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O prázdninách za lvíčaty

Červenec / srpen 2019	 Noviny	pro	občany	města	Liberec	 Vychází	v nákladu	50 000	kusů	|	zdarma

V červnu	pokračovalo	 
v Růžodole	pravidelné	
setkávání	vedení	města	
s občany.		 Viz str. 10

Regenerace sídliště 
Ruprechtice
Radní	schválili	podání	žádosti	
o poskytnutí	dotace	na	dlouho	
plánovanou	akci	„Regenerace	
sídliště	Ruprechtice“.	Náklady	
na	stavbu	jsou	odhadnuty	na	
8,6	mil.	Kč,	přičemž	finanční	
spoluúčast	města	Liberce	musí	
být	podle	podmínek	dotace	
50 %.	Město	má	připravenou	
dokumentaci	na	úpravu	komu-
nikací,	chodníků	a parkovacích	
stání	v Rychtářské	ulici,	která	
byla	zpracována	už	v roce	
2013,	a stavebním	úřadem	
byla	k červnu	2019	vydána	
všechna	příslušná	povolení.	
Stavební	úpravy	jsou	pláno-
vány	v rozsahu	a podobě,	
v jakých	je	vyjádřili	obyvatelé	
lokality	na	projednání	v roce	
2013,	kde	se	zástupci	města	
diskutovali	především	nevyho-
vující	stav	parkovacích	ploch.	

 

Dočasné přestěhování 
podatelny

Do	konce	července	bude	po-
datelna	a recepce	v historické	
radnici	dočasně	přemístěna	
do	kanceláře	č.	10.	Vstup	bude	
možný	i bočními	vraty	od	
Komerční	banky.	

V květnový Den vítězství, 8. 5. 2019, se v liberecké zoo narodila dvě mláďata v přírodě již vyhubeného lva berberského. Přestože 
se nejednalo o úplně bezproblémový odchov, lvíčata se jeví jako zdravá a silná. Viz str. 21. Foto Šárka Kyselová

Krátkézprávy

Každé	září	se	otevírají	 
veřejnosti	brány	 
nejzajímavějších	objektů. 
 Viz str. 21

Památky, věže 
nádraží i terminál

O prázdninách	zahajuje	 
činnost	Mikrotým II. 
 Viz str. 11

Redakce

Problémem mnoha přírodních 
koupacích ploch je postupný ná-
růst sinic a zelených řas, které po-
sléze způsobují zhoršení kvality 
vody a  mohou plavcům způsobit 
nepříjemné zdravotní problémy. 
Přestože přehrada patří státnímu 
podniku Povodí Labe, rozhodla 
se liberecká radnice investovat do 
možného zlepšení a  zejména udr-

žení dobré a  odpovídající kvality 
vody během letní sezony.

Způsob redukce většiny typů si-
nic, řas a  biofilmu ultravukem byl 
představen společností Photon 
Water Technology, s.r.o., náměst-
kovi Jiřímu Šolcovi. Další jednání 
vedl obor ekologie a veřejného pro-
storu. 

Zařízení produkuje nízkový-
konný rezonanční ultrazvuk. Prin-
cipem technologie je poškození 

vnitřní struktury sinic i  řas, zpo-
malení jejich růstu, zastavení re-
produkce, přerušení průniku živin 
a  odumírání těchto organismů. 
Metoda již byla testována a  zkou-
šena v zahraničí, v České republice 
jde o novinku, která byla prozatím 
použita na čtyřech lokalitách. Jedná 
se o plovoucí solární panely umís-
těné uprostřed přehrady, které jsou 
přímo spojené s ultrazvukovým vy-
sílačem.  Pokračování na str. 3

Sinice v přehradě ničí ultrazvuk
Město Liberec se rozhodlo zlepšit podmínky pro koupání v Harcovské přehradě, která je 
největší vodní plochou v Liberci. Bojuje proti sinicím ultrazvukem. Tato zařízení jsou v České 
republice pouze na čtyřech místech.

Mikrotým II dohlédne 
na Františkov a Hanychov

Vedení města  
v Růžodole 
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Važení Liberečané.
doufám, že jste ve zdraví zvládli červnovou vlnu veder a že si naplno 

užíváte období dovolených. Chod města se samozřejmě o prázdninách 
nezastavil a tropická vedra nás nijak nezpomalila.

V červnu jsme v radě města schválili vznik odboru kancelář archi-
tekta města. Nezasvěceným to může připadat jako nevýznamná zále-
žitost, ale pro zasvěcené a odborníky je to významný krok k tomu, aby 
architektura města získala silnější akcent. Naposledy na magistrátu 
útvar hlavního architekta existoval v  90. letech, později se rozpustil 
a teď se k němu obloukem vracíme. Slibujeme si od něj například ma-
nuál veřejného prostoru a harmonii drobné architektury v jednotlivých 
částech města. Důležitá bude i spolupráce s velkými developery, aby 
jejich projekty byly výhodné také pro město. Kancelář by tak měla včas 
eliminovat možné budoucí problémy.

Nedávno jsme oslovili pět architektonických kanceláří, aby nám 
pomohly s budoucí podobou fasády budovy Uranu. Je to téma, které 
se táhne už velmi dlouho, ale žádné předchozí vedení města nezíska-
lo odvahu se do toho pustit. Oslovené architektonické kanceláře nám 
za tzv. pastelkovné do konce září navrhnou konkrétní podobu fasády 
a my pak v odborné porotě vybereme nejvhodnější návrh k dopraco-
vání a přípravě projektové dokumentace. Na jaře příštího roku bychom 
se pak chtěli pustit do realizace, pravděpodobně za plného provozu 
budovy. Na financování projektu bychom rádi získali dotaci ve výši 
30–50 % ze Státního fondu životního prostředí.

I  v  červnu jsme pokračovali v  pravidelných setkáváních s  občany 
v jednotlivých městských čtvrtích. Tentokrát jsme vyrazili do Růžodo-
lu, kde jsme s místními obyvateli řešili problematiku parkování, chy-
bějící chodníky, sekání trávy a mnoho dalších věcí. V této souvislosti 
jsem velmi rád, že zastupitelstvo města na konci června schválilo vznik 
Osadního výboru Růžodol I.

Užívejte prázdnin a  nezapomeňte na Léto na náměstí, které vám 
téměř denně nabízí možnost zpestřit si letní měsíce kulturním nebo 
hudebním programem.

Jaroslav Zámečník,
 primátor města Liberec

Slovo primátora

Otevřené dveře primátora
Každý měsíc mají zájemci o schůzku s libereckým primátorem  

Jaroslavem Zámečníkem možnost navštívit jej v kanceláři  
ve druhém patře historické budovy radnice.

Na návštěvu není potřeba si předem rezervovat termín. 
Aktuální termín je 3. září mezi 13. a 16. hodinou. 

Další termíny pokračují od října: 8. 10. , 29. 10. a 26. 11. 

Od roku 2005 probíhá každé dva roky kulturní výměnný 
program „Dialog“ mezi českým Libercem a německým Augs-
burgem. Dlouholeté partnerství, zpečetěné 1. května 2001, 
se utužilo v přátelství. Nové vedení města tak po červnovém 
pobytu ve třetím největším bavorském městě na provázanou 
spolupráci úspěšně a plynule navázalo.

Dialog mezi městy, 
zeměmi i národy

Jana Kodymová

V  Augsburgu po druhé světové 
válce našla domov velká část z Liber-
ce odsunutých sudetských Němců. 
Vztah mezi oběma městy oživuje 
každé dva roky program Dialog, 
a  to střídavě v  Liberci a  Augsburgu. 
Letošní ročník vyšel na německou 
stranu a nesl se v mottu „Život v po-
hybu“.

Od prvního setkání před 14 lety 
probíhá kromě oficiálních dnů kul-
tury i  bezpočet jiných projektů. 
O  vzájemnou interakci obou měst 
se zajímá stále více škol. Například 
Základní škola Wittelsbach, která 
v  dubnu navštívila libereckou part-
nerskou Základní školu Husova. 
Dále Big Band Gymnázia St. Stephan 
a  ZUŠ Liberec společně koncertu-
jí a  nejnověji je to spolupráce mezi 
Gymnáziem Jakoba Fuggera Augs-
burg a Gymnáziem F. X. Šaldy Libe-
rec. To je jen několik příkladů pozi-
tivních výsledků tohoto pulzujícího 
partnerství.

Do bavorského Augsburgu vyjel 
libereckou kulturu reprezentovat 
smíšený pěvecký sbor Kvintus, ja-
zzový Big Band Základní umělecké 

školy ve Frýdlantské ulici, pěvecké 
uskupení Cum amore z  Gymnázia 
F. X. Šaldy, Markéta Sýkorová z Naiv- 
ního divadla Liberec s pohádkou Jak 
chodil Kuba za Markytou a  téměř 
kompletní vedení města v čele s pri-
mátorem Jaroslavem Zámečníkem.

Česko-německé vztahy jsou dnes 
na vysoké úrovni a svou úlohu v tom 
sehrávají i Liberec a Augsburg. „Part-
nerství měst Liberce a  Augsburgu 

trvá téměř dvě dekády. Neustále se 
vyvíjí, přináší nové zkušenosti a nová 
přátelství a klade si nové cíle. Kultur-
ní dny Dialog současně ukazují, jaký 
význam naše partnerství má. Oslo-
vuje širokou veřejnost a  podněcuje 
mezi našimi obyvateli zájem o  dění 
v sousední zemi,“ říká liberecký pri-
mátor Jaroslav Zámečník.

Liberečtí umělci zanechali 
v Augsburgu skvělý dojem, což mezi 
tamními obyvateli jistě vzbudí další 
vlnu zájmu o návštěvu našeho měs-
ta. Partnerství obou měst oslaví za 
dva roky jubilejních 20 let, a proto se 
představitelé obou měst setkají zno-
vu. A vlastně se uvidí ještě mnohem 
dříve. Už v říjnu, kdy se utkají v ho-
kejovém zápase liberečtí Bílí Tygři 
a augsburští Panteři.
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V ulicích města se pracuje
Uzavírky a dopravní omezení
Jiráskova. Do 31. 8. 2019
Rekonstrukce plynovodu, stavba nové regu‑
lační stanice plynu, následná oprava komu‑
nikace, chodníků a veřejného osvětlení.
Tržní náměstí a okolí. Do 31. 7. 2019
Rekonstrukce plynovodu a vodovodu 
a následné opravy povrchu komunikace.
Tržní náměstí, Ruská, Pastýřská. 
07–11/2019 
Oprava zatrubnění Jizerského potoka v délce 
289 metrů – v rámci přípravy parkoviště 
P+R v Pastýřské ulici.
Herbenova. Do 09/2019
Rekonstrukce plynovodu, oprava povrchu 
komunikace a odvodnění, úpravy v Jero‑
nýmově ulici (úpravy chodníků, parkovací 
pruh, doplnění přechodů).
Klostermannova. 05–10/2019
Rekonstrukce plynovodu, kanalizace 
a vodovodu, oprava komunikace přilehlých 
chodníků a veřejného osvětlení.
Londýnská, Hokešova, U Jeslí, 
Příkrá. Do 10/2019
Uzavírka z důvodu rekonstrukce plynovodu, 
kanalizace, vodovodu, vedení nízkého 
napětí a veřejného osvětlení, oprava 
povrchu komunikace Londýnské ulice – ve 
spolupráci s ŘSD.
B. Němcové. 05–10/2019
Rekonstrukce plynovodu, vodovodu, 
kanalizace a následná oprava komunikace 
a chodníků, včetně veřejného osvětlení.
Větrná. 06–10/2019 
Rekonstrukce vodovodu a plynovodu, nový 
povrch komunikace a chodníků.
Vítězná, II. etapa. 06–09/2019

Provizorní oprava povrchu po loňské rekon‑
strukci sítí z důvodu odložení a přepracování 
celkové rekonstrukce Vítězné.
Dr. Horákové – úsek U Potůčku – 
Mostecká. 06–09/2019
Práce na kanalizaci a vodovodu probí‑
hají od srpna 2018 (zpožděno z důvodu 
výskytu skalního podloží v nové trase), od 
července bude navazovat oprava povrchu 
komunikace, chodníků, veřejného osvětlení 
a semaforů po rekonstrukci IS v úseku od 
ulice U Potůčku až po ulici Mosteckou.
U Domoviny. 06–10/2019
Dokončení rekonstrukce kanalizace a vodo‑
vodu z roku 2018, následná oprava komuni‑
kace a veřejného osvětlení.
Irkutská. 07–10/2019
Rekonstrukce vodovodu a následná oprava 
komunikace. 
Baltská. 08–11/2019 
Zřízení nového chodníku, úprava parkova‑
cích míst, veřejné osvětlení.
Náměstí Míru. 08–11/2019
Úpravy chodníků a přechodů, veřejné 
osvětlení.
Polní. 08–11/2019
Nový chodník, úprava zastávky MHD.
Křižovatka Česká – Jeřmanická – 
Dlouhá. 08–11/2019 
Úprava křižovatky a autobusové zastávky 
včetně veřejného osvětlení.
Dobiášova. 08–11/2019
Úprava přechodů a autobusových zastávek.
Písecká – Krumlovská – Prachatic-
ká. 09–11/2019
Úpravy chodníků a veřejného osvětlení.

