2015 950 049 Kč
Celkem 2013–2015 2 977 561 Kč

Budova č. 2 bez patní regulace

2013 1 250 812 Kč

2014 1 068 528 Kč
2015 887 449 Kč
Celkem 2013–2015 3 206 789 Kč

Příklad provozní úspory po instalaci 
systému patní regulace na příkladu 

tří shodných panelových domů

Bytový dům osazený patní regulací vykázal 
proti stavebně totožným bytovým domům bez 
patní regulace úsporu za 3 topná období:

1 017 887 Kč, resp. 1 247 115 Kč s dobou 
návratnosti investičních prostředků cca 2 roky.

ZA 3 ROKY ÚSPORA
PŘES MILION KORUN 
U JEDNOHO DOMU
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PO PŘEDEPSANÝCH hodinách 
provozu muselo zařízení projít kom-
pletní servisní prohlídkou a došlo 
i  na výměnu dožitých dílů. Spor-
tovní areál tak zůstává energetic-
ky soběstačný díky plně funkčním 
kogeneračním jednotkám minimál-
ně do roku 2021, kdy přijde na řadu 
jejich generální oprava.

Celá operace vyšla na zhruba 7,5 
milionu Kč bez DPH. Město přitom 
původně počítalo s výrazně vyšší 
sumou. Díky dobře připravené 
veřejné soutěži se však podařilo 
ušetřit 4 miliony korun.

„Další úspory jsme dosáhli díky 
tomu, že technický dozor zajistili 
pracovníci našeho odboru majet-
kové správy. Nemusíme tak platit 
externí firmu, což by nás stálo další 
statisíce korun. Naši lidi dokážou 
odborně vyhodnotit, jestli je potře-
ba konkrétní díl určený k výměně 
koupit nový, nebo jej levněji repa-
sovat. Výsledná kvalita a  záruka 
je stejná a  zároveň na tom šetří-
me nemalé prostředky,“ vysvětlil 
náměstek primátora pro technickou 
správu majetku města Tomáš Kysela 
s tím, že na servisní zásah dohlíže-
li také odborníci od rakouského 
výrobce zařízení, kteří se postarali 
o dodávku nových komponentů.

„Musím vyzdvihnout snahu 
provozovatele a  našich techni-
ků o  dosažení maximální úspory 
a  zároveň o  zachování nejlepší 
kvality opravy. Přistoupili k  tomu 
vysoce profesionálně,“ podotýká 
náměstek.

Obnova dvou kogeneračních jed-
notek přišla po 30 tisících motoho-
dinách provozu a proběhla postup-
ně na etapy. Mechanici museli 
stroje rozebrat jeden po druhém, 
a to proto, aby vždy jedna jednotka 
zajišťovala výrobu elektrické ener-
gie. Přesto bylo částečně nutné 
pokrýt výpadek výroby nákupem 
elektřiny z běžné distribuční sítě.

I  z  tohoto důvodu byla oprava 
naplánována na květen, tedy po konci 
hokejové sezony, kdy jsou všechny tři 
ledové plochy odmrazeny a odstave-
ny. V době odstávky je spotřeba ener-
gií, a tedy i nároky na krytí výpadku 
výroby energií, nejnižší.

V technickém zázemí arény jsou 
umístěny dvě kogenerační jednotky 
s plynovým spalovacím motorem 
od rakouského výrobce GE Jen-
bacher. Důvodem pro používání 
kogeneračních jednotek je výrazná 
úspora nákladů na nákup elektři-
ny a  vytápění. Jednotky vyrábějí 
elektřinu a pohánějí další náročné 

technologie, jako je zejména výroba 
ledu a vzduchotechnika. Zbytkové 
teplo z  motorů je využíváno pro 
ohřev teplé vody a vytápění nejen 
samotné arény, ale i přilehlých spor-
tovních a bytových objektů.

Kogenerace se tak starají o celko-
vě efektivnější provoz celého areálu. 
Případné přebytky energie se pak 
dodávají do elektrické sítě. Koge-
nerační jednotky patří mezi decen-
trální zdroje energie. To znamená, 
že výroba elektřiny a tepla probíhá 
v blízkosti jejich spotřeby. „Vynalo-
žené náklady na nezbytnou údržbu 
se díky těmto úsporám vrátí za dva 
až tři roky,“ doplnil Tomáš Kysela.

Areál zahrnuje více než tři desít-
ky profesionálně udržovaných 
krytých i  venkovních sportovišť, 
které využívá kromě veřejnosti na 
třicet sportovních klubů. Přirozenou 
dominantou Sport Parku je Home 
Credit Arena s  kapacitou 7 a  půl 
tisíce míst pro hokejové zápasy 
a 10 tisíc návštěvníků pro koncerty. 
Celým areálem denně projde 1 500 
sportovců. Částečná odstávka koge-
neračních jednotek provoz nijak 
neomezila. V  tuto chvíli je aréna 
připravena na nadcházející zimní 
sezonu, která začíná už uprostřed 
léta. 

Energetické srdce arény bije dál
Město Liberec zajistilo do dalších let bezproblémový technologický chod liberecké Home 
Credit Areny a přilehlých sportovišť. V průběhu května nechalo opravit obě kogenerační 
jednotky, které tvoří energetické srdce celého areálu Sport Park Liberec.
Jan Král

Dnem s  Městskou policií Libe-
rec v  sobotu 26.  května oficiálně 
odstartovala letošní sezona na dět-
ském dopravním hřišti. Malé i velké 
návštěvníky přivítal primátor Liberce 
Tibor Batthyány, který nad celou akcí 
převzal záštitu.

Strážníci si pro dětské návštěvníky 
připravili dopravní soutěže, a protože 
hlavním tématem akce byla bezpeč-
nost v dopravě, došlo i na rozdávání 
reflexních prvků. Malí cyklisté si mohli 
vyzkoušet své schopnosti při jízdě 
zručnosti, ověřit si své znalosti řešení 
křižovatek na interaktivní tabuli nebo 
si nacvičit ošetření úrazů na silnici pod 
dohledem Českého červeného kříže.

V režii strážníků byly k vidění také 
ukázky využití služebního psa a zadrže-
ní pachatele a nechyběla ani prezenta-
ce techniky, na které se kromě Městské 
policie podílel také Hasičský záchranný 
sbor Libereckého kraje. Preventivní 
charakter akce pak podtrhl Tým silniční 
bezpečnosti, který připravil stanoviště 
„Na kole jen s přilbou“.

Otevírací doba dětského doprav-
ního hřiště pro veřejnost v roce 2018:

Duben–říjen
Čtvrtek 14.00–17.00
Letní prázdniny
Po–pá 9.00–14.00
V případě nepříznivého počasí je 

zavřeno; v  období letních prázdnin 
odpolední čtvrtky neplatí. 

NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI 
ZAČALA SEZONA

Z RADNICE
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„NICMÉNĚ TENTO boj s  větrnými 
mlýny město nevzdává. Kde je to 
možné, jsou instalovány tzv. anti-
vandal lavičky  – kostra je z  žárově 
pozinkovaného materiálu a  sedáky 
jsou vyrobené z recyklátu (umisťují 
se především na sídlištích, dětských 
hřištích a sportovištích). V centrální 
části města a v parcích jsou umístěny 
převážně lavičky dřevěné,“ vysvětluje 
Karolína Hrbková, náměstkyně primá-
tora Liberce.

V  současné době byly opraveny 
všechny lavičky v  parku na Sukově 
náměstí a v parku u kostela sv. Jana 
Křtitele v Rochlicích u Liberce. Chystá 
se renovace laviček na Sokolovském 
náměstí, ve Fügnerově ulici, v parku 
Petra Bezruče v  Lidových sadech, 

v  parku Na Rybníčku, nátěr bude 
obnoven i na lavicích a lavičkách u OC 
Plaza. Na renovaci čekají i  lavičky na 
Soukenném náměstí, kde ale bude 
muset být bohužel rozebrána i dlažba.

Do obnovy mobiliáře se zapojili 
taktéž pracovníci Komunitních prací 
Liberec (KPL), kteří nyní dokončili 
renovaci cca 50 laviček, a to v ulicích 
Malátova, Školní, Rychtářská a Třeš-
ňová. KPL začaly obnovovat i nátěry 
na odpadkových koších, které budou 
následně vyměněny v  různých čás-
tech města. První várka poputuje 
k liberecké přehradě.

Zcela nově budou dodány lavič-
ky do zámeckého parku, který byl 
občanům zpřístupněn již v  loňském 
roce. 

„ABY SE VÝTĚŽNOST sběru tohoto 
druhu odpadu, který podléhá zpětné-
mu odběru, zvýšila, rozhodlo se sta-
tutární město Liberec ve spolupráci 
s kolektivním systémem společnosti 
Asekol rozšířit sběrnou síť o dalších 
deset kusů nádob.

Na vytipovaná místa, mnohdy i na 
žádost tamních obyvatel, byly roz-
místěny robustní červené kontejnery 
s  masivním vhozem. Nádoby jsou 
opatřeny betonovým podstavcem, 
proto je velmi těžké kontejnery pře-

vrhnout, což byl velice častý problém 
u starších typů nádob. Vhoz je tvořen 
z lepšího materiálu, který by měl také 
více odolávat případnému vandalis-
mu. Vybavení samostatným vhozem 
na odevzdání použitých baterií je pak 
samozřejmostí,“ uvedla Karolína Hrb-
ková, náměstkyně primátora Liberce.

Nové kontejnery se nacházejí v uli-
cích: Jabloňová, Jahodová, Jiráskova, 
Kateřinská, Kubelíkova, Na Výběžku, 
Palmová, Polní, Puškinova, Ruprech-
tická. 

KONTEJNEROVÁ STÁNÍ na sběr 
komunálního odpadu si lidé často 
pletou se sběrnými místy, kam lze 
odevzdat prakticky cokoliv. Objevují 
se tak rozličné kusy nábytku, koberců, 
sanitární keramiky, kusů vozidel nebo 
velkých domácích spotřebičů.

„Tímto apelujeme na Liberečany, 
pomozte nám udržet město čisté! 
Každý den je z  ulic města uklizeno 
mnoho tun odpadu, který je odho-
zen vedle nádob. Úklidová služba nyní 
slouží ve dvousměnném režimu, ale 
ani to nestačí, když jsou někteří lidé 
ke svému okolí stále lhostejní. Žádný 
z těchto typů odpadů na zmiňovaná 
místa nepatří. Je nutné je odvézt do 
sběrného dvora FCC Liberec v Ampé-

rově ulici v Průmyslové zóně Jih, kde 
jsou odpady řádně vytříděny a předá-
ny k dalšímu využití nebo likvidaci,“ 
uvedla náměstkyně Karolína Hrbková.