Až do konce prázdnin počítejte s uzavírkou Londýnské  
a některých přilehlých ulic. Opravují se zde inženýrské sítě.

Redakce

Po opravách plynového vede-
ní nastupují vodáci, kteří vymění 
vodovod a opraví kanalizaci. Sto-
ka je ve velmi špatném technic-
kém stavu, chybí části dna a stěn, 
tvoří se kaverny. Dále dojde k re-
konstrukci stávajícího vodovod-
ního přivaděče v ulicích Růžodol-
ská a Londýnská.

Rekonstruovány budou také 
vodovodní řady v ulici Londýnská 
a napojení na vodovodní řady do 
ulic Hokešova, Růžodolská, Nor-
ská, Dožínková a propoj do ulice 
Štursova. Součástí rekonstrukce 
vodovodních řadů bude i přepo-
jení všech vodovodních přípojek 
z  přilehlých nemovitostí. Rekon-
struované vodovodní řady budou 

při rekonstrukci odstaveny a  zá-
sobování okolních nemovitostí 
pitnou vodou bude zajištěno 
provizorním povrchovým vodo-
vodem.

Londýnská je uzavřena od 
mostu až po křižovatku s  Růžo-
dolskou a Norskou. S ohledem na 
termín předpokládaného dokon-
čení rekonstrukce inženýrských 
sítí počítá ŘSD v  letošním roce 
pouze s provizorní opravou povr-
chu komunikace. 

Plyn, voda, veřejné osvětlení, 
ale i chodníky a povrch silnice se 
nyní řeší také v ulicích U Domovi-
ny a U Černého dolu. Uzavírka by 
měla trvat do října.

Další termíny uzavřených ulic 
a  dopravních omezení najdete 
v našem přehledu.

Dokončení ze strany 1.
Před nasazením moderního přístroje na pře-

hradu byla nutná dohoda především s  jejím ma-
jitelem. Vedle Povodí Labe jednal odbor ekologie 
s Českým rybářským svazem. Obě instituce umís-
tění zařízení v  prostoru přehrady schválily. K  in-
stalaci došlo v druhé polovině června.

Výhodou ultrazvukové redukce sinic, řas a bio-
filmu je 100% šetrná technologie k životnímu pro-
středí, která nevyžaduje žádné chemické látky či 
aditiva, téměř bezúdržbový provoz a má velmi níz-
kou spotřebu energie.

>>Sinice ničí ultrazvuk
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APOLLO 11
PRVNÍ KROKY
LETNÍ VESMÍRNÁ MISE
www.iQLANDIA.cz

Přijď te si v sobotu 14. září prohlédnout Ještěd – 
stavbu století v české architektuře – pěkně zblízka. 

Pouze jednou do roka se ná-
vštěvníkům otevírají prostory 
technického zázemí vysílače 
Českých Radiokomunikací. 

V  tento den si také můžete 
prohlédnout hotelové pokoje, 
strojovnu kabinové lanovky, sta-
nici horské služby i areál skokan-
ských můstků. Odvážlivci mohou 
poměřit své síly při  tradičním 
závodu ve vynášení sudů na vr-
chol Ještědu. Doprovodný pro-

gram v horním areálu bude plný 
koncertů, divadelních, kouzel-
nických i  tanečních představení. 
V dolním areálu budou připrave-
né outdoorové aktivity i vědecké 
workshopy, za jejichž splnění 
čeká na děti zasloužená odměna.

V  letošním roce slaví vysílač 
a horský hotel Ještěd už 46. výro-
čí od svého otevření. Nenechte si 
tento slavnostní den ujít! Vstup je 
zdarma.

Oslavy Ještědu 2019

Region Liberec

@regionliberec

Liberecký kraj – cestou necestou

Na letošní rok připravil Národní památkový ústav sezonní pro-
jekt Gallasové a Clam-Gallasové: Noblesa severních Čech. Jde 
o pokračování tradičního cyklu Po stopách šlechtických rodů. 

Adam Rejha, NPÚ

Letošní rok je úzce spojen s úze-
mím  Libereckého kraje, protože 
právě zde se nacházejí tři zpřístup-
něná bývalá sídla rodu: Frýdlant, 
Grabštejn a Lemberk. Právě za úče-
lem zvýšení povědomí o  souná-
ležitosti těchto tří hradů a  zámku 
nabízí NPÚ možnost uplatnit sle-
vu na Grabštejně či Lemberku po 
prokázání návštěvy (vstupenkou 
z roku 2019) jednoho ze zbylých tří 
objektů.

K  připomínání clam-gallasov-
ských stop se připojily další státní 
a  nestátní organizace, jako jsou 
Lesy České republiky, chrám Na-
vštívení Panny Marie v  Hejnicích 
s rodovou hrobkou, Šámalova cha-
ta a další. Ze zámků je to Sychrov, 
Krásný Dvůr, Libochovice, Opočno 
a Rokytnice v Orlických horách.

Díky téměř třiceti zapojeným 

subjektům celoročně probíhají 
zvláštní akce, ať již pro děti, do-
spělé, či odborníky. Z  nich je asi 
největší Hradozámecká noc 31. 8., 
kde program začne dopoledne na 
Lemberku, poté naváže frýdlantské 
odpoledne a  v  noci se den uzavře 
na Grabštejně. Pro sportovněji za-
ložené jsou na dny 28.  7. a  11.  8. 
připraveny cykloprohlídky po okolí 
zmiňovaných hradů a zámku.

Vyvrcholením roku bude výstava 
Spravedlnost bez bázně: Gallasové 
a  Clam-Gallasové v  Čechách od 
13.  12.  2019 do 30.  3.  2020, kde se 
skrze předměty z rodových objektů 
návštěvník bude moct komplexně 
seznámit s rodem. 

Úplný přehled o  akcích roku 
Clam-Gallasů se lze dozvědět na 
stránkách Národního památkové-
ho ústavu www.npu.cz, aktualizo-
vaný přehled změn a vývoje potom 
na facebookové stránce „clam- 
gallasove“.

Kdo byli Gallasové a  Clam-Ga-
llasové?

Gallasové byli původem trident-
ský (italský) rod, jehož první vý-
znamný člen v Čechách byl Matyáš 
Gallas, Valdštejnův generál za tři-
cetileté války, který dokázal umně 
využít pád svého vůdce po roce 
1634 a položil základy rodové drž-
by na Frýdlantu. Rod poté úspěšně 
pokračoval v budování své severo-
české domény. 

Gallasové a Clam-Gallasové: 
Noblesa severních Čech
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My všichni školou povinní

Děti na startu

Dopoledne plné křiku, fandění, emocí a sportovních úspěchů si užily 
předškolní děti Koťátka z MŠ Beruška na olympiádě mateřských škol. Ob-
hájily prvenství ve smíšené štafetě a získaly další první místo v celkovém 
umístění mezi školkami z Liberce. Za úspěchy našich „Dětí na startu“ 
jsme velice rády a všem moc a moc gratulujeme.

MŠ Motýlek zvýší 
kapacitu 

Rada	města	rozhodla	zahájit	
realizaci	projektu	Navýšení	
kapacit	MŠ	Motýlek.	Cílem	je	
navýšení	kapacity	mateřské	
školy	Motýlek	na	Broumovské	
o jedno	oddělení.	

Celkem	se	kapacita	školky	na-
výší	o 27	míst,	z toho	16	míst	
bude	pro	děti	ve	věku	2–3	let.	
V rámci	projektu	bude	zajiš-
těna	bezbariérovost	objektu	
a bude	upravena	venkovní	
zahrada	mateřské	školy.	
Žádost	o dotaci	do	IPRÚ/IROP	
bude	podána	po	uzavření	
smlouvy	o dílo	se	zhotovite-
lem	stavebních	prací,	předpo-
kládaný	termín	podání	žádosti	
je	září 2019.	
Veřejná	zakázka	na	zhotovitele	
stavebních	prací	bude	zadává-
na	s předpokládanou	hodno-
tou	10 789 000	Kč	bez	DPH	 
a maximální	hodnotou	
12 947 800	Kč	bez	DPH.

Krátkézprávy

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

Důvody k  tomuto kroku jsou 
v  zásadě dva  – na jedné straně 
chceme vyhovět poptávce rodičů 
po delším odpoledním provozu, 
na druhou stranu se samy MŠ 
musí tímto způsobem poprat s no-
vým financováním z MŠMT.

Prodloužení provozní doby by 
ale nemělo znamenat, že děti bu-
dou ve školce den co den trávit 10 
a více hodin. To by podle nás z hle-
diska rodinné výchovy nebyl krok 
dobrým směrem a  učitelky MŠ 
se budou snažit podobné návrhy 
rodičům rozmlouvat. Prodlou-
žená pracovní doba v  intervalu 
6.30–17.00 se týká těchto mateř-
ských škol: Pramínek (Březinova), 
Hvězdička (Gagarinova), Jablůňka 
(Jabloňová), Klubíčko (Jugosláv-
ská), Klášterní 466/4, Beruška (Na 
Pískovně), Kamarád (Dělnická), 
Stromovka, Čtyřlístek (pracoviště 
Markova) a  U  Bertíka (Purkyňova 
i  Údolní). Už od 6.00 (do 17.00) 
pak otevře MŠ Korálek (Aloisina 
Výšina) a MŠ Kytička (Burianova). 

Ve čtyřech mateřských školách 
souběžně vyzkoušíme i  experi-

Dvanáct školek prodlouží provozní dobu
Hned dvanáct z 31 mateřských škol, zřizovaných statutárním městem Liberec, prodlouží od 
začátku září svou pravidelnou provozní dobu o nejméně půlhodinu až do 17.00 hodin.

Jsou v pohodě
Jana Kubíčková, 
ředitelka MŠ Stromovka

Mateřská škola Stromovka se 
přihlásila na podzim do regionál-
ního projektu Globus – Lepší svět, 
který si klade za cíl zpříjemnit li-
dem každodenní život. Náš pro-
jekt Pohybem k  pohodě vycházel 
z  potřeby nabídnout dětem před-
školního věku co nejvíce možností 
k uspokojení jejich základní životní 
potřeby – přirozeného pohybu, a to 
i  v  městském prostředí na sídlišti 

jako alternativu pasivnímu vysedá-
vání doma. 

Přáli jsme si vybudovat na školní 
zahradě víceúčelový lanový park, 
kde děti mohou uspokojit potřebu 
odvahy, balancování, obratnosti, 
síly, rovnováhy, ale i  zábavy a  rela-
xace a  to vše společně s  kamarády 
a sourozenci. 

Náš projekt zaujal a  od hyper-
marketu Globus jsme obdrže-
li lanový park v  hodnotě 80 000 
Kč. Slavnostní otevření proběhlo 
17. června dopoledne za účasti ředi-

tele pobočky Liberec Miroslava Be-
ránka, který nám oslavu zpříjemnil 
ještě koblihami a melouny pro děti. 
A dokonce myslel i na školáčky, kteří 

odcházejí do základní školy, a přive-
zl každému dárkovou tašku plnou 
překvapení, aby jim nebylo líto, že si 
lanového parku už tolik neužijí.

ment s extra službou až do 17.30, 
resp. dokonce do 18.00 hodin. Tato 
úprava ale platí jen ve středu a na 
rozdíl od výše definovaného pro-
dloužení je pro rodiče zpoplatně-
ná, přičemž cena se bude odvíjet 
od zájmu dětí (tedy bude patrně 

v  těchto školkách vzájemně růz-
ná)! 

Informace rodiče získají od ře-
ditelek MŠ Kytička (do 18.00), MŠ 
Klášterní (do 18.00), MŠ Beruška 
(do 18.00) a  MŠ Pastelka ve Šver-
mově ulici (do 17.30).
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Jana Popová, ZŠ Švermova

Vzniklo tak leporelo s rostlina-
mi, které rostou v lesích a na lou-
kách v  Krkonoších. Každá rost-
lina byla ukryta na bílé čtvrtce, 
kterou žáci přetřeli vodou, a  tak 
ji znovu objevili. Po zaschnutí 
vybarvili kresbu pomocí pastelů 
a doplnili ji českými i latinskými 
názvy. 

Při této činnosti se žáci dově-
děli, že je každá rostlina v našich 

horách důležitá a bylo by velkou 
ztrátou, kdyby některá z nich vy-
mizela. 

Společné dílo bylo porotou 
vyhodnoceno a  získalo 2. mís-
to ve věkové kategorii 7–10 let. 
Na slavnostní předání cen jelo  
6 žáků v  doprovodu vycho-
vatelky Jany Popové v  sobotu 
22. června do knihovny v polské 
Jelení Hoře. Odvezli si krásné 
ceny a spolu s tím i mnoho pěk-
ných zážitků z návštěvy města. 

Jana Martínková, ZŠ Alosina výšina

Třída 4. A  ZŠ Aloisina výšina 
Liberec se zapojila do projektu 
„Homo et regio“ (Člověk a  kraji-
na) Společnosti pro Jizerské hory,  
o.p.s., Liberec a  Förderverein fur 
die Natur der Oberlausitzer Heide 
und Teichlandschaft e.V., Mücka. 
Jedná se o  nový přeshraniční pro-
gram environmentální výchovy pro 
žáky základních škol Libereckého 
kraje a okresů Bautzen a Görlitz na 
německé straně. 

Program měl čtyři části. V  listo-
padu  2018 proběhl výlet smíšené 
skupiny české a  německé třídy do 
okolí oblasti Wartha se zaměřením 

na Biosférickou rezervaci hornolu-
žických vřesovišť a rybníků. V květ-
nu následoval výlet na Jizerku, naši 
nejvýše položenou obec Jizerských 
hor. 

Po projektových dnech v  příro-
dě se uskutečnily projekty školní. 
V květnu naši žáci navštívili své ně-
mecké vrstevníky v  základní škole 
v  městečku Crostwitz. Při plnění 
úkolů ve smíšených družstvech se 
zábavnou formou seznámili s pro-
středím a okolím německé školy. 

Závěrečnou částí projektu byla 
návštěva německé skupiny v  naší 
škole ve středu 12. června. Němečtí 
žáci měli možnost srovnat svoji ma-
lou vesnickou školu s  naší velkou 

Druhé místo ve 
výtvarné soutěži

V květnu se skupina 18 žáků ze školní družiny ZŠ Liberec 
Švermova podílela na tvorbě Krakonošova herbáře. 

Homo et regio 

Zprávy  
z Větrníku

Nastal čas 
loučení

Koncem června proběhlo 
na zahradě mateřské školy 
Malínek poslední společné 
setkání dětí, rodičů a za-
městnanců MŠ při příležitosti 
loučení s předškoláky. 

Tomáš Herder, DDM Větrník

Od poloviny července najde-
te na našich webových stránkách 
přehled plánovaných kroužků pro 
školní rok 2019/2020. Přehled bu-
deme nadále upravovat a  doplňo-
vat o  možné další kroužky. Kromě 
těch tradičních budeme nabízet 
i několik nových. 

Chytrá hlava je kroužek pro děti, 
které chtějí znát odpověď na růz-
ná „Proč“. Pro děti, které se chtějí 
naučit kouzelnické triky, otevřeme 
Kouzelnický kroužek. Ve spolupráci 
s  Lukostřeleckým klubem Liberec 
by měl u nás pracovat Lukostřelec-
ký kroužek. Pro děti, které mají rády 
matematické úlohy, zpřístupníme 
Matematický kroužek pro nadané 
děti. Ten bude rozdělen pro děti I. 
nebo II. stupně ZŠ (+ děti nižších 
gymnázií). Ve spolupráci s SPŠ SE, 
Bovera klubem a Technickým mu-
zeem vznikne Kroužek dopravní 
techniky, který povede děti k  ma-
nuální zručnosti, modelářským 
dovednostem, znalostem historie 
dopravy v Liberci a k historii tech-
niky našeho kraje.

Od 19.  srpna budete mít mož-
nost nahlédnout do obvyklého pře-
hledu kroužků, u kterých budou již 
upřesňující informace o  každém 
z  nich. Přesto ještě bude dochá-
zet k  dalším možným úpravám 
a  upřesněním. Zápis do kroužků 
bude spuštěn v úterý 3. září.

Mnoho dětí prošlo našimi zoo-
chovatelskými kroužky, některé 
z nich zájem o zvířata nasměroval 
k  dalšímu studiu k  budoucímu 
povolání. Přesto se několik let po-
týkáme s  nedostatkem vedoucích 
těchto kroužků. Obracíme se na 
vás, najdeme mezi vámi zájemce 
o práci s dětmi i se zvířátky? Uvítá-
me i studenty středoškoláky a vyso-
koškoláky, pedagogické minimum 
vám umožníme u nás.

I v průběhu prázdnin je možno 
se přihlašovat na volná místa ně-
kterých táborů, které ještě nepro-
běhly. 

www.ddmliberec.cz

Jitka Reindlová, MŠ Malínek  

Naši „Malí absolventi“, kteří 
v  září usednou do školních lavic 
první třídy, se rozloučili s  mateř-
skou školou již tradičně pásmem 
písniček a  tanečků. Nechybělo 
slavnostní pasování s  bílým tyg-
rem, kdy paní učitelky a paní ředi-
telka dětem popřály mnoho úspě-
chů ve škole a v dalším životě. 

Na závěr za doprovodu emotiv-
ní hudby děti společně vypustily 
balonky „splněných přání“. 

Každý budoucí školák si jako 
vzpomínku na MŠ odnesl otisk 
svojí dlaně v  keramické kachli. 
Loučení bylo chvílemi velmi do-
jemné a  neobešlo se bez slziček. 
Nezbývá nám než popřát našim 
malým absolventům ještě jednou 
hodně štěstí. 

školou sídlištní. A  nutno podotk-
nout, že podle jejich vyjádření jsme 
nedopadli vůbec špatně. Obdivovali 
výzdobu školy, prostorné třídy i vel-
ké a  krásné hřiště. Okolí školy po-
znali díky tematicky zaměřenému 
okruhu, který již tradičně absolvo-
vali ve smíšených družstvech.

Žáci si uvědomili, že i  přes roz-
dílnost biotopů mají oba regiony 
mnoho společného a  co je nejdů-
ležitější  – z  českých a  německých 
žáků se stali kamarádi, kteří si při 
loučení slibovali další setkání. 
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Ivan Langr, náměstek primátora 
pro kulturu, školství, sociální věci 
a cestovní ruch

Až dosud jsme přitom do Liberce 
přivezli zhruba 28 milionů korun na 
projekt Vzdělávejme společně děti 
předškolního věku (končí letos v  lis-
topadu) a  stejnou částku na Férové 
školy I  (končí příští rok v  červnu). 
V průběhu let 2016–2022 tedy máme 
možnost zprostředkovat našim ško-
lám souhrnnou podporu inkluze 
ve výši až 134 milionů. Jde o  pení-
ze, které bychom jinak do Liberce 
přímou systémovou cestou (tj. na 
podpůrná opatření uznaná porad-
nami) z  MŠMT nedostali. Na tvorbě 
a  realizaci projektu přitom kromě 
města spolupracovali / budou dále 
spolupracovat naši současní partne-
ři: Educa quality, Člověk v tísni, DDM 
Větrník, Komunitní středisko Kontakt 
a nově spolek iChange.

Svým obsahem Férové školy II 
cílí na podporu dětí se speciálními 
vzdělávacími potřebami a  ze socio-
ekonomicky a  kulturně odlišného 
prostředí a navazují na úspěšné akti-
vity ze dvou stávajících projektů, mj. 
kariérové poradenství, koordinátoři 

inkluze na obci i  ve školách, doučo-
vání žáků ohrožených školním neú-
spěchem, příměstské tábory, vrstev-
nické vzdělávání, budování flexibility 
a přirozené adaptability při přechodu 
z MŠ na ZŠ, rodičovské poradenství či 
předškolní klub, který pomáhá dětem 
z cílové skupiny se začleňováním do 
formálního vzdělávání v  mateřských 
školách. 

Bohužel, dotační výzva MŠMT ne-
dává žádný prostor dětem nadaným 
a mimořádně nadaným, které osobně 
vnímám jako opačné spektrum téhož 
společného vzdělávání. Budeme tedy 
muset na jejich podporu soustředit 
pozornost jinde, třeba užší spoluprací 
našich škol s krajským projektem NA-
KAP I (= naplňování krajského akční-
ho plánu rozvoje vzdělávání).

Do projektu Férové školy II se 
v  případě realizace zapojí 58 škol, 
které fungují na území města  – 51 
městských MŠ a  ZŠ, 3 vratislavické, 
3 krajské speciální ZŠ a církevní ZŠ J. 
A. Komenského. Stranou tak vlastně 
zůstane jen základní umělecká škola 
a  jedna soukromá základní škola. Ve 
výzvě OPVVV je připraveno 700 mi-
lionů korun, k  vyčerpání jsou ještě 
k dispozici 342 miliony.

Férové školy II mají  
ambici na dotaci 78 milionů

Po dvou letech připravil rezort školství a sociálních věcí ve 
spolupráci se svými partnery navazující projekt Férové školy 
II na podporu společného vzdělávání. Pokud projekt projde 
posuzováním na MŠMT, získá město pro své mateřské a zá-
kladní školy z OPVVV až 78 milionů korun, a to s účinností od 
1. července 2020.

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

Statutární město Liberec chce spo-
lečně s  iQlandií a  Technickým mu- 
zeem Liberec založit Nadační fond 
Listem 21. Jeho cílem bude koordi-
novat vzdělávání přírodovědných 
a  technických oborů pro základní 
školy a  shromažďovat finanční pro-
středky z  různých zdrojů. Název 
fondu přímo odkazuje na koncept 
STEM, který vznikl v  USA a  orientu-
je studenty právě k  hlubšímu zájmu 
o polytechniku (Science, Technology, 
Engineering, Mathematics).

Myšlenka Listem 21 vznikla z  po-
třeby zabezpečit libereckým žákům 
kvalitní vzdělávací moduly v  přírod-
ních vědách a technice, protože naše 
základní školy prakticky nedisponu-
jí kvalitním vyučovacím zázemím. 
Mnohé odborné učebny vzaly za své 
při nutném navyšování kapacity škol, 
kdy se z nich staly kmenové třídy, další 
zkrátka jen zastaraly. Od loňského ka-
lendářního roku proto město začalo 
školám předplácet v moderních pro-
storách science centra iQlandia kredit 
na výukové programy z  přírodovědy, 
fyziky, chemie či biologie. Dotace ve 
výši 400 tisíc korun za rok (opakuje se 
i letos) ale bohužel školám v průměru 
vystačí na odběr jen tří bezplatných 
programů. A to je žalostně málo. Další 
programy tak už musí platit rodiče.

Společně s  oběma neziskovými 
organizacemi jsme se proto rozhodli 

založit nadační fond, který se pokusí 
shromažďovat peníze z  více zdrojů, 
mj. i soukromých, a následně je bude 
rozdělovat na zajištění STEM vzdě-
lávání v  tzv. institucích širší vzdělá-
vací soustavy. Zásadní problém se 
zastaráváním školské infrastruktury, 
s  nedostatečnou podporou výuky 
v přírodovědě, technice a  jen v malé 
schopnosti reagovat na technologic-
ký vývoj (průmysl 4.0) jsme ostatně 
v  rezortu školství a  sociálních věcí 
identifikovali již v roce 2015 v našem 
vstupním analytickém dokumentu 
Draft dalšího rozvoje předškolního 
a základního vzdělávání ve městě Li-
berec do roku 2020 a dále jej rozvedli 
o rok později ve Střednědobých cílech 
kvality vzdělávání (2016) ve strategic-
kém cíli E – rozvoj technického a pří-
rodovědného vzdělávání a jeho forem 
(oba dokumenty jsou k  dispozici na 
www.liberec.cz/langr).

Jinak řečeno, už jsme popsali pro-
blém a  nastínili cesty k  jeho řešení, 
nyní je pouze postupně realizujeme. 
Od roku 2017 pracujeme na našich 
školách systémově i  na tzv. kariéro-
vém poradenství (projekty Férové 
školy I a II), teď nastal čas dalšího roz-
voje vzdělávání polytechniky. Naše 
školy to samy nemohou zvládnout 
a jako jejich zřizovatel se nemůžeme 
zřeknout své zodpovědnosti, nebo fi-
nančně zatížit rodiče. V Listem 21 ale 
vidíme prostor i  pro rozšíření počtu 
zakladatelů  – zejména stojíme o  Li-
berecký kraj a Technickou univerzitu 
v Liberci.