Objemný odpad a  bioodpad lze 
odevzdávat také ve sběrném místě 
Kovošrotu v ulici Dr. Milady Horákové. 
Je možné využít i půlroční přistavo-
vání velkoobjemových kontejnerů na 
objemný odpad. Rovněž funguje pra-
videlný svoz nebezpečných odpadů 
nebo mobilní svoz velkých elektro-
spotřebičů.

Upozorňujeme obyvatele, že za 
odložení odpadu mimo nádoby 
mohou být náležitě pokutováni. 
Nebuďte lhostejní a využívejte sběrný 
dvůr. 

Nové lavičky i koše
Již třetím rokem se město Liberec snaží ve velkém opravit 
všechny lavičky i koše po celém městě. Je to běh na dlouhou 
trať především proto, že po renovaci laviček je vandalové 
opět zničí.
RedakceDalší kontejnery na sběr 

drobných elektrozařízení
V ulicích města byly dosud rozmístěny tři desítky červených 
kontejnerů, které nabízejí možnost odevzdat jednoduchým 
způsobem drobné elektrospotřebiče. Avšak stále velké 
procento elektra končí nesprávně ve směsném odpadu.
Redakce

Neodkládejte odpad k popelnicím, 
využívejte sběrný dvůr
V ulicích Liberce se stále objevuje problém v podobě 
odhazování odpadu mimo nádoby.

VEŘEJNÝ PROSTOR

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Z MĚSTA

LIBEREC.CZ
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Nové fitness prvky ve městě

PÍSKOVCOVÉ SOCHY jsou osazeny 
na kamenných kvádrových pilířích 
brány naproti sobě (v kontrapostu), 
mají výšku cca 185 cm a slohem spa-
dají do vrcholného baroka. Původně 
byly umístěny u kostela sv. Kříže, poz-
ději se přestěhovaly právě do Zahrady 
vzpomínek.

„Kvůli zanedbané údržbě byly 
sochy poškozeny abiotickými i biotic-
kými vlivy, některé části byly odlome-
né, oběma svatým chyběla svatozář, 
místy byly sochy popraskané apod. 
Vlastní zásah tak znamenal zejmé-
na očištění soch i  pilířů, biosanaci, 
předzpevnění pískovce, následnou 
konsolidaci, místní doplnění tvaro-
sloví, rekonstrukci v umělém pískovci, 
hydrofobizaci,“ popsala náměstkyně 
primátora Karolína Hrbková.

Na všechny práce dohlíželi zástupci 

státní památkové péče a  jednotlivé 
postupy byly průběžně konzultová-
ny a schvalovány. Výsledek můžete 
nyní sami posoudit při vycházce do 
parku. 

Sochy svatých prošly obnovou
Začátkem dubna byly zahájeny restaurátorské práce na 
sochách sv. Petra a Pavla, umístěné jsou u vstupu do areálu 
tzv. Zahrady vzpomínek v Budyšínské ulici.
Redakce

MNOZÍ SI NOVOU SLUŽBU, kterou 
Statutární město Liberec podpořilo, 
oblíbili a zájem roste. V plánu je proto 
přidat ještě dalších 30 kousků. K vyu-
žívání bikesharingu – sdílených kol – 
je třeba nejdříve navštívit internet 
a vlastnit mobilní telefon. Provozova-
tel má na svých webových stránkách 
(www.rekola.cz) ke stažení aplikaci 
a jednoduchý návod nejen pro maji-
tele chytrých mobilů, ale i těch úplně 
obyčejných. Ti druzí si mohou zajistit 
vypůjčení kola pomocí SMS.

Aby sdílená kola přinášela Libe-
rečanům především užitek a někteří 
při pohledu na růžový bicykl neviděli 
spíš rudě, je nutné dodržovat několik 
základních pravidel.

Jedním z  hlavních je 
správné parkování. 
Dbejte na to, aby zapar-
kované kolo nepřekáželo 

v  provozu. Myslete na nevidomé 
a vozíčkáře, kteří se na úzkém chod-
níku nemohou takové překážce 
vyhnout, pokud připoutáte kolo třeba 
k  okapu, mříži nebo hromosvodu. 

Zamykejte ho ke klasickým stojanům 
pro kola, kterých najdete v  centru 
města dostatek. Používejte zároveň 
stojánek, kolo se pak nemůže posu-
nout a spadnout.

Během jízdy mějte zámek vždy bez-
pečně omotaný a zamčený ke košíku 
nebo k sedlovce.

Nepoužívejte kolo, 
které má vypuštěné 
pneumatiky, v  aplikaci 
nahlaste, že je nepojízdné. 

I sebemenší závady hlaste prostřed-
nictvím aplikace. Jen tak se kolegové 
ze servisu dozvědí, že je nutné pro 
kolo zajet a zjednat nápravu.

Prohlédněte si v  apli-
kaci, kam sahá růžová 
zóna, a  ideálně parkujte 
při vracení kola v ní. Vyjet 

mimo můžete. Pokud se ale pokusíte 
odstavit kolo mimo zónu, je to poměr-
ně drahé, cena je 320 Kč. Podle toho, 
jaký systém užíváte, vás ale v takové 
situaci aplikace nebo SMS předem 
upozorní.

Nezhasínejte světla. 
Jsou napájena z dynama 
a mají tzv. stand light, což 
znamená, že svítí ještě 

dlouho poté, co zastavíte.
Jezděte ohleduplně 

k  chodcům i  ostatním, 
dodržujte předpisy. I  na 
vás si totiž může posvítit 

hlídkující policista.
Pokud máte zájem o rozšíření zóny 

nebo tip na ideální parkovací místo – 
Repoint, můžete se obrátit na provo-
zovatele. A hlavně, nebojte se kola 
používat. Prospějete sobě a pomůžete 
udělat Liberec hezčím, pomůžete tím 
posunout město k čisté mobilitě.

Jak správně používat růžové bicykly?
Městem se míhají růžová kola. Elegán v obleku i student spěchající na přednášku, dáma s vlající sukní a kabelkou 
v košíku. V sedlech sdílených kol projíždí ulicemi Liberce lidé všech věkových kategorií. Nepotřebují teď k rychlému 
přesunu auto a nekazí druhým ovzduší.
Monika Klemšová
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Už loni se podařilo umístit nové fitness prvky k liberecké přehradě a na dětské hřiště v Jáchy-
movské ulici. V letošním roce se nově instalují v centru města. V Oldřichově ulici, v parku Budyšínská 
a ve Vlnařské ulici. Následně by se tyto prvky měly také objevit v Břetislavově, u cyklostezky, v ulici 
Květnové revoluce, ve Svojsíkově a na Broumovské ulici. 
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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.

Ze  všeho  největší  čtvrtou  chybou 
tohoto výhledu je absence naprostých 
rozpočtových  nutností,  které  město 
čekají během příštích  let. Ve výhledu 
zastupitelé nenajdou peníze na opravu 
ostudné  budovy  URAN,  nejsou  tam 
peníze  na  roky  odkládanou  realizaci 
nové Pastýřské ulice, chybí peníze na 
opravu bazénu,  dopravnímu podniku 
na  nové  tramvaje  a  autobusy…  atd. 
Ten výčet by byl dlouhý.

Prostě  jako by tyto nutnosti města 
vůbec  neexistovaly.  Na  f inančním 

výboru  k  tomuto  tématu  lakonicky 
řekl náměstek Korytář: Nejsou peníze. 
Ani pokus, ani náznak možných úspor, 
ani  vize nových příjmů, prostě  žádná 
reakce hodná již zkušeného náměstka 
primátora.

V posledních dnech plní Jan Korytář 
a  Josef  Šedlbauer  Facebook,  noviny 
a další média svojí myšlenkou na uspo-
řádání  celoměstského  referenda  na 
několik líbivých témat, která znamenají 
hluboký a trvalý zářez do městské kasy. 
Koupě  zámku  za  100  milionů,  a  tím 

tedy další provoz neznámo kolik milio- 
nů  ročně,  hromadná doprava  zdarma 
(kdo  by  nechtěl,  že?)  s  náklady  30 
milionů každý rok, amfiteátr a další.

S  drzostí  populistů  ignorují,  že  již 
samotné  uspořádání  referenda  stojí 
cca 1,5 milionu korun z městské kasy 
(Jan Korytář s tím v letošním rozpočtu 
nepočítá).  Nevadí  jim,  jak  vystavují 
úředníky  prakticky  neřešitelné  úloze 
„jak  sehnat  lidi  do  druhých  voleb-
ních  –  referendových  komisí“,  když 
i do těch volebních se lidé moc nehlá-

sí. Nápadů a námětů 
chrlí spoustu, ale ani 
náznakem  se  neza-
bývají tím, kde na to 
chtějí vzít finance.

J a n   K o r y t á ř 
předkládá  ZM  roz-
počtový výhled bez vize a peněz na již 
stávající povinnosti, což mu ale nebrá-
ní vyzývat lid, aby závazně městu ulo-
žili  další  a  další  drahé povinnosti.  Je 
toto  normální,  je  to  odpovědné  vůči 
městu? 

Položme  si  ale  otázku,  proč  má 
liberecké zastupitelstvo nakonec  řešit 
všechny problémy, jež jsou v kompeten-
ci, a tudíž k rozhodnutí radě města? Pří-
činou je nejen rozkmotřená koalice, ze 
které je rada složená, ale i neschopnost 
a někdy i nechuť převzít zodpovědnost 
některých  jejích členů, ačkoli v  jiných 
případech tyto kompetence v radě jsou 
i  jednotlivci  překračovány.  Absurdní 
výklad pravomocí a kompetencí  rady 
ze  strany  některých  jednotlivců  tak 
pokračuje…

Na posledním řádném zastupitelstvu 
byl k rozhodnutí předložen bod podání 
odvolání proti rozhodnutí Ministerstva 
životního prostředí. Že  jsme takovýto 
bod v programech zastupitelstva  ještě 
nezaznamenali?

A  jaký spektákl mimo  jiné následo-
val? O co v celé věci jde?

Krajský  úřad  Libereckého  kraje  – 

odbor životního prostředí vydal „jakési 
rozhodnutí“. Ano, jde pro nás o „jakési 
rozhodnutí“, protože ho až na vyvolené 
zastupitele nikdo neviděl. Účastníkem 
tohoto  řízení by měla být společnost 
s ručením omezeným Likto, která působí 
v bývalé továrně Kolora Vesec a od roku 
1999 podniká mimo jiné v oblasti naklá-
dání s nebezpečnými odpady.

Na Statutární město Liberec  (SML) 
se obrátili obyvatelé této lokality s tím, 
že  společnost  je  obtěžuje  zápachem 
a nebezpečnými látkami, které vypouští 
do ovzduší. Podstatou problému je však 
skutečnost, že SML nebylo účastníkem 
řízení. Vyslechli jsme si emotivní výpo-
vědi  obyvatel  i  vystoupení  jednatele 
společnosti, který argumenty občanů 
vyvracel. Jasno do problematiky to však 
nevzneslo. Považujeme za správné, že 
se  zastupitelstvo  nakonec  rozhodlo 
podat odvolání za nečinnou radu SML.

Je  však  třeba 
informaci  ješ tě 
doplnit  o  to,  že 
náměstk yně  K . 
Hrbková  (Změna) 
pověřila  podáním 
odvolání advokátní 
kancelář se sídlem v Českých Budějovi-
cích a chtěla, abychom pověření doda-
tečně odsouhlasili. Kancelář již vypraco-
vala stanovisko – podotýkáme, že byla 
oslovena bez výběrového řízení a my, 
zastupitelé,  jsme  nebyli  informování 
o  tom, na základě čeho byla vybrána. 
To je ta transparentnost Změny v praxi. 
Asi  je největším odborníkem na právo 
životního prostředí v ČR.

Podivujeme se však i nestandardním 
krokům. Město má zřízen odbor život-
ního prostředí a věc by měla být řešena 
prvotně prostřednictvím pana  tajem-
níka zde! To by ale muselo jít o jiného 

člena  rady  města, 
než  je  ZPL.  Vždyť 
její čelní představitel 
náměstek J. Korytář, 
neopomine  často 
sdělit, jak jemu a jím 
řízenému  odboru 
rozvoje a dotací  jsou neustále házeny 
klacky pod nohy. Zkrátka a dobře, má-li 
město v něčem úspěch,  je  to zásluha 
ZPL,  za neúspěchy může vždy někdo 
jiný, kdo jí hází klacky pod nohy.

Obyvatelům dotčené  lokality přeje-
me, aby případ byl řádně a objektivně 
vyšetřen a uzavřen. Není určitě  jejich 
vina, že po převratu v divoké privatizaci 
a neznalostech při rozvolnění podniká-
ní, bez návaznosti na zákony vznikla 
řada tzv. špinavých provozů jako lakov-
ny, spalovny, skládky odpadů a podob-
né provozy, a navíc se z okolních zemí 
přesunuly i k nám. 

Jiří Šolc

Věra SkřivánkováDana Lysáková

Rozpočtový výhled je nedostatečný aneb Předvolební populismus
Rozpočtový náměstek Jan Korytář předkládá k diskusi zastupitelstvu rozpočtový výhled. Prvním nedostatkem je, že 
tak činí s neomluvitelným zpožděním, a to minimálně rok a půl. Druhým vážnějším nedostatkem je samotný rozpočtový 
výhled zpracovaný velmi formalisticky, bez jakékoli politické invence či návrhu řešení dlouho známých problémů. Třetím 
nedostatkem jsou velké chyby ve výhledu obsažené, což mu vytýká finanční výbor a jednotlivé zastupitelské kluby.
Jiří Šolc, Starostové pro Liberecký kraj, autor je bývalý rozpočtový náměstek a předseda finančního výboru

Tragikomedie aneb Nejen zákon o obcích naříká
O překvapení na zastupitelstvu není nikdy nouze, a jak poznamenal jeden z odcházejících zástupců médií ke kauze valné 
hromady DPMLJ, „tady je vždycky veselo“, o mnohém vypovídá. Byla to reakce na vystoupení jabloneckého primátora Petra 
Beitla na začátku jednání, jenž sdělil zastupitelstvu informaci o podání návrhu na předběžné opatření k soudu v souvislosti 
s pozastavením platnosti usnesení valné hromady DPMLJ. Přejme si, ať to pro město dobře dopadne.
Věra Skřivánková a Dana Lysáková, KSČM

Vážení čtenáři, texty uveřejněné v zastupitelské rubrice Fórum najdete také na internetových stránkách 
www.liberec.cz/zastupitelstvo.
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Pomohou Liberci příští volby?
Pomalu končí další volební období a v říjnu rozhodneme, kdo bude občany zastupovat na radnici následující čtyři roky. Chci 
připomenout, že první zmínka o Liberci je z roku 1352 (původní název Reychinberch), a tak můžeme letos slavit 666 let.
Jan Mečl, ČSSD

V dlouhé historii našeho města  jsou 
tedy 4 roky jen malou kapkou, v lidském 
životě to ale málo není. Smutné je, že se 
v končícím volebním období toho mnoho 
významného u nás nestalo. Nepostavilo 
se nic hezkého, přibylo  trochu zábavy 
na náměstí,  viděli  jsme pár oprav  léta 
zanedbávané  infrastruktury. V posled-
ních  letech  jsme v Liberci hlavně trpěli 
v dopravních zácpách, ničíme auta a ris-
kujeme výron kotníku  jako chodci na 

rozbitých ulicích a  chodnících. Denně 
přemýšlíme,  jestli  se  nám  podaří  ve 
městě zaparkovat. Děti, starší občané, 
ale také cyklisté  jsou v silném provozu 
v nebezpečí života.

Nenapadá  mě  nic,  co  rozhádané 
vedení  města  udělalo  pro  seniory. 
Dalším  velkým  problémem,  o  kterém 
slyším,  je  omezené  množství  cenově 
dostupných bytů pro mladé rodiny nebo 
ekonomicky  slabší občany. Za 4  roky 

v opoziční lavici na zastupitelstvu jsem 
došel k  závěru,  že nemálo  libereckých 
politických matadorů  se ocitlo v bub-
lině  vlastních  válek  a  podrazů,  chybí 
zde nadhled a  jasná  vize. Na druhou 
stranu, přijít „z ulice“ bez  zkušeností 
s politikou, včetně komunální, a začít se 
řemeslu učit ve vrcholné funkci, se také 
ukazuje jako ztráta pro město.

K podzimním volbám v Liberci zatím 
vzhlížím s obavami, protože mám strach, 

že  se  ve  fungování 
zastupitelstva  asi 
mnoho nezmění. Přál 
bych si alespoň, aby 
ve  vedení  radnice 
byly  silnější  osob-
nosti, než jsme zažili 
v posledních 4  letech. 
Sociální demokracii rozvoj města nikdy 
nebude  lhostejný a chceme se na něm 
podílet. 

Kampaň za erár? Kdo to má? 
Změna pro Liberec
Komunální volby se blíží a s menší či větší intenzitou se 
rozjíždějí i volební kampaně jednotlivých stran. S každým 
zastupitelstvem se stupňuje předvolební populismus, 
některé strany už prezentovaly své kandidátky, některé je 
budou mít doslova až na poslední chvíli, ale kampaň už visí 
na billboardech doslova na každém rohu. Kdo je ale zdaleka 
nejdál, je Jan Korytář a jeho Změna pro Liberec.
Ondřej Červinka, ODS

Změna dělá kampaň už několik měsíců. 
A nutno přiznat, že ne špatnou. Už roky 
si nechává od státu prostřednictvím Mini-
sterstva vnitra platit svůj stranický web, 
který nazývá protikorupčním webem. Už 
roky nemá s bojem s korupcí nic společné-
ho, ale přesto je tento bulvár a informační 
žumpa placena z našich daní.

Za městské peníze (případně za evrop-
ské)  jsou už několik měsíců zaměstná-
váni všechni možní potřební z  různých 
neziskových  organizací  na  „dotačním 
oddělení“ pana Korytáře. Lhostejno, že 
dotací mnoho nepřineslo – důvodem je 
přeci fakt, že je dle slov pana náměstka 
ještě pořád hodně „poddimenzované“.

Nevadí ani to, že před jeho příchodem 
na odbor rozvoje byli 4 úředníci, oproti 
dnešním více než 20, schopni získat pro 
město násobně více dotací, než je tomu za 
poslední 4 roky. Za městské peníze se už 
také pod rouškou zjišťování potřeb oby-
vatelstva uskutečnila řada různých besed, 
které nejsou ničím  jiným než prezentací 
exponentů ZpL a výstupy z  těchto akcí 
jsou využívány právě pro potřeby kampa-
ně Změny pro Liberec. Výše popsané  je 
do jisté míry ještě pochopitelné. Změna je 
v Liberci u moci a snaží se toho maximálně 
využít, když jí to ostaní více méně dovolí. 
Ale s jídlem roste chuť a peněz na kampaň 
je vždycky málo. Tak proč si  ji nenechat 
zaplatit z městského?

Proto přišla Změna 
pro  Liberec  s  myš-
lenkou  uspořádání 
dalšího  referenda. Už 
jednou to Změně vyšlo, 
když  nastar tovala 
svoji kampaň do komunálu referendem 
o prodeji letiště. Bylo sice neúspěšné, ale 
stejně  jako tehdy  i  letos  je cesta cílem. 
Tentokrát  to  ale  korytářovci  doladili 
k dokonalosti. Vzali si pět bodů svého 
volebního  programu  a  sbírají  podpisy 
pro uspořádání dalšího referenda. Je to 
geniální kontaktní kampaň, a pokud jim 
to vyjde, tak jim druhou fázi této kampa-
ně zaplatíme všichni. Málokterá politická 
strana kandidující do městského zastupi-
telstva bude mít kampaň za více než jeden 
mil. korun. Změna pro Liberec bude mít 
možná kampaň za 1–1,5 mil. zaplacenou 
z rozpočtu města.