Posílení vzdělávání polytechniky – 
Nadační fond Listem 21

Pastelka na rozloučenou

Škola volá, školka končí, Pastelka se s vámi loučí. Rodiče s dětmi se 
rozloučili s mateřskou školkou na prázdniny. Děti si pro rodiče připravily 
básničky, písničky a tanečky. Zaskákaly si na skákacím hradu a tvořily si 
v dílničkách.  Ekoškolka Pastelka
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Z města a radnice

Pavel Chmelík

Linka 600 placená do nedávna 
Globusem měla skončit. Intervencí 
města se podařila dohoda s ostatní-
mi obchodníky tak, aby bezplatná 
linka zůstala pro občany zachová-
na. Její provoz stojí zhruba 6 milio-
nů ročně.

„Nyní ji platí mimo Globus více 
obchodníků i  částečně město. 
Máme tedy nově na její provoz ně-
jaký vliv,“ uvedl náměstek primáto-
ra Jiří Šolc. 

Nové možnosti radnice se pro-
jevily záhy. „Dohodli jsme, aby au-
tobus č. 600 zastavoval v Růžodole 
pro občany, kteří mají v Géčku poš-

tu. Dosud totiž jezdil autobus z ter-
minálu Fügnerova bez zastávek,“ 
dodal náměstek Šolc.

Další novinka na lince má sou-
vislost s  přistoupením více part-
nerů do jejího financování. Přibyla 
totiž další zástavka a vybrané spoje 
zajíždějí ještě nad Globus, k  Bau-
hausu.

Lidé mohou jezdit dál 
zdarma do Globusu

Projekt podzemních kontejnerů vychází z potřeby řešit možnosti třídění odpadu také v centru 
města v rámci městské památkové zóny. 

Komise pro klima 
Primátor	Jaroslav	Zámečník	se	
sešel	se	zástupci	iniciativy	Ro-
diče	za	klima,	které	informoval	
o již	realizovaných	a zároveň	
nově	připravovaných	krocích	
města	k přísnější	klimatické	
politice.

Novinkou	bude	například	návrh	
na	zřízení	komise	rady	města	
pro	klima.	„Chtěli	bychom,	aby	
v této	komisi	bylo	více	odbor-
níků	než	politiků,“	konstatoval	
primátor.	Ze	schůzky	pak	vyply-
nulo,	že	je	potřeba	šířit	osvě-
tu	mezi	zastupiteli	i širokou	
veřejností.	„Jde	obecně	o málo	
diskutované	téma	a je	žádoucí	
poukázat	na	jeho	aktuálnost,“	
uzavřel	primátor.

Liberec podpoří Žitavu
Město	Liberec	podpoří	své	part-
nerské	město	Žitava	v kandida-
tuře	na	Evropské	hlavní	město	
kultury	2025.	Projekt	Evropské-
ho	hlavního	města	kultury	má	
významný	přeshraniční	dopad	
a cílem	vedení	Žitavy	je	zapojit	
do	kandidatury	i příhraniční	
regiony.
Podpora	Žitavy	v kandidatuře	
je	dalším	posunem	fungujícího	
partnerství	mezi	oběma	městy.	

Krátkézprávy

Na pokračování v dopravní obslužnosti lokality kolem Globusu autobusovou linkou č. 600 se 
dohodli liberečtí radní. Zastupitelé následně schválili memorandum za spoluúčasti statutární-
ho města Liberec a významných obchodníků kolem Globusu.

Redakce

Historické jádro nedisponuje 
takovými manipulačními plocha-
mi, které jsou potřeba pro umístě-
ní kontejnerů na  povrchu. Pokud 
se už nějaké podaří umístit, velmi 
často se u  nich tvoří nepořádek 
a působí na okolí nevzhledně. 

Proto byl vypracován projekt 
na vybudování tří sad podzemních 
kontejnerů vycházející ze zku-
šeností z  první podobné sestavy 
na  Sokolovském náměstí z  roku 
2014. 

V  místech nám. Českých bratří, 
Sukově náměstí a  v  Zámečnické 
ulici se vytvoří podzemní prostor 
pro umístění sady podzemních 
kontejnerů o  objemech tři  metry 
krychlové. Kapacita je stanovena 
tak, aby uspokojila poptávku ze 
širšího okolí. V  sestavě budou ná-
doby na sběr papíru, plastu a skla. 
U  stanoviště v  Zámečnické ulici 
bude sestava doplněna také o  ná-
dobu na  sběr směsného odpadu 
tak, aby stávající nádoby nezůstaly 
stát na povrchu.

V  první etapě je plánováno 
do  konce tohoto roku vybudovat 
podzemní kontejnerové stání v Zá-
mečnické ulici. K  realizaci druhé 
etapy by došlo až na  základě roz-
hodnutí o  schválení finanční do-
tace OPŽP, tj. v roce 2020, a v rámci 

této etapy by se vybudovaly pod-
zemní kontejnery na  náměstích 
Českých bratří a  Sukově. Projek-
tová dokumentace je zpracována 
pro všechna tři umístění.   Celkové 
náklady bez DPH jsou 5 285 000 Kč, 
podíl města je 1 943 000 Kč.

V centru přibudou podzemní kontejnery
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Růžodol je pestrá čtvrť. Na jedné 
straně začíná unikátním soukro-
mým projektem volnočasového 
přírodního parku, na straně druhé 
končí obchodní a průmyslovou zó-
nou a letištěm.

EkoPark
Zelená oáza uprostřed města, 

která vznikla z entuziasmu a peněz 
jejího zakladatele Stanislava Šťast-
ného. EkoPark vytvořil na místě bý-
valé skládky a útočiště bezdomov-
ců a narkomanů vedle fotbalového 
stadionu U Nisy. Volnočasový Eko-
Park si za několik málo let vybudo-
val renomé takové, že do Liberce 
láká děti z  celé republiky. Školní 
třídy neváhají kvůli jeho návštěvě 
jet i několik set kilometrů. EkoPar-
kem prošlo za dobu jeho čtyřleté 
existence více než 50 tisíc dětí.

Primátor Jaroslav Zámečník 
s  náměstky Jiřím Němečkem, Ji-
řím Šolcem, Zbyňkem Karbanem 
a  radním Petrem Židkem ocenili 
úsilí, které Stanislav Šťastný pro-
jektu věnuje, a  jen neradi se lou-
čili. Ale už na ně čekali ředitel Zoo 
Liberec David Nejedlo s  vedoucí 
útulku pro zvířata, Archy Liberec – 
Centra pro zvířata v nouzi při Zoo 
Liberec, Lenkou Čápovou. 

Útulek a památník
Mezi útulkem a  známým Opi-

čákem má vzniknout park s  Pa-
mátníkem zajateckého tábora Li-
berec. Na ploše nad Decathlonem 
má nyní zoo uskladněné kameny, 
které využívá pro opravy a budová-
ní v  zoologické zahradě. Na jejich 
místě v  režii společnosti Archa 13 
by měl být park s památníkem.

Růžodolští hasiči
Od opuštěných psů, koček a za-

chráněných divokých zvířat se 
vedení města přesunulo k  růžo-
dolským dobrovolným hasičům. 
Ti jsou v  očekávání rekonstrukce 
hasičárny. Projekt mají připravený 
a  čeká se na možnost vhodné do-
tace. S představiteli města probírali 
všechna úskalí, která musí řešit; od 
shánění náhradních dílů pro ha-
sičská vozidla až po potřebu nové 
pračky a sušičky.

Hasiči z  Růžodolu patří mezi 
nejaktivnější jednotky ve městě 
a  letos slaví 135 let. Mají nejvíce 
ostrých výjezdů, za loňský rok jich 
byla stovka. Členové SDH Růžodol 
se například podstatným způso-

bem podíleli na likvidaci jednoho 
z  největších libereckých požárů 
v novodobých dějinách, kdy v roce 
2017 vzplála hala Severochemy 
ve Františkově. Podle vyšetřování 
je vinen jeden z  pracovníků, kte-
rý kradl chemikálie. Neodbornou 
manipulací při zlodějině za 3 000 
Kč způsobil škodu 30 milionů, za 
což mu hrozí až 8 let vězení.

S občany
Gymnázium F. X. Šaldy se stalo 

místem setkání s přípravným osad-
ním výborem a  hlavně s  místními 
občany. Jako většinu čtvrtí trápí 
i  Růžodol doprava, což se proje-
vuje především častým ucpáním 
pověstného Sněhuláka (původně 
dvě spojené kruhové křižovatky) 
u čerpací stanice Prim na příjezdu 
do nákupní zóny. I  to byla samo-
zřejmě jedna z otázek občanů.

„Tento stav nemůže město bo-

hužel přímo ovlivnit. Vznikl proto, 
že v Růžodole původně neměla být 
nákupní zóna, ale jen čistě průmy-
slová, které by stávající připojení 
stačilo. Řešením současného sta-
vu by bylo vybudování přípojky 
a nové křižovatky ve Svárově u čer-
pací stanice. Je to však věc ŘSD. 
Pokud budu hodně optimistický, 
mohla by vzniknout asi za pět let, 
ale počítejme spíš s  deseti lety,“ 
uvedl primátor.

Občané upozorňovali také na 
nedostatečnou obslužnost MHD, 
kdy v souvislosti s odchodem spol. 
BusLine z  libereckého dopravní-
ho podniku na začátku roku došlo 
k  jisté redukci spojů. Dotklo se to 
také linky č. 14, která má delší inter-
valy. „Zkusím tuto záležitost prově-
řit, zda by se nedal jízdní řád lépe 
optimalizovat. Dobrou zprávou je, 
že se nám podařilo zachovat linku 
600 ke Globusu, která měla skon-

čit. Pro občany je zdarma,“ rea- 
goval náměstek Jiří Šolc.

Růžodolští dále řešili parko-
vání v  Partyzánské ulici, kde je 
mimo gymnázia fotbalové hřiště, 
ale parkovací kapacity jsou velmi 
omezené. Jedněm parkování vozi-
del v případě konání různých akcí 
vadí, druzí by zase přivítali mož-
nost podélného stání částečně na 
širokém chodníku. „A  to je zrovna 
věc, kterou by si měli místní vyří-
kat mezi sebou a osadní výbor pak 
sdělil jednoznačné stanovisko,“ 
podotkl Jiří Šolc.

Osadní výbory
„Osadní výbory jsou orgánem 

zastupitelstva města, proto jejich 
vznik podporujeme, jsou pro nás 
velmi důležité. Jen místní znají 
konkrétní situaci. Chceme proto 
nahrnout finanční podporu osad-
ním výborům, aby měly na provoz, 
ale na i  společenské akce ve čtvr-
tích. Určitě si to místní připraví 
lépe, se znalostí poměrů, a budou 
takové akce brát více za své. Připra-
vujeme to na listopadové zastupi-
telstvo a  zpočátku plánujeme na 
tyto činnosti asi 5 milionů korun,“ 
uvedl primátor Jaroslav Zámečník.

Náměstek Ivan Langr, který má 
na starosti mimo jiné školství, by 
zase rád viděl zástupce osadních 
výborů ve školských radách spádo-
vých škol. Ty jsou v  případě Růžo-
dolu dvě, Jabloňová a U Soudu. Rů-
žodol vlastní městskou školu nemá.

Peníze a zase peníze…
Lidé v  zaplněné třídě gymná-

zia byli seznámeni ekonomickým 
náměstkem Zbyňkem Karbanem 
s  finanční situací města a  největ-
šími plánovanými akcemi, jako je 
téměř půlmiliardová oprava bazé-
nu nebo velké investice do rekon-
strucí základních škol. Rozpočet 
města je 2,3 miliardy korun. Přes  
300 milionů jde do veřejné dopra-
vy, podobnou částku stojí město 
školy, 118 milionů technické služ-
by, 114 milionů stojí divadlo, přes 
230 milionů jde na splátku dluhu. 
„Na kapitálové výdaje zbývá něco 
přes půl miliardy, ale Liberec trpí 
obrovským vnitřním dluhem, jako 
je stav komunikací, budov a  po-
dobně. Příkladem je zrovna nutná 
rekonstrukce bazénu. Napravo-
vat tento stav musíme postupně, 
v rámci finančních mantinelů, kte-
ré máme,“ dodal Zbyněk Karban. 

S občany 
Růžodolu

V červnu pokračovalo v Růžodole pravidelné setkávání 
vedení města s občany. První kroky primátora a jeho ná-
městků směřovaly do EkoParku u Nisy, navštívili útulek 

a záchrannou stanici pro zvířata, dobrovolné hasiče a na 
Gymnáziu F. X. Šaldy diskutovali v podvečer s občany.