Jan Korytář a spol. znovu zahanbují 
všechny  své konkurenty.  I  kdyby přišli 
ostatní se sebelepší kampaní, tak si ji na 
rozdíl od Změny budou muset zaplatit… 
A když jim to referendum vyjde, tak budou 
muset  ostatní  splnit  program  Změny, 
i kdyby třeba nechtěli…

Váš podpis pod petici může mít poměr-
ně slušnou hodnotu. Pokud Změna získá 
potřebných 8 300 podpisů, tak na každém 
z nich vydělá až 180 korun. To není špatný 
výnos… 

FÓRUM 

Kam s ním? Říkám si společně 
s Janem Nerudou cestou ke 
kontejneru s pytlem odpadků
Taky vás štvou věčně přeplněné popelnice a nepořádek 
kolem nich? Také vám vadí odporný zápach, který se z nich 
šíří, a obáváte se projít kolem, aby se vám nezakouslo do 
nohy to malé nehezké zvířátko, nazývané potkan obecný? 
Ano? Tak to jsme na tom všichni úplně stejně.
Martina Rosenbergová a Jan Čmuchálek, bez politické příslušnosti

Přestože  si  současní  vládci  města 
natáčí videa, jak myjí kontejnery a sešla-
pují papír v nich, problém plných popel-
nic  trápí Liberečany dál. Samozřejmě 
že tuto situaci způsobuje několik  fak-
torů. Pominu-li, že se k vám nedostane 
svozový vůz a odpad neodveze, anebo 
jsou svátky a všichni máme odpadků víc 
než kdy jindy. Nevětší příčinou jsou ale 
dozajista neplatiči. To jak ti klasičtí, kteří 
se prostě nikdy nepřihlásí a mají bydli-
ště uvedeno třeba na radnici (a jen tak 
pro zajímavost jich je podle současných 
údajů 2 929 a částka, která kvůli nim 
není odváděna do rozpočtu, činí ročně 
něco přes 1 400 000 Kč). Tyto peníze 
ale nikdo nevymáhá, protože zkrátka 
neví kde.

Druhou  významnou  skupinou  jsou 
neplatiči, kteří  sice mají „své“  trvalé 
bydliště, ale  tam se prostě nezdržují, 
platby ignorují a ani tyto platby město 
nikdy nevymůže. A pak tu je velmi počet-
ná skupina osob, která sice poplatky za 
odpad platí, ale v jiném místě, než se sku-
tečně zdržuje. Často se divíte, že i když 
ve vašem bytovém domě odpady řádně 
platíte, tak již dva tři dny po svozu kvůli 
přeplněným  popelnicím  nemáte  kam 
svůj odpad odložit. Jenže u vás v domě 
možná bydlí několik osob, které tam sice 
odpad tvoří, ale přihlášené  jsou někde 
jinde. Velmi často i v jiném městě. Tuto 

situaci  umožnilo 
zrušení přechodných 
pobytů. Úřad  je rád, 
že  platbu  dostane, 
ale  nezjišťuje,  kde 
dotyčný  občan 
svůj odpad vlastně 
tvoří. A majitelé bytů 
si své nájemníky často 
nekontrolují a spolé-
hají, že tuto samozřej-
most  jeho  nájemník 
neopomene. Někdy 
to  od  samotných 
nájemníků není úmysl,  jen opomenutí 
anebo chybná úvaha, hlavně že platím, 
je jedno kde.

To  je chyba, kterou  lze odhalit  jen 
důslednou spoluprací mezi všemi vlast-
níky bytů a městem. Tato spolupráce 
není nijak nastavena a přiznejme, že  ji 
bude velmi obtížné nastavit. Možné to 
ale bezesporu je. Je to jen jedna z malič-
kostí, které nám otravují život. Způsobu-
je, že nemůžeme žít v hezkém a čistém 
prostředí,  i  když  jsme  zodpovědnými 
občany, kteří si své povinnosti dodržují, 
odpady platí, a navíc odpad separují. 
Možná  odstranění  právě  takových 
maličkostí  je důležitější než velikášské 
sliby, se kterými se v poslední době, díky 
předvolebním kampaním, zase roztrhne 
pytel. 

Jan Čmuchálek

M. Rosenbergová

Jan Mečl

Ondřej Červinka
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Josef Šedlbauer

Jan Korytář

Policie v dopravním podniku – ze Změny nikdo obviněn není
Jan Korytář a Josef Šedlbauer, Změna pro Liberec

Rozhodování o investicích města není otázka do referenda
Sestavování a schvalování rozpočtu je nejzákladnějším úkolem vedení města a zastupitelů. Stejně tak hospodárné 
nakládání s prostředky v průběhu roku. Majetkoprávní operace jsou předkládány zastupitelům města každý měsíc, 
a zastupitelé tak schvalují veškeré investice, a to zejména s ohledem na schválený rozpočet a účelnost každé investice. 
Z podstaty věci proto nejsou otázkou do referenda.
Tibor Batthyány

ZASTAVĚT PAPÍROVÉ NÁMĚSTÍ? 
JISTĚ, ALE NE JEDNOU BYTOVKOU

Primátor Batthyány na radě města pro-
sadil stavbu obřího monobloku v památ-
kové zóně na Papírovém náměstí. Projekt 
domu je už deset let starý, pozemky město 
prodalo  developerům  ještě  za  vlády  J. 
Kittnera. V minulosti občané proti tomuto 
domu sepsali petici, protestovali památkáři 
i odborná veřejnost. Město teď mělo mož-
nost projekt definitivně ukončit a dohodnout 
s investorem zástavbu, která bude pro inves-
tora přijatelná a lokalitu nezničí.

Primátor opakovaně  lhal, že dům má 
platné územní rozhodnutí, a je tak možné 
jen  nezávazně  připomínkovat  stavební 
detaily (fasády, balkony). Prý se už nedá 
nic dělat se zcela nepatřičným objemem, 
výškou a umístěním domu s více než 100 
byty. Proti na radě města hlasovali pouze 
zástupci Změny pro Liberec, ve prospěch 
monobloku  bohužel  rozhodl  hlas  Ivana 
Langra, našeho bývalého kolegy a kandi-
dáta za Starosty do příštích voleb.

POLICIE V DPMLJ
Koncem dubna zasahovala v dopravním 

podniku  protikorupční  policie  a  obvinila 
několik lidí z trestných činů, které souvisejí 
s podvody při veřejných zakázkách a s korup-

cí. Nikdo z členů představenstva za Změnu 
pro Liberec obviněn nebyl. Mezi obviněnými 
jsou bývalý ředitel DPMLJ Wejnar, stejně jako 
předseda představenstva Šulc, zvolený za 
ANO. Oba se zařadili po bok dalších vysoce 
postavených regionálních politiků obvině-
ných z korupce, kterými jsou hejtman Půta 
(SLK), Miroslav Pelta či Jiří Zeronik (oba ODS), 
Zdeněk Bursa (ČSSD) nebo ředitel nemocnice 
Nečesaný. Obviněn byl také vlivný člen KSČM 
Jiří Vařil. A nejde o málo, ale o desítky milio-
nů. Skončí to někdy vůbec???

ZÁMEK ŽIJE!
Poslední  květnový  víkend  přinesl  do 

Liberce dvě velké akce, Fresh festival ve Vesci 
a komunitní festival Zámek žije!, který pořá-
dala v libereckém zámku Změna pro Liberec. 
Těší nás, že ve velké konkurenci kulinářských 
lákadel dorazily do zámku téměř tři tisícovky 
Liberečanů. Byly pro ně připraveny komen-
tované prohlídky zámku a zámecké kaple, 
volně přístupná věž, dílny a hrací zahrada pro 
děti, bílá paní, hudební vystoupení a hlavně 
uvolněná a příjemná atmosféra připomínající 
sousedskou sešlost. Mnoha lidem v Liberci 
na osudu zámku a zámeckých zahrad záleží. 
Naším cílem  je  získat  zámek pro město, 
trvale ho zpřístupnit a oživit tak, jak se to 
podařilo například se zámkem v Děčíně.

PODPISY POD REFERENDUM
Některé věci se Změně za uplynulé roky 

nepodařilo prosadit. Proto jsme začali sbírat 
podpisy pro vyhlášení místního referenda. 
Chceme,  aby  Liberečané  sami  rozhodli 
o tom, zda má být MHD pro děti a seniory 
zdarma, zda má město vykoupit roky zavřený 
liberecký zámek a zpřístupnit ho veřejnosti, 
zda máme obnovit zpustlý lesní amfiteátr, 
podobně jako jsme obnovili lesní koupališ-
tě. Jednou z otázek je i omezení hazardu ve 
městě. I když se Změna s ostatními stranami 
domluvila na kompromisu, kterým mělo být 
maximálně 7 míst, na poslední chvíli se do 
vyhlášky dostala nenápadná změna, která by 
až na tři roky prodloužila dosavadní stav. I to 
je jeden z důvodů, proč jdeme do referenda. 
Více na www.referendumliberec.cz.

SLK, ODS A ANO DOUBÍ NEZAJÍMÁ
Proč? Protože ani 800 podpisů pod peticí 

nepřimělo ani jednoho ze zastupitelů těchto 
stran,  aby  pozastavili  schvalování  změny 
územního plánu, která bude pro Doubí zna-
menat další zhoršení kvality života. Co na 
tom, že v Doubí již není moc zeleně, co na 
tom, že s obyvateli Doubí nikdo nejednal ani 
o kompenzačních opatřeních k nové silnici do 
průmyslové zóny. Někteří zastupitelé jako by 
zapomněli, čí zájmy mají zastupovat, a tak mlu-

vili  hlavně  o  potřebách 
firem v průmyslové zóně, 
jako  by  potřeby  našich 
obyvatel nic neznamena-
ly. Bohužel, územní plán 
má nyní v gesci primátor 
Batthyány, který se snaží 
vycházet  maximálně 
vstříc  právě  jen  vybra-
ným firmám. Původně ho 
měla na starosti Karolína 
Hrbková ze Změny, která 
také s místními kompenzační opatření připra-
vovala. V roce 2016 ji ANO a Starostové odvolali 
a územní plán předali právě Batthyánymu.

 
NA KOLE PO ROZKVETLÉM MĚSTĚ

I když tomu někteří nevěřili, růžová kola 
v Liberci jedou tak, že už plánujeme jejich 
další rozšíření. Připravili jsme další tři projekty 
na nové sociální byty. Zastupitelstvo schváli-
lo výkup pozemků u autobusového nádraží, 
na jehož části by po vybudování terminálu 
měl  vzniknout  nový  park.  Dokončujeme 
terénní  úpravy  okolo  Lesního  koupaliště 
a se začátkem prázdnin se už můžete těšit 
na jeho otevření. A všimli jste si, jak město 
rozkvetlo desítkami tisíc narcisů? V příštím 
roce přibydou další místa! Jsme Změna pro 
Liberec – nekecáme, pracujeme. 

Jde asi o nejčastější materiály, které 
zastupitelé projednávají. Je to pochopitel-
né, protože jde o majetek či peníze města. 
A zastupitelé tu  jsou od toho. Jsou znalí 
procesů,  znají  postupy,  a  je  jim  rovněž 
známa ekonomická kondice města právě 
také rozpočet, který pro své občany spra-
vují. Mají ke svému rozhodování všechny 
důležité  podklady  a  informace.  Přesto 
jejich rozhodování není vůbec jednoduché. 
Městská pokladna není bezedná, a tak se 
musí určovat priority. Pokud utratíme za 
jednu věc, omezí to investice jinde. Je to 
stejné jako v domácím rozpočtu, když se 
rozhodujeme, zda koupíme novou pračku, 
nebo pojedeme na dovolenou.

Proto mě velice překvapuje, když slyším 
cosi o připravovaném referendu, na základě 
kterého mají občané rozhodovat o inves-
ticích za zastupitele. Ovšem bez znalosti 
všech souvislostí a bez informací, na úkor 

čeho by to bylo. Město by podle výsledku 
takového referenda prý mělo kupovat to či 
ono, nebo by mělo dávat něco zadarmo. 
S návrhem takového referenda by zastu-
pitelé jako celek určitě nepřišli. Vědí totiž, 
jak je to nezodpovědné a jak jeho zneužití 
může dopadnout.

Ví to samozřejmě i zastupitelé Změny, 
nebo by to aspoň vědět měli. Možná se 
ptáte,  proč  se  tedy  pouští  do  předvo-
lební kampaně právě  tímto nešťastným 
způsobem a referendum hlásají po celém 
městě? Tím důvodem je volič, obzvláště 
volič neznalý, řekněme laik. Volič, který 
neřeší širší souvislosti, ekonomické mož-
nosti města či městské firmy. Propagátoři 
v něm vzbudí pocit, že  jeho rozhodnutí 
je  přece  tak  jednoduché  a  nic  nehrozí. 
A nakupování čehokoli či doprava zadarmo 
je tak lákavé pokušení. Kdo by nebyl PRO? 
Ale je to zodpovědné vůči městu a všem 

jeho obyvatelům, když takový zásah do 
rozpočtu omezí jiné investice, třeba opravu 
divadla nebo škol?

Celá věc není tak  jednoduchá,  jak se 
může zdát, ani náhodou. Já osobně bych 
nechtěl, aby takto o výdajích města v řádu 
stovek milionů rozhodovali mí příbuzní, 
dědeček či babička nebo rodiče. Při vší úctě 
k nim tu zodpovědnost za město mám já 
a mých 38 kolegů, zastupitelů. Ti mají roz-
hodovat, proto byli zvoleni, nesou odpo-
vědnost a  já s nimi. Ne moje teta Anička 
nebo strýc Jan.

Jsem rád za podněty občanů, rád s nimi 
komunikuji a mnohdy přijdou se zajíma-
vými nápady. Pokud ale tyto záměry stojí 
peníze, vždy o nich musí rozhodovat radní 
či zastupitelé města. Jednak posuzují, zda 
je záměr přínosný pro město, a také zvažují 
ekonomické parametry, nakolik  jsou pro 
město výhodné.

Referendum  je 
nástroj pro strategic-
ká rozhodnutí, která 
ovlivní CELÝ Liberec 
a všechny jeho oby-
vatele. Referendum 
by mělo smysl v pří-
padě takových rozhodnutí  jako například 
spojení Liberce a Jablonce v jedno město. 
Prosím berte to  jako příklad, není mým 
cílem anektovat Jablonec.

Na druhou stranu například tarify a jízdné 
MHD už do referenda zkrátka nepatří. To je 
otázka na vedení dopravního podniku  či 
zastupitele města, kteří rozhodují i o finan-
cích, které do dopravního podniku plynou.

Referendum je důležitý nástroj demo-
kracie, může být dobrým pomocníkem při 
správě věcí veřejných. Ale v případě jeho 
zneužívání nebo nadužívání se z něj rychle 
může stát „zlý pán“. 

Tibor Batthyány
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SKUTEČNĚ CHCEME 
TAKOVOU ZASTUPITELKU?

Reakce na lživé informace Marie 
Pavlové ze Změny pro Liberec pub-
likované v dubnu 2018.

 
Společnost Likto, s.r.o., U Kolory 302, 

Liberec, je certifikovaná firma, která je 
pravidelně auditovaná, provozuje ter-
mické odlakování v souladu s kolaudač-
ním rozhodnutím z roku 2000.

Byla vybudována z vlastních zdrojů 
českými majiteli, kteří chtěli posílit trh 
práce a pomoci české ekonomice.

Vedení společnosti si váží svých 
zaměstnanců a  dbá na bezpečnost 
a zdraví  jejich a  lidí, kteří žijí v bez-
prostřední blízkosti. Nikdy by nikoho 
svým podnikáním neohrozilo. Podpo-
ruje spoustu nadací a charit v Liberec-
kém kraji.

Emisní limity jsou pevně stano-
veny zákonem a striktně dodržová-
ny. Z komínů vychází teplý vzduch. 
Zařízení je schváleno MŽP. Provoz je 
pravidelně kontrolován Hygienickou 
stanicí Liberec a ČIŽP.

Společnost má zpracovaný provoz-
ní řád, což je i podmínkou certifikace. 
Jelikož pracuje pro firmy z  oblasti 
automotive, barvy, které jsou v článku 
zmíněny jako životně nebezpečné, se 
zde neužívají. Vše je ošetřeno ověřený-
mi listy od dodavatelů.

Toto jsou fakta, která jsou nezvratná 
a všechna lehce doložitelná.

Paní Marie Pavlová za Změnu 
pro Liberec publikuje nepodložené 
domněnky, které mohou šířit paniku 
mezi občany. Stokrát opakovaná lež se 
ve vyspělé společnosti opravdu nesmí 
stát pravdou…

Takto by se měla naše zastupitelka 
chovat?

Vedení společnosti Likto, s.r.o.

NEPOŘÁDEK U KONTEJNERŮ 
NIKDO NEŘEŠÍ

Občas si přečtu váš Zpravodaj, kde 
vedou naši zastupitelé urputné boje, 
povětšinou o  tématech, která jsou 
většině občanů tohoto města zcela 
„ukradená“.

Dovoluji si vám navrhnout téma, 
které by určitě zajímalo všechny 
občany, kteří měli to „štěstí“, že v blíz-
kosti jejich domu nechal magistrát, 
určitě v dobrém úmyslu, vybudovat 
stání kontejnerů na tříděný odpad.

Tato stání jsou veřejnými černými 
skládkami všeho nepotřebného, což 
je sice chyba lidí, kteří tam odkládají 
i to, co tam nepatří. Na druhé straně je 
k tomu přímo vyzývá firma FCC, která 
se má o tato stání starat.

Tato firma má vyvážet kontejnery 
v  určité frekvenci, což zcela určitě 
nedělá, a  proto část odpadů končí 
vedle kontejnerů. Když už přijedou, tak 
odvezou pouze obsah kontejneru, ale 
toho, co leží v okolí, si nevšímají, pří-
padně odvážejí jen větší kusy odpadu. 
Výsledkem je černá skládka všeho 
možného, zápach, potkani a nepořá-
dek v okolí, a když už to tam tak je, tak 
není problém přihodit něco dalšího.

Máme před volbami, tak nabízím 
všem stranám, které nám zase určitě 
slíbí možné i nemožné, téma, které lze 
snadno vyřešit, jen když bude dobrá 
vůle. S pozdravem Zdeněk Pour

O nepořádku kolem kontejnerů, které 
způsobují svým nezodpovědným přístu-
pem samotní občané, informujeme na 
straně 18.

Odpad se pod pokutou nesmí uklá-
dat vedle kontejnerů, a pokud občané 
nezmění svůj přístup, není možné udržet 
u sběrných nádob bezvýhradnou čisto-
totu. Redakce

PODĚKOVÁNÍ ZA
NÁLEZ PENĚŽENKY

Ráda bych touto cestou poděko-
vala neznámé paní, která 22. května 
v  odpoledních hodinách nalezla 
a  poctivě vrátila mou ztracenou 
peněženku v Zoo Liberec. Utvrdila mě 
v přesvědčení, že dobří lidé jsou stále 
mezi námi.

Děkuji také paní Lieskovské 
z pokladny zoo, která mě přímo detek-
tivním způsobem vyhledala, aby mi ji 
mohla vrátit. Děkuji a velmi si pocti-
vosti a ochoty pomoci vážím.

  Marie Kubicková, Hradec Králové

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.

PŘIŠLO DO REDAKCE

ZMĚNA PRO Liberec se snaží účelově 
vytlouct politický kapitál na citlivém 
městském projektu. Pro své politické 
ambice neváhá napadat primátora 
města a dokonce i Radu architektů, 
která byla ustavena po vzoru obdob-
ných odborných skupin, pracujících 
ve významných městech našich 
německy hovořících sousedů.

Rada architektů města Liberce je 
mezinárodní odborná skupina archi-
tektů, která dává svá doporučení 
primátorovi města Liberce a odboru 
hlavního architekta ve věci význam-
ných a citlivých projektů a stavebních 
záměrů na území města.

Rada architektů nemá mandát 
k  revokaci dřívějších rozhodnutí 
ze strany města Liberce (například 
vydání regulačních podmínek pro 
zmíněný dům na Papírovém náměstí, 
které mimochodem investor dodr-
žel) ani k úkolování investora. Obojí 
podléhá postupům podle stavební-
ho zákona a  případným jednáním 
zástupců města s investory.

Rada architektů se důrazně ohrazuje 
proti účelovým dezinterpretacím, uvá-
děným v textu politickým uskupením 
Změna pro Liberec a proti snaze o zata-
hování odborné práce rady do politic-
kých hrátek tohoto uskupení. 

PROTI TVRZENÍM o Radě architektů 
zmanipulované primátorem se ohra-
dili velice silně naši zahraniční kole-
gové, především Peter Gero z Ham-
burgu, který vládne naším jazykem. 
V kultuře měst, ze kterých pochází, 
není dezinterpretace a  účelové 
zkreslování informací prostředkem 
k  dosahování kvalitního životního 
prostředí. O takto používaném prin-
cipu a přístupu hovoří i zmanipulova-
ná koláž projektu bytového domu na 
Papírovém náměstí. S takto nastave-
nou dehonestací projektu se žádný 
z členů RA nikdy nesetkal.

Rada architektů získává podklady od 
odboru OHA a dodnes nikdo ze Změny 
pro Liberec nedoložil ani informaci 
o neplatnosti územního rozhodnutí. 
Za rozhodnutím a doporučeními k pro-
jektu bytového domu si Rada archi-
tektů pevně stojí. Přítomnost radního 
Langera na jednání o tomto projektu, 
aby získal náhled o odborném názoru 

na politicky komplikovanou situaci, 
dokládá přístup vyspělého politika a je 
běžným postupem na západ od nás.