Pavel Chmelík
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Jana Kodymová

Mikrotým je založen na  spolu-
práci terénních pracovníků města 
v sociální oblasti, asistentů preven-
ce kriminality, okrskářů republiko-
vé policie a  městských strážníků, 
své know-how do  něj ale přináší 
i  Agentura pro sociální začleňo-
vání. Cílem je především sdílení 
informací mezi jednotlivými slož-
kami, znalost prostředí a  také in-
tenzivní přítomnost v terénu.

„V  uvedených okrscích samo-
zřejmě problémy vnímáme a  naši 
okrskáři se jim věnují. Máme na-
staven systém pravidelné sou-
činnosti, spolupráce a  výměny 
informací s  policisty obvodního 
oddělení Liberec  – Vápenka a  sa-
mozřejmě i  s  asistenty prevence 
kriminality. Vytvoření Mikrotýmu 
II může tuto spolupráci posunout 
o  krok dále a    systém součinnosti 
výrazně zrychlit a zefektivnit,“ říká 
Pavel Finkous, zástupce ředitele 
Městské policie Liberec.

„Mikrotým II spouštíme i na zá-
kladě diskuze s  občany například 
Hanychova, kde je velkým sociál-
ním a  bezpečnostním problémem 
ubytovna Ještědská. Občané po-
stupně získají přehled, kdo přes-

ně v  mikrotýmu působí, a  tak se 
budou obracet tváří v  tvář přímo 
na konkrétní osoby.   I  toto posilu-
je a buduje vyšší pocit bezpečí lidí 
v dané lokalitě,“ komentuje primá-
tor města Liberce Jaroslav Zámeč-
ník.

Koncept mikrotýmu už město 
zkouší ve Vesci a  v  Doubí. Ty jsou 
považovány za sociálně vysoce 
zatížené území, a  to především 
četným výskytem ubytoven a  vy-
loučených domů. Už loni se tam 
podařilo jednáním s  Technickou 
univerzitou v  Liberci ukončit čin-
nost ubytovny v  Mařanově ulici, 
souběžně byl na konci roku ze sta-
tických důvodů uzavřen sociálně 
vyloučený objekt Kolora 99.

„V  oblasti od  loňska více kont-

rolujeme veřejný pořádek u  uby-
tovny Rosa, park u  ZŠ Vesec, měli 
jsme tam na čas umístěnu i lehkou 
mobilní kameru, provádíme růz-
ná místní šetření, jak jsou aktuál-
ně potřebná. Občané musejí mít 
zkrátka jistotu, že jejich problémy 
někdo řeší. Spíše než o kriminalitu, 
které se standardně věnují obě po-
licie, nám jde o věci v soužití, které 
jsou na  pomezí prevence a  sociál- 
ní oblasti a  které mohou obča-
ny nepříjemně obtěžovat,“ uvádí 
náměstek primátora pro kulturu, 
školství, sociální věci a  cestovní 
ruch Ivan Langr.

„Město nyní disponuje pěti asis-
tenty prevence kriminality a čtyřmi 
terénními sociálními pracovníky, 
které platí z projektu OPZ. Do bu-
doucna radnice plánuje spustit 
ještě Mikrotým III pro centrum 
města,“ dodává primátor Jaroslav 
Zámečník.

„Rozšíření bezpečnostního mi-
krotýmu na  lokalitu Františkov 
a  Hanychov samozřejmě kvituji.   
Co se týče samotného centra měs-
ta Liberce a  jeho přilehlých částí, 
tak v  tomto směru je   spolupráce 
nastavena na velmi dobré úrovni,“ 
dodává plk. Kurt Malina, vedoucí 
Územního odboru policie Liberec.

Mikrotým II dohlédne 
na Františkov a Hanychov

Činnost bezpečnostní skupiny Mikrotým II spouští o prázdninách město Liberec společně 
s Policií ČR a městskou policií. Skupina naváže na působení Mikrotýmu I, který už rok pracuje 
v oblasti Vesce a Doubí. Nový tým přitom pokryje oblasti Františkova, Jeřábu a Hanychova.

Jaroslav Zámečník
primátor
„Mikrotým II spouštíme 
i na základě diskuze s ob-
čany Hanychova, kde je 
velkým sociálním a bez-
pečnostním problémem 
ubytovna Ještědská.“

Růžodol má vlastní 
osadní výbor
Obyvatelé	městské	části	Rů-
žodolu	se	obrátili	na	radnici	
s žádotí	o zřízení	vlastního	
osadního	výboru.
Radní	i zastupitelé	se	zřízením	
osadního	výboru	souhlasili.	
Nový,	již	devátý,	osadní	výbor	
na	území	města	má	sedm	
členů.	
Lidé	v Růžodole	se	chtějí	více	
zapojovat	do	dění	ve	své	čtvrti	
a přispět	k jejímu	zvelebování	
a zvyšování	bezpečnosti	zejmé-
na	chodců.	Jak	sami	uvádějí,	
chtějí	také	zvýšit	pocit	sounále-
žitosti	s místem,	kde	žijí.	Chtějí	
pořádat	úklidové	akce,	akce	
pro	děti,	revitalizovat	hřiště,	
zlepšit	podobu	kontejnerových	
stání	a podobně.	Jednat	přitom	
budou	se	zástupci	magistrátu	
města	a dalšími	subjekty.

Ruina budovy  
Berlín zmizí

Další	jednání	statutárního	
náměstka	Jiřího	Němečka	se	
zástupci	majitele	pozemků	
v lokalitě	Horní	Hanychov –	nad	
Berlínem	přineslo	finální	řeše-
ní	ohyzdné	ruiny,	která	tu	po	
restauraci	Berlín	zbyla.
V letošním	roce	investor	připra-
vuje	legislativu,	aby	v roce	příš-
tím,	tedy	2020,	došlo	k demolici	
trosek	budovy	Berlín	a násled-
ně	započala	výstavba	dvou	
apartmánových	domů	na	témže	
pozemku.	Zástavbu	doplní	
plochy	zeleně,	částečně	veřejné.	
V návaznosti	na	výstavbu	dojde	
v budoucnosti	také	k propojení	
komunikace	k Bucharce	a vybu-
dování	infrastruktury.	

Krátkézprávy
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David Novotný,
odbor správy veřejného majetku

Po převzetí krematoria bylo 
nutné urgentně opravit nefunkční 
chladicí technologie a  poškozené 
kremační technologie, jejichž dob-
rý technický stav byl předpokladem 
pro provozování krematoria. Město 
zajistilo dále opravu malé obřadní 
síně, a zejména vrátilo její architek-
tonickou podobu do doby vzniku 
v polovině sedmdesátých let. 

Původní interiér obřadní síně 
byl zničen, dochovaly se jen lavi-
ce. Při opravě se postupně demon-
tovaly například zničené podhledy, 
které byly následně nahrazeny no-
vými, identickými z  doby vzniku, 
a to včetně obnovy původního  při-
rozeného venkovního osvětlení. 

Rovněž za provozu byla rekon-
struována administrativní část 
krematoria včetně střešní kon-
strukce, která byla ponechána 
ve tvaru v  době vzniku jak v  roce 
1917, tak následně po přestavbě 
v  sedmdesátých letech. Aktuálně 
se dokončuje oprava střechy včet-
ně zastropení nad technologickou 
částí budovy. Nyní lze konstatovat, 
že provoz krematoria jak po staveb-
ní, tak po technologické stránce je 
opraven a zachráněn od možného 
dalšího zničení.

Na jaře byly spuštěny virtuální 
prohlídky velké i malé obřadní síně, 
které prošly rekonstrukcí a které je 
možné si prohlédnout i  například 
před sjednáním pohřbu. 

V  letošním roce na základě vel-
kého zájmu bude opět uskutečněn 
den otevřených dveří, který umož-
ní návštěvníkům nahlédnout do 
prostor krematoria, které nejsou 
běžně přístupné veřejnosti.

Postupně se naplňuje cíl zvyšu-
jícího se počtu posledního rozlou-
čení s  obřadem. Statutární město 
Liberec má rovněž k  dispozici dvě 
pohřební vozidla. Pro zajímavost 

uvádíme, že i když je obřad sjednán 
u jiné pohřební služby, tak v obřad-
ních síních libereckého krematoria 
jej již zajišťují pracovníci města 
včetně následné kremace. 

Všechny pohřební služby 
v  okrese Liberec využívají služby 
libereckého krematoria a  velmi 
dobře se statutárním městem Li-
berec spolupracují. Pouze jediná 
pohřební služba sídlící i  v  Liberci 
v případě sjednání pohřbu bez ob-
řadu zajišťuje kremaci zemřelých 
mimo liberecké krematorium.

  V  letošním roce jsme zaměst-
nali profesionální zahradnici, která 
se mimo jiné stará o  květinovou 
a okrasnou zeleň na hřbitovech ve 
vlastnictví města. 

V  rámci zahradnické činnosti 
byl výrazně zlepšen stav vojenské-
ho hřbitova v Ruprechticích a dále 
jsou patrné již povedené výsadby 
a úpravy stávajících dřevin v urno-
vém háji u krematoria. V minulosti 

si zahradnické služby město naku-
povalo v závislosti na možnostech 
rozpočtu, který ostatně jako v dal-
ších kapitolách je nedostatečný, 
a proto byla prováděna jen základ-
ní údržba hřbitovů. 

Zahradnice již zlepšuje na hřbi-
tovech zeleň a postupně chce měs-
to obnovit službu komplexní péče 
o hrobová místa na základě dílčích 
objednávek od nájemců hrobových 
míst, tak aby nájemcům odpadla 
starost o pronajatá hrobová místa, 
o která se musí starat.

  Současně v  letošním roce byla 
obnovena pro veřejnost kance-
lář správy hřbitovů na hřbitově 
v  Ruprechticích. Otevírací doba je 
pondělí  a  středa od 8 do 16 hodin.

Cenu pohřbu lze spočítat dopře-
du dle ceníku, který je uveden na 
webové adrese www.pohrebvliber-
ci.cz. Nepřetržitý telefonní kontakt 
na pohřební službu města Liberce 
je 485 243 459.

Krematorium a pohřební službu 
provozuje již rok město

Od loňského července provozuje statuární město Liberec krematorium a pohřební službu. 
Za uplynulý rok muselo město zajistit opravy jak budovy krematoria, do které zatékalo, tak 
opravu vnitřních prostor, ve kterých byla dlouhodobě zanedbána údržba.

Nositel 
Nobelovy 
ceny na 
radnici

Pavel Chmelík

Před začátkem prázdnin na-
vštívil Českou republiku nos itel 
Nobelovy ceny, chemik Jean-
-Marie Lehn. Od Vysoké školy 
chemicko-technologické v  Praze 
obdržel 26.  června čestný titul 
doctor honoris causa a o dva dny 
později profesora Lehna přivíta-
li na půdě Technické univerzity 
v Liberci.

Jean-Marie Lehn se tak stal vů-
bec prvním nositelem Nobelovy 
ceny, který technickou univerzitu 
navštívil, a  podle mluvčí univer-
zity Barbory Jónové dokonce prv-
ním nobelistou, který dorazil do 
Libereckého kraje.

Francouzského chemika a  za-
kladatele supramolekulární che-
mie po přednášce v aule TUL při-
vítal v  historické budově radnice 
náměstek primátora Ivan Langr. 
Profesora Lehna seznámil s histo-
rií radnice a spolu s jeho doprovo-
dem obdivovali obřadní síň.

Jean-Marie Lehn (* 30. 9. 1939) 
je francouzský chemik, nositel 
Nobelovy ceny za chemii za rok 
1987. Obdržel ji společně s  D. J. 
Cramem a  Ch. J. Pedersenem za 
objev syntetických makrocyklic-
kých látek se selektivními vlast-
nostmi pro vazbu iontů a  mo-
lekul. Po otci varhaníkovi zdědil 
lásku k hudbě a vedle chemie se 
od mládí zajímal i  o  humanitní 
obory. Vystudoval Univerzitu ve 
Štrasburku, kde získal i doktorát. 

V budově	krematoria	byly	spuštěny	virtuální	prohlídky	
velké	i malé	obřadní	síně,	které	prošly	rekonstrukcí	 

a které	je	možné	si	prohlédnout	na	internetu,	 
například	před	sjednáním	pohřbu.

Virtuální prohlídka malé obřadní síně:  
 1url.cz/@mala_sin 
Virtuální prohlídka velké obřadní síně:  
 1url.cz/@velka_sin
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Životní prostředí

Libercem projela  
Recyklojízda

Na	konci	června	se	v Liberci	
před	OC	Plaza	uskutečnila	
zastávka	projektu	Recyklojíz-
dy	společnosti	Ecobat,	s.r.o.,	
která	odstartovala	v Českém	
Těšíně	a za	svůj	cíl	měla	Ost-
rov	nad	Ohří.
Cyklisté	informovali	občany	
Liberce	o potřebě	třídit	vy-
sloužilé	baterie,	předali	spe-
ciální	krabičky	na	sběr	baterií	
v domácnostech	nebo	odvezli	
k dalšímu	využití	vysbírané	
baterie	od	obyvatel.	
Že	je	třídění	baterií	velké	téma,	
vystihuje	fakt,	že	pouze	45 %	
ze	všech	baterií	uvedených	
na trh	se	daří	recyklovat	a zís-
kávat	z nich	cenné	suroviny	
pro	další	průmyslové	využití.	