Politik by se měl vyvarovat vydává-
ní nepravdivých a záměrně matoucích 
informací. Pokud tedy někdo dostal 
facku od liberecké reality, tak to není 
Rada architektů, ale liberecký občan, 
který si nemůže být jistý reálnou infor-
mací od svého politika. To však není 
téma urbanismu. Na druhou stranu je 
podivné, že ani Rada architektů, ani 
Výbor pro územní plánování dosud 
už několik měsíců nezískali od pana 
Mgr. Jana Korytáře zásadní a nutné 
podklady týkající se městského pro-
jektu Terminálu, který se na rozdíl od 
ostatních libereckých projektů jako 
veřejný projekt vykazuje až příliš 
mnoho nejasností a celý je zahalen 
mlhou, potažmo snad embargem na 
veřejnou informaci. Rada architektů 
pevně věří, že facku nakonec nedo-
stane liberecká veřejnost. 

Řešit urbanismus a kvalitní architekturu je politikum. 
Vedení měst má právo a povinnost se starat nejen 
o kvalitní architekturu a veřejný prostor. Rada architektů 
se v kompletním složení musí ohradit proti principům 
prezentace projektů a informacím, které po posledním 
jednání vychází z textů pana Mgr. Jana Korytáře.
Josef Smutný, Rada architektů města Liberec

Netahejte achitekty 
do politických hrátek
Reakce Rady architektů na text Změny pro Liberec ze dne 
19. 4. 2018 „Primátor hazarduje s Libereckým Papírovým 
náměstím“.
Za Radu architektů Martin Kloda

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Z MĚSTA

LIBEREC.CZ
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DIVADLO F. X. ŠALDY nabídne 
dětem i dospělým příležitost strávit 
pět dní na jevišti liberecké scény. 
Letní tvořivý maraton bude opět 
rozdělen do různých dílen, totož-
ných pro všechny účastníky. Letos je 
opravdu na co se těšit: Vedle tradiční 
divadelní a  taneční dílny nás čeká 
literárně-autorský workshop a dílna 
Commedia dell’arte.

Workshop povedou zkušení lektoři 
z řad umělců z Česka, Itálie, Austrá-
lie a Slovenska. V průběhu čtyř dnů 
nechají účastníky osahat si nejrůz-
nější prostředky divadelní tvorby. 
Záměrem intenzivního workshopu 

je dovolit všem účastníkům ochut-
nat různé aspekty jevištního umění, 
nahlédnout za oponu. Nejde o výkon, 
nýbrž o  zkušenost  – dílna je tak 
vhodná pro kohokoliv, kdo má zájem 
o nové nevšední zážitky.

Účastníci budou rozděleni do men-
ších skupin podle věku pro zachování 
principu individuálního přístupu.

Vrcholem intenzivního „pracov-
ního“ týdne bude představení pro 
veřejnost. Diváci zhlédnou pre- 
miéru a zároveň derniéru unikátního 
vystoupení, vzniklého jako výsledek 
objevování a hraní desítek účastníků 
workshopu. 

PO SPONTÁNNÍM přihlášení do 
konkurzu na spoluzpěváky Bobbyho 
McFerrina pro jeho pražský a  ost-
ravský koncert se po zhruba měsíci, 
přesně v  pátek 13., ozvala česká 
promotérka koncertů s  tím, že „… 
management Bobbyho McFerrina byl 
z vašich nahrávek nadšený a v nemalé 
konkurenci si pro oba svoje české 
koncerty vybral právě Akcent“.

První momenty po tomto zjištění se 
nesly v duchu nevěřícném, až zaskoče-
ném. Ve zkratce popsat a vystihnout 
atmosféru tak velkého uměleckého 
a zároveň lidského zážitku je téměř 
nemožné. Pro nás se na pódiu ode-
hrála nekonečná řada mikropříběhů, 
která započala asi hodinovou zvuko-
vou a  zároveň seznamovací zkouš-
kou nejprve se dvěma fantastickými  

McFerrinovými spoluzpěváky Davi-
dem Wormem a  Joeym Blakem 
a následně i s Bobbym samotným.

Hned první momenty, ve kterých 
nás nechal nahlédnout do svého umu, 
jasně definovaly, s jakým hudebním 
velikánem sdílíme pódium. Přesto-
že koncertům nepředcházely žádné 
zkoušky, a  koncerty se tak nesly 
v  duchu momentální improvizace 
pod Bobbyho vedením, již od začát-
ku se na pódiu rozlila všudypřítomná 
pohoda, klid, dojem toho, že nic není 
problém a  všechno dobře dopad-
ne, protože přece budeme „jenom“ 
zpívat. Tedy dělat to, co je lidem při-
rozenější než mluva, prostřednictvím 
čeho můžeme vyjádřit nekonečnou 
škálu emocí a tak nějak se vrátit ke 
kořenům. 

Ochutnejte divadlo!
Již počtvrté mají nadšenci z Liberce a okolí možnost zažít 
divadelní tvorbu na vlastní kůži. Intenzivní workshop DFXŠ 
s názvem Ochutnejte divadlo proběhne ve dnech 
13.–17. srpna v Malém divadle.
Divadlo F. X. Šaldy

Bobby McFerrin koncertoval 
s libereckým sborem Akcent
Libereckému vokálnímu souboru Akcent se splnil sen, který 
pro mnohé muzikanty patří do škatulky „Nemožné“. Vyhrál 
konkurz na spoluzpěváky Bobbyho McFerrina.
Aneta Galata Hrbková

V RÁMCI AKCE Letní setkávání s diva-
dlem se pod širým nebem před budo-
vou radnice Naivní divadlo představí 
hned dvakrát.

V  sobotu 7.  července od 20.00 
hodin uvede inscenaci Budulínek. 
Tato cenami ověnčená „rocková“ 
verze klasické české pohádky vypráví 
o chlapci, který neposlouchal, o babič-
ce s  dědečkem, kteří nedoslýchali, 

a o lišce, která zase slyšela až moc…
O týden později, v sobotu 14. čer-

vence se diváci mohou těšit na one-
-woman show v  podání herečky 
Markéty Sýkorové. Ta od 18.00 hodin 
sehraje dvě pohádky bratří Grimmů – 
Jak chodil Kuba za Markytou a  Tři 
přadleny. Všechna představení se hrají 
pouze za příznivého počasí, vstupné 
se každopádně nevybírá. 

Naivní divadlo zakončí sezonu před libereckou radnicí

Budulínek  Foto: Josef Ptáček

Naivní divadlo se v průběhu června představí na řadě 
významných divadelních festivalů a přehlídek v České 
republice (Skupova Plzeň, Divadlo evropských regionů 
v Hradci Králové, Loutkářská Chrudim) i v zahraničí (polská 
Vratislav). Divadelní sezonu pak zakončí již tradičně na 
náměstí Dr. E. Beneše.
Vít Peřina, Naivní divadlo Liberec
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Petr Brestovanský  Foto: Jan Král

KDYŽ V ROCE 1958 Jiřina a Milan 
Uherkovi fenomén Severáček založi-
li, vštěpili do jeho samotných kořenů 
principy sounáležitosti, kolegiality, 
jednoty a nerozlučného přátelství, 
čímž položili základy neuvěřitelné 
Rodině, která už čítá několik set 
členů a každým rokem se přirozeně 
rozrůstá o další novice.

Petr Pálka, přímý následovník 
Uherkových, tyto hodnoty uměl 
velmi dovedně rozvíjet a dnes v jeho 
práci neméně úspěšně pokračuje se 
svým týmem Silvie Pálková. Soudím, 
že právě to stojí za velkým úspěchem 
Severáčku, za mnoha cenami, které 
pod Ještěd přivezli jak zpěváčci, tak 
jejich sbormistři. Statutární město 
Liberec, které pěvecký sbor přes půl 
století tak fantasticky reprezentuje, 
mu za to nemůže být nikdy dosta-
tečně vděčné.

SLAVÍME: PAMĚTNÍ DESKA, PARK 
I ZLATÉ MEDAILE

Všechno začalo na jaře 2017 při 
výročním koncertu bývalých členů 
Severáčku. Právě v jejich hlavách se 
zrodil nápad na odhalení pamět-
ní desky manželům Uherkovým 

k šedesátinám sboru. Osazení desky 
v podobě speciálního akustického 
objektu na budově DDM Větrník, 
kde měl Severáček své první zku-
šebny, se uskutečnilo v  září  2017, 
tedy hned na úvod výroční sezony. 
A rázem přicházely další nápady – 
což tahle přejmenovat jeden z libe-
reckých parků k poctě Uherkových 
(Petra Koutecká, Petra Rydvalová, Jiří 
Janďourek) a což z něj hned udělat 
park hudební (Květa Vinklátová)? 

Park v  Přemyslově ulici, kam pan 
Uherek z nedalekého bydliště tak rád 
chodil, nese jméno obou manželů 
od 20. května 2018, kdy jsme ho se 
Severáčky slavnostně otevřeli. Do 
letošního podzimu projde 1. etapou 
terénních úprav, v  dalších letech 
jej město bude doplňovat různý-
mi akustickými objekty a různými 
hudebními udělátky. Jako vícege-
nerační bude sloužit ke zkouškám, 
koncertům i dalšímu uměleckému 

rozjímání. Bude to krásný kus zeleně 
s vysloveně ušlechtilým obsahem.

Ve velkém stylu ale slaví i  sám 
Severáček. Silvie Pálková byla 
v předvečer výroční sezony oceně-
na Cenou Františka Lýska, která je 
jako nejvyšší uznání udělována za 
vynikající sbormistrovskou činnost. 
A po 30 letech se tato cena vrátila 
tam, kam patří – v roce 1988 se totiž 
jejími vůbec prvními držiteli stali 
právě Uherkovi. V říjnu 2017 si pak 
sbor přivezl tři zlaté medaile z festi-
valu v italském Riva del Garda, a to 
v konkurenci 32 pěveckých souborů. 
Tříhodinový výroční slavnostní kon-
cert k šedesátinám se pak uskutečnil 
19. května 2018 v Divadle F. X. Šaldy, 
kde se představila všechna oddělení 
Severáčku i velká skupina jeho býva-
lých členů.

A to ještě nekončíme! Severáček 
svou výroční sezonu 2017–2018 
završí podzimním turné po Jižní 
Koreji, nepochybně úspěšným; 
v září 2018 se také napodruhé sejde-
me v parku Jiřiny a Milana Uherko-
vých a  překřtíme ho v  hudební. 
Gratuluji všem Severáčkům, gratuluji 
Liberci za Severáček! 

OTEVŘENÍ KAPSLE jsme za velkého 
zájmu médií podstoupili o týden poz-
ději – schránka vydala rukou psanou 
listinu s obrubou z trikolóry a dobovou 
1 korunu československou. Samotný 
text byl velkým překvapením: listina 
totiž byla datována 18.  května  1946 
a nikoli 28. října, jak jsme se původně 
domnívali, zároveň odkazovala na 
uložení pod slovanskou lípou (logické) 
a ne javorem. Jediným vysvětlením je, 
že původní lipový pařez začal obrůstat 
javorovým náletem, což nás všechny 
zmátlo.

Listina byla pod strom vložena na 
památku ročního osvobození Liberce 
a převzetí ředitelství Českosloven-
ských státních lesů a statků (sídlilo 

v  zámku) zpět do českých rukou. 
Podepsalo ji celkem 49 lidí.

Na stopu ztraceného poselství 
mě v lednu přivedla paní Jarosla-
va Chotěnovská, 84letá emeritní 
učitelka dějepisu, která tehdy 
vysazení stromu svobody i vlože-
ní kapsle přihlížela, protože jednu 
z hlavních rolí v celé věci sehrál její 
tatínek – Jaroslav Kolátor, druhdy 
tajemník ředitelství lesů a statků. 
Paní Chotěnovská chodila „tatínkův 
strom“ desetiletí obdivovat a poté, 
co jej napadla dřevokazná houba 
a musel být pokácen, napadlo ji, 
zda by schránku, na jejíž vložení si 
vzpomněla, nebylo možné vyjmout.

Se souhlasem vlastníků zámku 
jsme se na místo s archeologem Petrem 
Brestovanským vypravili 23. května nej-

prve s detektorem kovů. Objevili jsme 
sice pár historických střepů a pár kovo-
vých částí, po schránce ale ani stopy. 
O pět dní později jsme si už na pomoc 
vzali minibagr, uhnilý pařez vyvrátili 
a provedli skrývku do hloubky zhruba 
jednoho metru. Skleněná schránka byla 
umístěna v  keramické trubce (proto 
žádná reakce na detektor) a  přikrytá 
plochým kamenem. Vše i po 72 letech 
nádherně zachované.

Závěrečnou tečku celé dobrodružné 
akce napíšeme 28. října 2018, kdy na 
počest 100. výročí ČSR v parku vysadí-
me nový strom republiky a zapustíme 
pod něj schránku s poselstvím z dnešní 
doby pro případné budoucí generace 
kopáčů. 

Fenomén jménem Severáček slaví 60 let
Jen málo libereckých organizací má tak neskutečný zvuk ve světě jako Severáček. Asi bychom je spočítali na prstech jediné 
ruky, když mezi ně můžeme bez zamyšlení přičlenit třeba Naivní divadlo, botanickou či zoologickou zahradu. Dětský 
pěvecký sbor Severáček patří mezi naše nepochybné klenoty a slaví letos své šedesátiny. A spolu s ním úctyhodné výročí 
celý rok velebí i statutární město Liberec.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu 

Pod stromem svobody jsme našli poselství z roku 1946
Několikaměsíční hádanka, zda pod pařezem bývalého stromu svobody z roku 1946 v parku u libereckého zámku objevíme 
domnělou schránku s poselstvím z doby po skončení druhé světové války, je rozluštěna! V pondělí 28. května jsme spolu 
s archeology na druhý pokus objevili skleněný válec, který byl pod kořeny stromu vsazen před 72 lety.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu 
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P R Á Z D N I N Y  V E  MĚS TĚ  
2 0 1 8

8. ročník příměstského tábora Komunitního střediska 
Kontakt Liberec, p. o.   

S  P O D P O ROU  K  L E P Š Í  P É Č I

Představujeme projekt 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007688

Navštivte nás:
LIBEREC

Sdružení TULIPAN, z.s. 
Kostelní 10/5, 460 01 Liberec

Odborný pracovník projektu: 
Lucie Stará
+420 775 802 272
stara@sdruzenitulipan.cz

JABLONEC n. NISOU

Sdružení TULIPAN, z.s.
Komenského 926/19, 466 01 J.n.N.

Odborný pracovník projektu:
Miroslava Hochmannová
+420 774 450 165
hochmannova@sdruzenitulipan.cz

ČESKÁ LÍPA

Sdružení TULIPAN, z.s.
Žižkova 231, 470 01 Česká L. 

Odborný pracovník projektu:
Jana Bergrová
+420 775 802 277
bergrova@sdruzenitulipan.cz

SEMILY

Sdružení TULIPAN, z.s.
Husova 9, 513 01 Semily

Odborný pracovník projektu:
Slavěna Horňáková
+420 775 802 276
hornakova@sdruzenitulipan.cz

Jsme s vámi 
na jedné 

lodi!

www.sdruzenitulipan.cz

Tento projekt je zacílen na podporu neformálních 
pečujících směrem ke snížení jejich nadměrného 
psychického a fyzického zatížení a zlepšení kvality 
poskytované péče závislým osobám. K dispozici 
je poradenské centrum pro pečující, terapeutické 
aktivity, relaxační cvičení, nácviky řešení krizových 
situací, odborné a akreditované kurzy spojené 

s péčí o závislou osobu a sebe samotné, svépomoc-
né skupiny, aj. zajímavé aktivity!

Pečujete o seniora nebo o hendikepovanou osobu? 
Máte pocit, že váš život se zastavil? Jste unavení? 

• Zajistíme odbornou péči pro vaše nemocné v době 
konání aktivit.

• Možnost čerpání projektového příspěvku na dopravu. 

K OMU N I T N Í  C E N T R UM  T U L I P A N

06. 6. 2018 od 13:00 hod.   Komunikace v konfliktních situacích 
12. 6. 2018 od 14:00 hod.   Exekuce a jejich problematika
13. 6. 2018 od 13:00 hod.   Domácí rozpočet a jeho potřebnost pro život 
19. 6. 2018 od 12:30 hod.   Co to jsou léky? Jak fungují a jak nás ovlivňují? 

22. 6. 2018 od 13:00 hod. – TULIFEST – Terapeutické praskání 
bublinkové folie (Soukenné náměstí)  

Program 
na červen 

2018

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

14.00–15.00    zlepšování komunikačních 
dovedností (kroužek německého jazyka) První 
termín 18. 6. 2018.

10.00–12.00    Foto & Video kroužek

12.00–16.00    herní odpoledne

15.00–16.30    Klub duševního zdraví

09.00–15.00    Specializované indivi- 
duální počítačové kurzy

15.00–17.00     
arteterapeutická kera-
mika

15.00–16.00  
zdravotní cvičení

P Ř E D N Á Š K Y 

Kontaktní údaje:
Komunitní centrum TULIPAN, Kostelní 9/7, 460 01 Liberec
Mgr. Petra Čuprová – Tel: 774 450 182; cuprova@sdruzenitulipan.cz

Hledáte prostor, kde trávit svůj volný čas? Hledáte prostor, kde se sejít  
se svými kamarády? Chcete si uspořádat výstavu nebo nějakou akci?  
Jsme tu pro Vás. 
Všechny aktivity a program Komunitního centra TULIPAN je určen pro  
osoby se zdravotním postižením a kombinovanými diagnózami.
Další informace o aktivitách Komunitního centra TULIPAN se dozvíte  
v Komunitním centru, nebo na našem facebooku.

P Ř I J Ď T E  N Á S
N A V Š T Í V I T !

facebook:  
Komunitní centrum TULIPAN  
@kctulipan  
www.sdruzenitulipan.cz

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Projekt Komunitní centrum TULIPAN  
- CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006428

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

m
am

inka Petra

Fa

nda

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

3K pro praxi
Koncepčně a Komplexně ke Kompetencím pro praxi
registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0006928

+420 777 677 903
+420 739 454 700

OSOBY  
VRACEJÍCÍ 
SE NA TRH  
PRÁCE
Z MD/RD

KÁŽDÝ MÁME
SVŮJ POTENCIÁL

OSOBY 
SE ZDRAVOTNÍM 
ZNEVÝHODNĚNÍM

OSOBY 
S KUMULACÍ 
HENDIKEPŮ

Jit
ka

Naším cílem je příprava vašeho profesního uplatnění, propojením vašich 
schopností a dovedností s aktuálními požadavky zaměstnavatelů.

www.3kpropraxi.cz

VYTVOŘÍME SPOLEČNĚ PLÁN VAŠEHO OSOBNÍHO RŮSTU

ZMAPUJEME VÁŠ PROFESNÍ POTENCIÁL

VHODNĚ NASTAVÍME VAŠE DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

V PŘÍPADĚ POTŘEBY ZVÝŠÍME VAŠI PROFESNÍ KVALIFIKACI

USNADNÍME VÁM ZÍSKAT PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ
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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. 5. DO 31. 5. 2018

134/18
nálezy DPMLJ: peněženka, mobilní telefon, deštník, dioptrické brýle, termoska, 

dětské oblečení
31. 5. 2018

133/18 peněženka – Ondřej Krištof 31. 5. 2018

132/18 plyšová hračka (nález v autobusu MHD) 29. 5. 2018

131/18 peněženka – Eva Vojáčková 29. 5. 2018

129/18 mobilní telefon 29. 5. 2018

128/18 dětské jízdní kolo 29. 5. 2018

127/18 jízdní kolo 29. 5. 2018

126/18 peněženka – Roman Petr 24. 5. 2018

124/18 finanční hotovost 23. 5. 2018

123/18 nálezy ČD: 3x bunda, 1x mikina, mobilní telefon, tablet, 3x batoh (1 dětský) 23. 5. 2018

122/18
nálezy DPMLJ: mobilní telefon, průkaz – Lucie Kouřilová, průkaz – Evžena Provazní-

ková, klíče od vozidla, deštník, taška – René Bilík, dokumenty – Josef Váňa
23. 5. 2018

121/18 mobilní telefon 22. 5. 2018

119/18 mobilní telefon 21. 5. 2018

116/18

nálezy DPMLJ: peněženka – Pavla Zaplatílková, peněženka – Matyáš Fišer, 2x peně-

ženka, mobilní telefon, 2x mikina, kšiltovka, svetr, vak – Macková, taška s nákupem, 

dioptrické brýle

18. 5. 2018

115/18 peněženka – Josef Slupecký 17. 5. 2018

113/18 hodinky 17. 5. 2018

112/18 peněženka – Matuesz Babacz 17. 5. 2018

110/18 finanční hotovost 16. 5. 2018

109/18 kšiltovka Peru 15. 5. 2018

107/18
nálezy DPMLJ: mobilní telefon, vak s plaváním, 3x dětský batoh, bunda, stan, 

skateboard, sluneční brýle, 2x peněženka
11. 5. 2018

105/18 kabát 10. 5. 2018

102/18 peněženka – Joanna Lyszkiewicz 10. 5. 2018

100/18 peněženka – Eva Horáková 7. 5. 2018

97/18 peněženka – Eva Sklenárová 4/5/18

96/18
nálezy DPMLJ: mobilní telefon, taštička – Leoš Mrázek, dioptrické brýle, mikina, 