Liberecký	kraj	má průměrnou	
výtěžnost	sběru	na obyvatele,	
která	za	uplynulý	rok	činila	
111 g/os.	Pozitivem	je,	že	
procento	třídění	postupně	
stoupá.	Vliv	na to	mají	četná	
místa	sběru	nebo	stále	více	
dostupné	červené	kontejnery,	
do kterých	lze	baterie	také	
odevzdávat.	Umístění	červe-
ných	kontejnerů	na	drobné	
elektro	a baterie	lze	nalézt	
v aplikaci	Marushka.	
	 www.liberec.cz/mapy

Krátkézprávy

Lucie Sládková, vedoucí odboru  
ekologie a veřejného prostoru

Rodina na Králově Háji od autora 
Jana Solovjeva byla poškozena jarní 
vichřicí, kdy se zřítila z  podstavce. 
Než bylo měděné dílo opraveno, 
schovaly jej před sběrači kovů tech-
nické služby. V  polovině května se 
Rodina vrátila na původní místo.

Plastika byla na  křižovatku 
ulic Dvorská a  Vojtěšská umístě-
na v  roce 1961  na  základě soutěže 
na  pomník pro sídliště Králův Háj. 
Jedná se o plastiku z tepaného mě-
děného plechu na  podstavci z  leš-
těné žuly. Její autor byl turnovský 
malíř, ilustrátor, fotograf a  sochař, 
který vytvořil pro Liberec ještě dvě 
díla, sedící ženu pro Šaldovo ná-
městí a abstraktní sochu umístěnou 
před ústavem geodézie a  kartogra-
fie. Oprava sochy vyšla na 19 500 Kč.

Brána snů od  Evy Kmentové 
byla do parku u  křižovatky Masa-
rykovy a  Vítězné ulice umístěna 
v  roce 1969.    Celá plastika je zho-

tovena z  mušlového vápence.   Eva 
Kmentová byla pražská sochařka, 
šperkařka a  restaurátorka, která se 
neomezovala pouze na území teh-
dejšího Československa, ale její díla 
nalezneme i v Londýně, Washingto-
nu, Sofii, Singapuru či Berlíně. 

Bohužel i  takto významná díla se 
stávají terčem vandalů a  Brána snů 
je toho smutným příkladem. Jeden 
z  pilířů byl dosud neznámými van-

daly v  zimě převrácen tak nešťastně, 
že spadl na  kamenné „vejce“ a  ná-
sledkem pádu došlo k  rozlomení pi-
líře na  několik částí.  Před nepřízní 
počasí byla rozlomená část díla za-
bezpečena bedněním, aby se před 
restaurováním zamezilo dalšímu zne-
hodnocení.  Vzhledem k  náročnosti 
restaurování plastiky provedl opravu 
akademický sochař Jan Vích s kolegou 
Oldřichem Hnětýnkou za 108 000 Kč.

Další plastiky v ulicích jsou opraveny
Silná jarní vichřice poničila plastiku Rodina, neznámý vandal v zimě zase Bránu snů. Obě díla 
jsou již opravena.

Po loňském létě, které bylo také nadmíru skoupé na dešťové srážky, pořídil odbor ekologie 
a veřejného prostoru zavlažovací vaky. Ty se začaly v letošním roce využívat u mladých stro-
mů v nejteplejších červnových dnech, kdy se teploty vyšplhaly i nad 35 °C. 

Lucie Sládková, vedoucí odboru  
ekologie a veřejného prostoru

Jedná se o  vaky z  odolného po-
lyethylenu (tzv. treegatory), které 
byly umístěny v první fázi u stromů 
v  centru Liberce. Jejich umístění 
bylo vybráno i  s  ohledem na to, 
že stromy, které rostou v  malých 
kořenových mísách obklopených 
dlažbou, tato tropická horka snáše-
jí hůře než stromy ve volném teré-
nu. Není divu, když se nad těmito 
zpevněnými plochami pohybuje 
teplota kolikrát až kolem 60 °C.

Treegatory jsou navrženy na tzv. 

kapkovou zálivku, což znamená, že 
dodávají vodu ke dřevině plynule 
po cca 6–9 hodin. Mezi další výhody 
patří možnost přesouvání vaků k ji-
ným stromům či možnost přidání 
hnojiv. Město těchto vaků pořídilo 
100 ks, takže po spojení můžeme 
zalévat cca 50 stromů najednou. 

Bohužel musíme konstatovat, že 
ne všichni obyvatelé pochopili, na 
co vaky slouží, a  někteří si z  nich 
udělali odpadkové koše. Také již 
dva vaky máme poškozené – propí-
chané. Proto žádáme občany, aby 
tyto vaky nepoškozovali!

Přetrvávající sucho má vliv také 

na trvalé travní porosty. Již v  loň-
ském roce město muselo přistou-
pit k  omezení sečí, ale stalo se tak 
až v  srpnu. V  letošní sezoně odbor 
ekologie a  veřejného prostoru po-
zastavil seče již začátkem červen-
ce, protože trávníky začaly schnout 
a žloutnout, jako by byl konec léta. 
Technické služby proto dosekaly 
ještě druhé kolo pouze na sídlištích, 
kde byla tráva na jaře posekána jako 
první. Následně se seče zastavily 
a  kosení probíhalo pouze na  plo-
chách tzv. silniční zeleně nebo v ex-
travilánu města, kde se sekalo tepr-
ve první kolo. 

Městská zeleň v době sucha



14 Zpravodaj^Liberec Červenec / srpen 2019

Liberec recyklací elektrospotřebičů 
výrazně ulevil životnímu prostředí 

Likvidace černé skládky v Kateřinkách

Odbor ekologie a veřejného prostoru

Liberec obdržel certifikát vypoví-
dající o přínosech třídění a recyklaci 
elektrozařízení. Díky environmen-
tálnímu vyúčtování společnosti 
Asekol můžeme nyní přesně vyčís-
lit, o  kolik elektrické energie, ropy, 
uhlí, primárních surovin či vody 
jsme díky recyklaci vysloužilého 
elektra ušetřili ekosystém Země. 
Víme také, o  jaké množství jsme 
snížili produkci skleníkových plynů 
CO2 nebo nebezpečného odpadu. 

Z  Certifikátu environmentální-
ho vyúčtování vyplývá, že občané 
Liberce v  loňském roce vyřadi-
li 119 487,89 kilogramů elektra. 
Tím, že jsme ho následně předali 
k  recyklaci, jsme uspořili 1 559,06 
MWh elektřiny, 81 672,37 litrů ropy, 

7 074,97 m3 vody a  63,62 tun pri-
márních surovin. Navíc jsme snížili 
emise skleníkových plynů o 333,34 
tun CO2 ekv. a produkci nebezpeč-
ných odpadů o 1 464,63 tun. 

Výsledek studie jednoznačně 
prokázal, že zpětný odběr elek-
trozařízení, i  těch nejmenších, má 
nezanedbatelný pozitivní dopad 
na životní prostředí. Když si uvě-
domíme, že recyklace běžných 100 

televizorů uspoří spotřebu elektric-
ké energie pro domácnost až na 4 
roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů 
ropy potřebných až k sedmi cestám 
do Chorvatska, jsou to impozantní 
čísla. Pozitivní zprávou pro uživa-
tele počítačů také je, že odevzdání 
10 vysloužilých monitorů ušetří 
spotřebu energie potřebnou pro 
chod notebooku po dobu necelých 
5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto 
zásadně přispívají k ochraně život-
ního prostředí, si zaslouží obrovský 
dík. 

V současné chvíli mají Češi pro-
střednictvím sběrné sítě společnos-
ti Asekol k dispozici více než 17 000 
sběrných míst. To je pětkrát více 
než například v  ekologicky vyspě-
lém Rakousku. Sběrný dvůr je již 
v každé středně velké obci. Zároveň 

ulice a separační stání jsou doplně-
ny o červené kontejnery na drobné 
elektro. Každý, kdo má zájem třídit 
vysloužilé elektro, si může najít nej-
bližší sběrné místo na www.sberne-
-dvory.cz nebo na www.cervene-
kontejnery.cz.

Odbor ekologie a veřejného prostoru

Zřejmě největší skládka se 
v uplynulých týdnech nahromadila 
u sběrného místa v Kateřinské, kde 
již obsluha neměla kapacity na její 
odstranění a pomoci museli pracov-
níci Komunitních prací Liberec.

Během několika týdnů se zde na-
hromadilo 40 kubíků nejrůznějšího 
odpadu. Nechyběly lednice, prač-
ky, bojler, nábytek, střešní lepenka, 
sádrokarton, pneumatiky, kabely, 
ale také hasicí přístroj, sudy s asfal-
tem, řada barev, nádob s oleji a dal-
šími nebezpečnými látkami. Někte-
ré zcela otevřené. Pakliže sotva dva 
metry od skládky protéká Černá 
Nisa, mohlo dojít k velké ekologické 
zátěži. Někteří lidé, kteří byli spat-
řeni při vykládání tohoto odpadu, 
jsou nyní předvoláváni k  podání 
vysvětlení a hrozí jim pokuta.

Po skončení úklidové akce bylo 

místo vybaveno kamerou a cedulí se 
zákazem tvorby černé skládky. 

Sběrné místo má svou provozní 
dobu ve středu do 16 do 17 hodin 
a v sobotu od 10 do 11 hodin, kdy je 
zde přítomna obsluha. Proto kdo-
koliv potřebuje odevzdat některý ze 
sbíraných odpadů, může jej využít. 

Sběrné místo však neslouží 
k  odkládání objemného odpadu, 
nebezpečného odpadu a stavební-
ho odpadu! 

Sbírají se zde pouze: 
– kovy – hliník a drobné železo
– směsné plasty
– drobné elektro
– papír
– nápojový karton
– směsné sklo
– bioodpad

Ačkoliv se může zdát, že černá 
skládka u sběrného místa v Kate-
řinkách je ojedinělý případ, není 

tomu tak. Menší skládky se tvoří 
u  většiny kontejnerových stano-
višť v  ulicích města, nejčastěji 
pak u nádob na sběr využitelných 
složek komunálního odpadu. Zde 
není výjimkou spatřit odložené 
pneumatiky, nábytek, elektrospo-
třebiče a nezřídka také nebezpeč-
ný odpad. 

Žádáme proto všechny obyvatele 
města, aby se vyvarovali tohoto jed-
nání, pomohli zlepšit stav životní-
ho prostředí ve městě a odpad od-
kládali jen tam, kam se má, v tomto 
případě do sběrného dvora.

Statutární město Liberec dis-
ponuje jedním sběrným dvorem 
v  Ampérově ulici, který provozuje 
společnost FCC Liberec, jedním 
sběrným místem v  ulici Dr. Horá-
kové, které provozuje Kovošrot, a tři 
menší sběrná místa v  Kateřinské 
(ČSOP Kateřinky), Riegrově (DDM 
Větrník) a Rovné (ČSOP Armillaria).

Snaha obyvatel města recyklovat staré elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Loni občané odevzdali k recyklaci  
119 487,89 kilogramů starých spotřebičů.  

Menší sběrná místa především v Kateřinské a Rovné ulici se setkávají s neúměrným odkládáním veškerého odpadu, který se 
zde však nesbírá. Jedná se zejména o rozmanité kusy nábytku, podlahové krytiny nebo stavební odpad.  
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Měli bychom vlastně začít tím, co se v přírodě děje nebo 
neděje, a máme-li či nemáme vůbec pro životní prostředí 
dělat něco navíc než každý z nás doposud dělá. Většina naší 
společnosti třídí odpad, nepálí PET lahve v kamnech a neleje 
oleje, barvy a ředidla do kanálů. To, co bylo možné před třiceti 
roky, je dnes téměř nemožné. 

Jiří Němeček, náměstek primátora 
pro strategický rozvoj, dotace  
a majetkovou správu 

Aniž bychom si to uvědomili, 
posunul se náš civilizovaný svět 
hodně kupředu. A  tak je na mís-
tě otázka, zda bude většina této 
společnosti v  pozitivních změ-
nách svého chování směřujících 
k  ochraně přírody a  zejména kli-
matu pokračovat. Asi ano, ale eko-
logové tvrdí, že dosavadní tempo 
změn našeho chování nestačí. Po-
kud tomu tak je a máme-li ve svém 
úsilí přidat, je zde otázka, má-li se 
tak stát z  přesvědčení nás jednot-
livců, nebo má-li stát a ostatní in-
stituce sáhnout k zákazům, restrik-
cím a omezením.