čipová karta, karta – Adam Stanislav Plochocki
4/5/18

95/18 klíče 4. 5. 2018

94/18 2x italský doklad k vozidlu 3. 5. 2018

93/18 peněženka – Cezary Marcin Bledniak 3. 5. 2018

92/18 peněženka – Jana Koštelová 3/5/18

91/18 vysvědčení – Anna Ježková 2/5/18

90/18 finanční hotovost 2. 5. 2018

89/18 doklady – Kristýna Bečičková 2. 5. 2018

SOUBOR VĚCÍ NABÍDNUTÝCH K PRODEJI
kšiltovka Adidas mikina dívčí na zip

batoh turistický fotoaparát Olympus

LCD monitor do auta 2x dívčí triko (nové)

batoh Adidas 2x kabelka dámská

2x dámské hodinky 2x dámské ponožky (nové)

cyklistická přilba 3x hůl pro seniory

osuška vzor moře struhadlo Ikea

rohožka sekačka benzínová zn. Hecht, bez koše

keramická zvonkohra trekové hole

hračka panenka ve vaně (nová) deštník dětský (hůl)

bunda softshell chlapecká prsten dámský

brusle in-line dámské vel. 39 6x deštník (hůl)

bunda softshell dívčí rukavice dětské zimní

2 florbalové hokejky (vč. pouzdra) 3x deštník (skládací)

mikina pánská „klokanka“ volant s pedály Genius (k PC, herní konzole)

2x stan spací pytel

mikina dámská „klokanka“

NALEZENÉ VĚCI budou nabídnuty jako 
soubor k prodeji (seznam je zveřejněn 
níže a současně na úřední desce MML). 
Prodej se uskuteční formou takzvané 
obálkové metody, kdy kupující bude 
vybrán dle jediného kritéria, tj. nejvyšší 
nabídnuté ceny za celý soubor věcí.

Prohlídku věcí lze uskutečnit pouze 
dne 27.  6.  2018 v  čase 15.00–17.00 
hodin v  zasedací místnosti č.  11, 
v budově historické radnice. Obálku 

s nabídnutou cenou je nutné na místě 
odevzdat nejpozději do 17.00 hodin 
dne 27. 6. 2018.

Dne 28. 6. 2018 provede komise pro 
posouzení využitelnosti věcí vyhod-
nocení nabídek, následně bude kupu-
jící s nejvyšší nabídkou informován 
o uzavření smlouvy o prodeji věcí.

Prodej uvedených věcí zajišťuje 
odbor správní a živnostenský. Případ-
né informace na tel. 485 244 948. 

Prodej nalezených věcí
Magistrát města Liberec nabízí k prodeji nalezené movité 
věci na území města Liberce za rok 2014, které připadly 
do vlastnictví města ve smyslu ustanovení § 1057 odst. 
3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.
Veronika Hiršalová, specialista odboru správního a živnostenského

MLADÝ MISTR EU V ŠACHU

V květnu se v Ružomberku konalo 
mistrovství EU mládeže v rapid šachu 
a  v  bleskovém šachu. V  rapid šachu 
měl každý hráč na partii 20 minut a po 
každém tahu dostal dalších 10 vteřin, 
zatímco v bleskovém šachu měl každý 
hráč na partii 3 minuty a po každém tahu 
dostal další 2 vteřiny.

Mistrem EU v rapid šachu v kategorii 
do osmi let se stal Václav Finěk (TJ Desko 
Liberec), kterému se podařilo zvítězit ve 
všech partiích. Kromě toho obsadil třetí 
místo v bleskovém šachu v kategorii do 
dvanácti let. 

KRÁL ČASOVEK SEVERU

Králem časovek severu je Jakub 
Hrubý z KCL Kooperativa Svijany.

Závodem na Milíře vyvrcholil seriál 
Poháru časovek severu. S úmorným ve-
drem, které panovalo po celý den, se 
nejlépe vyrovnal Tomáš Morávek ze ZP 
Cyklo Proofy Corratec Teamu.

Celkovým vítězem Poháru se však 
stal Jakub Hrubý z KCL Kooperativa Svi-
jany, druhé místo patří Janu Svobodovi 
z Bikemat.cz a třetí příčku si stabilním 
výkonem ve všech čtyřech závodech 
upevnil Michal Kubíček ze Sparty Pra-
ha. 

PŘEKVAPENÍM BYLI hlavně nováčci, 
kteří se vůbec poprvé v životě účast-
nili turnaje.

Adam Vinš prvotní trému a stres 
zúročil v nasazení a bojovnosti, které 
mu nakonec přinesly hned 2 bronzo-
vé medaile. Dalším nováčkem v tomto 
týmu byl dvanáctiletý Michal Vraštil, 
který vsadil na preciznost a přesnost 
a vybojoval 3 bronzové medaile. Dan 
Grygárek a Michal Fotr zúročili svou 
kvalitní práci při trénincích a vybo-
jovali 3 a 4 medaile, čímž prokázali, 

že již nepaří mezi začátečníky, a do 
budoucna s nimi počítáme i na mezi-
národních turnajích.

I  přes svůj zdravotní handicap 
(zranění ruky) Veronika Zázvorková 
získala v  kategorii kata stříbrnou 
medaili. Viktor Steger v kategorii kata 
a kumite vybojoval 2x zlato, a společ-
ně tak s Veronikou znovu prokázali, že 
patří ve své kategorii mezi šampiony. 
Vítek Sigmund vybojoval v kategorii 
kumite bronzovou medaili, a naplnil 
tak naše očekávání. 

Liberečtí karatisté excelovali 
v Havlíčkově Brodě
Na otevřeném celorepublikovém turnaji v Havlíčkově Brodě 
zabojovali závodníci z oddílu Okinawa karate a kobudo 
Liberec na výbornou. Devítičlenný tým získal celkem 16 
medailí. Z toho 3 zlaté, 5 stříbrných a 8 bronzových.
Petr Zázvorka
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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.: 954 246 016. 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 28. ČERVNA

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 a upra-
vovat příspěvky po stylistické stránce.
Náklad 50 000 kusů.
Vychází: 15. 6. 2018.

DISTRIBUCE ZPRAVODAJE

čtvrtek 28. června od 15 hodin
ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 11 V HISTORICKÉ BUDOVĚ RADNICE

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC

WWW.LIBEREC.CZ/ZASTUPITELSTVO

nylonové 
kuchyňské náčiní

Culinaria Grey

plastové nádobí

Culinaria

varné sklo
předního českého výrobce

tradiční a poctivé, 
české smaltové nádobí

nepřilnavé nádobí

Granite Grey

ceny od
Kč

12,-

ceny od
Kč

51,90 ceny od
Kč

369,-

ceny od
Kč

99,-

ceny od
Kč

59,90

Nejširší sortiment ucelených řad nádobí

Cenová nabídka platí od 27. 4. do 30. 6. 2018

Změna cen vyhrazena, organizátor nezodpovídá za tiskové chyby. Platí do vyprodání zásob.

OC Fórum Liberec / OC Central Jablonec Otevírací doba: Po-Ne 9:00 – 20:00 hod.

Při registraci do věrnostního programu BANQUET CLUB získáte slevu na další nákupy
(tato sleva se nevztahuje na již zlevněné zboží). Slevy se nedají sčítat. 3%

-20%  

Při odevzdání slevového kupónu 
na prodejně, získáte slevu 20% 
na nákup produktů z těchto kolekcí.

2 933900 000079

Inzerce

MEZI MLADŠÍMI žákyněmi nenašla 
Monika Pařízková konkurenci a  po 
dvou zlatých a bronzu z mistrovství 
republiky dokázala svoji bilanci ještě 
vylepšit. V reprezentačním dresu ji 
čeká už jen poslední mezinárodní 
turnaj sezony v Litvě.

Zástupci největšího krajského 
oddílu SKST Liberec sbírali medaile 
i  v  dalších kategoriích. Alexandru 
Rosu bral mezi mladšími žáky bronz. 
Bratr Moniky Martin vybojoval na 
sklonku dorostenecké kariéry jednu 
ze svých nejcennějších medailí – mezi 
jednotlivci dosáhl na bronz.

Lepší než on byli jen reprezentanti 
Švýcarska, kteří se seřadili spolu s ním 
na stupních vítězů. Zajímavostí je, že 
mu k  postupu do semifinále dopo-
mohla výhra nad oddílovým kolegou 

Michalem Blinkou, kterého zdolal 3:1. 
Ten si ale pro změnu pověsil stříbrnou 

placku na krk po soutěži družstev, když 
s Fr. Čamrem (TTC Elizza Praha) nesta-

čili ve finále na silné Švýcary.
„S  výkony i  výsledky jsem spo-

kojen. Je skvělé, že i  v  takovéto 
konkurenci se dokážeme prosadit. 
Celkem se účastnilo devět dětí 
z našeho klubu a  i  ti další předvá-
děli to, na co mají. Všichni sehráli 
mnoho zápasů, a  to především 
se zahraničními hráči. Ještě před 
pár lety jsme odjížděli spokojeni 
s postupem ze skupiny, dnes patří 
naše mládež v hale k nejlepším a to 
je určitě důvod k radosti,“ těšilo tre-
néra Martina Protivu.

Nyní už se ale upínají pohledy na 
poslední významný turnaj v sezoně, 
který o víkendu hostí Ostrava. Zde 
budou o tituly bojovat družstva star-
ších žáků a dorostenců a svá želízka 
v ohni má i Liberec. 

Liberecký sběr medailí z Velké ceny Prahy
Největšího tuzemského mezinárodního turnaje mládeže ve stolním tenisu se na 48 stolech účastnilo více než 450 hráčů 
z 16 zemí. Nejexotičtějšími účastníky byli v Praze hráči ze Srí Lanky a Indie, kde se ping-pong těší stále větší popularitě. 
Nejúspěšnější hráčkou celého turnaje se ale stala liberecká Monika Pařízková, která jako jediná dokázala vyhrát soutěž 
jednotlivců i družstev (spolu s Kateřinou Pisárovou z KST Rakovník).
SKST Liberec

Monika Pařízková