Na internetu najdete zajímavý 
článek s  nadpisem „I  přes zákaz 
plastů vypadal festival v Glastonbu-
ry po skončení jako po výbuchu“. 
Ve zkratce řečeno, sir David Atten-
borough (autor televizního pořa-
du Modrá planeta) přijel podpořit 
myšlenku „festivalu bez plastů“. 
Výsledek byl ale katastrofální. Tisíc 
dobrovolníků muselo uklízet nepo-
řádek po 200 tisících návštěvnících, 
z nichž jistě velká část svou ohledu-
plností a  respektem k  ŽP přivedla 
úroveň pořádku na festivalu k lepší-
mu výsledku, než by tomu bylo bez 
jejich přičinění. Ale to není to nejza-
jímavější. Na konci článku je obvyk-

lá debata (českých) čtenářů, kteří 
myšlenku festivalu bez plastů buď 
podporují, nebo zatracují. A pointa 
této historky? Odpůrců výše popsa-
ného nápadu, festivalu bez plastů, 
bylo třikrát víc než jejich zastánců. 
Ano, někdo namítne, že své vulgární 
komentáře píšou na internet spíš ti 
hloupější čtenáři, ale i  ten největší 
optimista asi nebude přesvědčený 
o  tom, že podporovatelů myšlenky 
festivalu bez plastů byla většina. 
Jaké je z  toho tudíž poučení? Tři 
čtvrtiny čtenářů (nebo polovina?) 
jsou proti opatření na ochranu 
přírody, mnozí, nebo spíš většina 
z  nich jsou navíc vulgární a  uráží 
své oponenty posměšky typu ekote-
roristi nebo sluníčkáři.

Chceme-li tudíž něco pro příro-

du a klima udělat, musíme nejdřív 
každého o  potřebě těchto kroků 
přesvědčit. Jak vidno, zákaz příliš 
nefunguje ani ve Velké Británii, ani 
v Čechách.

Protože bychom vás chtěli pře-
svědčit, že je dnes třeba dělat víc, 
budeme věnovat příští pokračová-
ní tohoto článku stavu přírody, po-
stoji vedení liberecké radnice k to-
muto tématu a  přineseme několik 
jednoduchých opatření, které jistě 
rádi pro přírodu uděláte.

Přeji vám všem, aby nikdo ve va-
šem okolí nepálil PET lahve v kam-
nech a  nelil oleje, barvy a  ředidla 
do kanálů.

Ekoteroristi, sluníčkáři 
a jejich odpůrci 

První zářijová sobota v libereckém Sport Parku bude i letos 
patřit veletrhu Sport live. Tento největší sportovní veletrh 
v severních Čechách se v Home Credit Areně i přilehlých 
prostorách uskuteční již po čtrnácté. Tak neváhejte a přijďte 
si užít den plný sportu!

Sport a zdravý životní 
styl: Sport live 2019! 

Veletrh Sport live představí 
na jednom místě na sedm desí-
tek sportovních klubů a  oddílů 
z Libereckého kraje, jejichž členové 
se budou malým sportovcům na 
místě aktivně věnovat, a  děti tak 
mají jedinečnou možnost si všech-
ny sporty vyzkoušet na vlastní kůži. 
Rodiče mohou využít jedinečného 
propojení, kdy na jednom místě 
uvidí ukázky jednotlivých sportů 
a budou moci probrat vše potřebné 
přímo s  trenéry a  vedoucími spor-
tovních kroužků. Mezi vystavující 
kluby patří například liberečtí Bílí 
Tygři nebo baseballový a softballo-
vý klub Patriots Liberec, kteří mají 
své zázemí právě ve Sport Parku Li-
berec. A protože se Sport live 2019 
tradičně koná na začátku školní-
ho roku a  nové sportovní sezony 
2019/2020, kluby a oddíly zde zahá-
jí i nábor nových členů pro následu-
jící sezonu. 

„Na Sport live chceme ukázat, 
jak široké jsou možnosti sportovní-
ho vyžití v našem regionu pro děti 
i pro dospělé. Úplně každý tu může 

objevit i  méně známý sport, který 
pro něj bude ten pravý,“ uvedl za 
organizátory veletrhu Lukáš Přinda.

Děti se mohou v  průběhu ve-
letrhu zapojit i  do sportovního ví-
ceboje, během nějž budou plnit 
dílčí sportovní úkoly a zasoutěží si 
o zajímavé ceny. Na Sport live je při-
praven také doprovodný program 
a samostatná FIT zóna, kde budou 
představeny nejnovější trendy i ob-
jevy na poli zdravé výživy, fitness 
novinky a zajímavé workshopy. 

Přímo během Sport live 2019 
již tradičně zahájíme bruslařskou 
sezonu ve Svijanské aréně  – první 
veřejné bruslení proběhne od 15 do 
17 hodin – a prohlédnout si budete 
moci i všechna sportoviště ve Sport 
Parku Liberec včetně střelnice nebo 
gymnastické tělocvičny.

Tak nezapomeňte a  dorazte 
v  sobotu 7.  září od 9.00 do 17.00 
do Home Credit Areny a nadchně-
te sebe i své děti pro nový sport na 
Sport live 2019! Vstup na celý vele-
trh je zdarma a po celý den vás čeká 
spousta zábavy! 

 7. září
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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.

Názory zastupitelů

Jaromír Baxa, 
Zuzana Kocumová,
Liberec otevřený lidem

Stačilo by, kdyby v  minulosti ti, 
kteří byli ve vedení města, brali in-
formace z  opozice alespoň trochu 
vážně.

Jenže je tak snadné onálepkovat 
opozici jako ty, kteří pořád jen kri-
tizují! Zvlášť když říkají nepříjemné 
a nepohodlné věci. Nebo když na-
vrhují řešení, která někomu vlivné-
mu zkříží plány.

Odpovědní primátoři by se ale 
chovali jinak. Kdyby dostali na stůl 
to, co psal Josef Šedlbauer, věděli by, 
že je v zájmu města prověřit, jestli se 
někde nestala chyba. Jenže nic ta-
kového se nestalo, na jím vznášené 

připomínky se nikdo nebyl ochoten 
ani podívat, natož aby se přesvěd-
čil, jestli věci jsou v pořádku. První 
audit zadaný v  roce 2013 se veške-
rým smlouvám s  BusLine záměr-
ně vyhnul a  druhý audit se vlivní 
pokoušeli zahodit pod koberec. J. 
Vařil z  BusLine společně s  ředite-
lem DPMLJ  L. Wejnarem proto dál 
připravovali tunelování dopravního 
podniku a politici jim jen přihlíželi. 
Výsledkem je hrozba ztráty 300 mi-
lionů, které se dalo zabránit. Stačilo 
chtít.

Nešlo o  ojedinělou záležitost. 
Stejná reakce byla na naše zjiště-
ní ohledně smluv doprovázejících 
dluhopis nebo na audit TSML nebo 
na řadu kontrol veřejných zakázek.

Proč o  tom píšeme? Ani s  no-
vým vedením města, se SLK, ANO 

a  ODS, se situace 
nemění.

U  bazénu se tře-
ba opakovaně ptá-
me na ekonomiku 
budoucího provozu. 
Budeme přispívat na provoz více, 
nebo méně než dnes? Ušetří re-
konstrukce energii, nebo ne? A jak 
vlastně budou rozdělovány tržby 
ze vstupného? Tyhle otázky klade-
me už několik měsíců, odpovědi 
jsme se nedočkali. Vedení města 
se ani nepokusilo získat informa-
ce o  provozu od stávajícího pro-
vozovatele. Ptáme se také, jestli se 
někdo zabýval možností částečné 
rekonstrukce, která by mohla vyjít 
mnohem levněji než na půl miliar-
dy. Bez odpovědi. 

Opakuje se situace s arénou, MS 

2009 nebo evropskými dotacemi – 
slyšíme jen, že není jiná možnost, 
a  vynakládají se desítky milionů 
jen na projekty, které třeba ani ne-
budeme potřebovat.

S  územním plánem, prací sta-
vebního úřadu, péčí o zeleň a s dal-
šími tématy je to úplně stejné.

Respektujeme právo vítězů vo-
leb zařídit se ve vedení města, jak 
uznají za vhodné. Se dvěma hlasy 
je nepřehlasujeme. Navíc víme, že 
se můžeme mýlit. Ale přesto: Na-
slouchání opozici není známka 
slabosti, naopak. Je to projev síly 
a  sebedůvěry, se kterou neotřese, 
když si nechá poradit a pro dobro 
města změní svůj názor. Budeme 
se těšit, až takovéhle zdravé sebe-
vědomí vystřídá dosud převládající 
aroganci i u nás v Liberci.

Dopravnímu podniku hrozí stamilionové ztráty a přichází se na to, že z něj řadu let odtékaly desítky milionů kvůli smlouvám 
s firmou Busline. O desítky milionů vzrostly i splátky dluhopisu. A tak je peněz pořád málo, i když naše příjmy rostou jak nikdy 
dříve. Mohlo to být jinak. 

Chytré vedení města? Takové, které naslouchá opozici

Prodloužení otevírací doby školek 

Petra Břeňová, ODS

Jako máma malé-
ho syna, bez hlída-
cích prarodičů, jsem 
vděčna svému za-
městnavateli, že zřídil školku, která 
kopíruje pracovní dobu a  umožní 
tak zaměstnancům, že nemusí pra-
covat na zkrácené úvazky, a přichá-
zet tak o potřebné finance. Ne každý 
tu šanci má. 

Pokud jste fungující rodina, pra-
cující na jednu směnu, s  uspokoji-
vým platem, nejlépe ještě s hlídací-
mi babičkami, není důvod, abyste 
svého potomka nechávali ve školce 
až do „zavíračky“. Buďte rádi.

Pak jsou tu ale rodiny, kde rodiče 

směnují, babičky ne-
jsou. A  to nemluvím 
o  samoživitelkách či 
samoživitelích, kteří 
mají situaci ještě těž-
ší. Myslím si, že právě 
tito lidé uvítají mož-
nost nechat svého po-
tomka některý den ve 
školce déle, aby splnili 
hodiny v  práci, které 
musí. 

Zdržme se tak sou-
dů, že město podpo-
ruje to, že děti budou 
ve školce od rána do 
večera. Tak to není. Město se pouze 
snaží vyjít vstříc svým obyvatelům. 
Vždy to bude o  rodičích. Kdybych 

si mohla vybrat já, brala bych svého 
synka každý den „po o“ a celé odpo-
ledne byla s ním.

Až zaměstnavatelé 
umožní rodičům dětí 
mít plný nebo částečný 
homeoffice nebo praco-
vat na zkrácený úvazek 
(třeba i  bez viditelného 
úbytku financí), pak se 
můžeme bavit o tom, že 
školky s  delší otevírací 
dobou nepotřebujeme. 
Bohužel zatím to tak 
není, tak nesuďme ty, 
kteří této možnosti rádi 
využijí. 

Moc bych chtěla po-
děkovat všem paním 

ředitelkám a učitelkám, které se za-
pojily. Třeba za nějaký čas zjistíme, 
že to dále není třeba.

O prodloužení otevírací doby ve školkách jsem psala již před loňskými volbami. Šlo o jeden z bodů programu ODS, za který 
bojuji dlouhodobě. Věc má dvě roviny, své příznivce i odpůrce. 
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Marie Pavlová, 
Změna pro Liberec

K  dispozici je nej-
novější odborný posu-
dek pro termické odlakování podle § 11 
odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochra-
ně ovzduší, který si vyžádal KÚLK. Po-
sudek má 43 stran. Budu podstatně 
stručnější, kdo má zájem o podrobnos-
ti, může do něj nahlédnout.

Aniž chci šířit, dle slov provozovatele 

Likta, s.r.o., „poplašnou zprávu“, nemo-
hu než uvést, že popisovaný zdroj emisí 
v Liktu vážně ohrožuje zdraví obyvatel.

K  zamyšlení vybízí sdělení posuzo-
vatele, že předmětem posudku není 
posouzení výše komínů ani posouzení 
rozptylu znečišťujících látek unikajících 
z provozovny.

V  provozu zdroje dochází k  nepra-
videlnému vývinu zvýšeného tmavého 
kouře, nad korunou komínů dochází 
k dohoření.

Tmavý kouř či viditelná emise uniká 
z  obou termických odlakovacích pecí, 
nikoliv jen z jedné. Není pochyb o tom, 
že se jedná o  produkty nedokonalého 
dopálení škodlivin (org. C, TZL a  jiné). 
Tento stav se vyskytuje nahodile, jedná 
se ale o jev v podstatě každodenní.

Poslední technické měření svědčí 
o pronikavém zvýšení koncentrace TZL 
(tuhé znečišťující látky).

Alarmující je informace provozova-
tele, že někdy zahoří vsázka pěny, což 

může způsobit vážné poškození zdraví.
Ruční odlakování se provádí v  jiné 

hale, kde není zavedeno zařízení k od-
sávání a čištění emisí.

Do ovzduší unikají oxidy dusíku, 
těkavé organické látky, oxid uhelnatý, 
oxid siřičitý a  tuhé emise a  aerosoly. 
Není zajištěn každodenní úklid popílku 
z čisticího procesu.

Zatím se nikdo ze zodpovědných po-
litiků nezabýval imisním zatížením lo-
kality, přestože zdroj je v husté zástavbě.

Likto, s.r.o.

Josef Šedlbauer, 
Změna pro Liberec

LÉTA OBÍRANÉ  
MĚSTO I KRAJ

Na jednostranně 
nevýhodné smlouvy mezi doprav-
ním podnikem a  firmou BusLine 
upozorňuji osm let. Ze srovnání cen 
na dopravním trhu lze odhadnout, 
že DPMLJ každý rok platil BusLine 
o 15–30 milionů korun navíc. V roce 
2015 se mi podařilo v DPMLJ prosa-
dit hloubkový audit, který nevýhod-
nost smluv potvrdil. Na jaře 2018 
v DPMLJ zasahovala protikorupční 
policie a  teprve pak v podniku do-
šlo ke změnám. Současné vedení 
DPMLJ musí řešit důsledky špat-
ných smluv, které ho mohou přijít 
na dalších až 300 milionů korun. 

Firma BusLine podobně fun-
govala i  na Libereckém kraji, kde 
se jí podařilo vybudovat faktický 
monopol a  jeho prostřednictvím si 
diktovat ceny. Především dosáhla 
toho, že byla zrušena soutěž na de-
setiletou zakázku na autobusovou 
dopravu v kraji, poté co její nabídka 
prohrála. Zásadně jí s tím pomohlo 
vedení kraje, které ve vyhodnoce-
ní zakázky dělalo nepochopitelné 
chyby. 

MÍT SVOJE LIDI  
NA SPRÁVNÝCH MÍSTECH

V  tisku se objevily dokumenty 
z  policejního vyšetřování (více viz 
rámeček), které ilustrují, jak se udr-
žoval „systém BusLine“ v  chodu. 
Základem bylo držet si na klíčových 
místech lidi, kteří firmě šli na ruku. 
Někteří už byli policií obviněni, 
mezi nimi ředitel DPMLJ Wejnar, 
předseda představenstva DPMLJ 
Šulc (ANO), krajský radní pro do-
pravu Mastník (Starostové pro 
Liberecký kraj) nebo dcera člena 
představenstva DPMLJ Dlouhého 

(ODS). Policie může obvinit jen ty 
osoby, proti kterým má přímé dů-
kazy. Je ovšem jasné, že sami by tak 
rozsáhlé manipulace ve prospěch 
BusLine nedokázali zařídit. Stej-
ně jako oni se chovala a  hlasovala 
i řada dalších lidí ve vedení DPMLJ, 
města i  kraje. Najdeme mezi nimi 
zástupce Starostů, ODS, ČSSD, 
ANO, KSČM i  už zapomenutých 
uskupení jako třeba Unie pro sport 
a zdraví.

PROČ TO DĚLALI?
Z různých důvodů. Někteří měst-

ští a  krajští politici podle policie 
dostávali přímo peníze. Jiným sta-
čily dárky ve formě VIP výletů a po-
dobných akcí. Další skupina jsou ti, 
kteří na své funkce prostě nestačili 
a nechali se snadno manipulovat.

ZPRÁVA O VLÁDĚ MĚSTA A KRAJE
Jeden ze zveřejněných odposle-

chů ukazuje, jak se Jiří Vařil (pod-
nikatel, který za BusLine jednal) 
chystá hodit vinu za poškozování 
dopravního podniku na Změnu 
pro Liberec. Což je absurdní, ale 
fungovalo to. Proti praktikám Bus-
Line v Liberci i na Libereckém kraji 
totiž vystupovala především Změ-
na a  pan Vařil pochopil, že když 
pomůže ostatním stranám v  jejím 
odstranění, odvděčí se mu zase oni 
tím, že nad jeho podnikáním za-
vřou oči. Tak byla v  roce 2014 pře-
devším kvůli kritice postupu kraje 
v  dopravní zakázce odvolána Zu-
zana Kocumová z  funkce náměst-
kyně Libereckého kraje a  rozpadla 
se krajská koalice Starostů a Změny. 
Tak byl v  roce 2015 odvolán Josef 
Šedlbauer z  vedení představenstva 
DPMLJ a tím fakticky skončila koa-
lice Změny a ANO ve vedení města. 

Éra BusLine končí, jdeme dál. 
Snad poučenější. 

Zveřejněné dokumenty z vyšetřování v dopravním podniku a na Libereckém kraji ukazují, že firma BusLine dlouhodobě a pro-
myšleně poškozovala město Liberec i kraj. Využívala přitom širokého politického krytí. 

Vyšetřování BusLine přineslo důkazy o propojení politiky  
a byznysu v Liberci i v Libereckém kraji

Reportáže o tunelování DPMLJ vycházející z policejních odposlechů 
a dalších dokumentů přinesla zejména MF Dnes. 

Jde o sérii článků, ty základní lze najít na adrese www.idnes.cz/liberec s datem 
publikování 14. 6. , 15. 6. a 20. 6. 2019.

Detektivní četba na léto

Stále trvám na tom, že v Liktu, s.r.o., probíhají nelegální procesy, neboť provozovatel měl před započetím činností povinnost 
požádat SÚ v Liberci o územní řízení a o změnu užívání původní stavby.
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O bezpečnosti ve městě, cestování v MHD  
a setkávání s primátorem 

Jaroslav Zámečník, primátor města,
Starostové pro Liberec

Hned zpočátku jsme zaměřili naši 
pozornost na terminál Fügnerova, 
a  to na bezpečnost a  zvýšení čistoty. 
Už půl roku je na terminálu Fügne-
rova permanentní dvoučlenná hlídka 
městské policie. Zvýšili jsme rozpočet 
městské policie o 10 mil. Kč a schválili 
jsme v  zastupitelstvu města postupné 
zvyšování počtu strážníků ze stávají-
cích 74 na celou stovku. 

Zvýšili jsme také dohled nad pořád-
kem ve městě, který je pro nás priori-
tou. Hlavní zodpovědnost za pořádek 
má městská společnost Technické 
služby města Liberce a za svoz a likvi-
daci odpadů firma FCC Liberec, s.r.o., 
kde město má 45% podíl. Jejich práci 
pečlivě kontrolujeme a  i  občané mají 
možnost společně s  námi přes chytrý 
telefon a aplikaci Marushka Foto hlá-
sit nejen závady a nepořádek ve městě, 
ale i reklamaci špatně provedené práce 
uvedených společností. Za jejich spo-
lupráci jim děkujeme. 

Dopravní podnik v  tomto pololetí 
zvládl na výbornou odchod firmy Bus-
Line z  Liberce. Výpadek třech desítek 
autobusů jsme nahradili nákupem 
sice starších a  ojetých, ale zejména 
levných busů. Jsme rádi, že Liberečané 
toto řešení akceptují a podporují. Žád-
nou linku jsme nemuseli zrušit a ome-
zení četnosti spojů ve většině případů 
byla jen dočasná záležitost. Cestová-
ní v  liberecké MHD se konečně po 
dlouhých letech vyplatí, protože jsme 
ceny měsíčních, čtvrtletních a ročních 

kuponů snížili. Začali jsme opravovat 
také řadu úseků tramvajových tra-
tí, pokračujeme na přípravě stavby 
tramvaje do Rochlice a na rekontrukci 

tramvajové trati do Jablonce. 
V  Liberci v  současnosti probíhá 

velké množství uzavírek, které ale po 
jejich otevření budou znamenat lep-

ší stav silnic a chodníků ve městě. Do 
konce srpna  2019 bude také hotový 
projekt odstranění parovodů z  řeky 
Nisy a  nahrazení za ekologičtější hor-
kovody. 

Kromě silnic také opravujeme zá-
kladní školu v  Ruprechticích, školu 
v  ul. 5.  května, na Broumovské, dále 
modernizujeme klimatizaci v  budově 
divadla F. X. Šaldy, projektujeme nové 
autobusové nádraží a  připravujeme 
rekonstrukci bazénu a  budovy bývalé 
galerie – Liebiegova paláce a společně 
s  Libereckým krajem výstavbu nové 
nemocnice. 

Na radnici jsme zřídili nový odbor 
Kancelář architektury města, kde 
bude od srpna 2019 pracovat pro měs-
to pět architektů. Chceme, aby město 
Liberec začalo intenzivněji pracovat 
na zlepšování veřejného prostranství 
a aby se v Liberci stavěli jen architekto-
nicky zdařilé a krásné stavby. 

Setkáváme se také s  občany, a  to 
buď přímo na radnici v rámci dne ote-
vřených dveří v  kanceláři primátora, 
nebo přímo v  jednotlivých čtvrtích 
Liberce. Začali jsme v lednu v Horním 
Hanychově, potom v Machníně, Roch-
lici, Ruprechticích, Kateřinkách a  Rů-
žodolu. Každý měsíc mají občané mož-
nost také sledovat v  přímém přenosu 
tiskovou konferenci vedení města, kde 
primátor a  vedení města odpovídá na 
dotazy novinářů. 

Závěrem bych vás rád pozval na 
některé z  letních setkání s  občany Li-
berce, které jsme nazvali „Na kus řeči 
s primátorem“. 

Přeji vám hezké léto.

Už osm měsíců mají Starostové pro Liberec díky výsledkům voleb příležitost pracovat ve vedení radnice ve prospěch občanů 
a města. Hlavní a dobrou zprávou je, že ve vedení města nejsou hádky, a Starostové tak mohou zaměřit síly a čas výhradně na 
potřeby města.

Na kus řeči 
s primátorem
Primátor zve všechny 
na neformální posezení 
a povídání o Liberci

Středa 24. 7.  Občerstvení na hřišti TJ Doubí
Středa 31. 7.  Park Nové Vratislavice
Středa 14. 8.  Restaurace Rapid, Pavlovice
Středa 28. 8.  Restaurace Ořechovka, Janův Důl

Vždy 
od 18.00

Zpravodaj^Liberec
do všech libereckých 

schránek

50 000 ks

Vážení čtenáři, texty uveřejněné v zastupitelské rubrice Názory zastupitelů najdete také 
na internetových stránkách www.liberec.cz/zastupitelstvo.

^L
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Jezdíte rádi na kole? Baví vás plnit úkoly a soutěžit? Město Liberec pro vás v aplikaci Chytře na cestu připravilo několik výzev.

Principem soutěže je jezdit v ur-
čeném období na  kole a  pomocí 
aplikace Chytře na cestu plnit výzvy. 
Každý, kdo výzvu splní, může v zá-
věrečném slosování vyhrát zvláštní 
cenu.

Do   15.  září  proběhnou celkem 
tři  výzvy. Každá z  nich je časově 
omezena a zároveň na sebe plynule 
navazují. Poslední výzva končí v září 
symbolicky  – během Evropského 
týdne mobility. Tato celoevropská 
kampaň totiž propaguje čistější va-
rianty dopravy ve městech, která 
jsou už neúnosně přeplněna auty. 

 
JAK NA TO?

K  účasti v  soutěži potřebujete 
aplikaci Chytře na  cestu. Pokud ji 
v telefonu ještě nemáte, stáhněte si 
zdarma. Je dostupná pro operační 
systémy Android a  iOS. Na webu ji 
najdete na chytrenacestu.umotio-
nal.com.

Po přihlášení do aplikace se vám 
podrobnosti soutěžní výzvy spolu 
s daty a podmínkami zobrazí v sekci 
„Hry“.  A můžete vyrazit…

Stačí ve vybraném termínu spl-
nit ten správný úkol dle zadání. 
Například vystoupáte 10  kopců, 
přičemž jeden kopec se počítá jako 
50  nastoupaných výškových metrů 

na  1  km. Nebo musíte projet 8  da-
ných bodů různě rozmístěných po 
Liberecku. Ikony bodů budou zob-
razeny v úvodní mapě aplikace. Tak 
vzhůru do sedel! 

KDO VYHRAJE?
Každý, kdo splní výzvu v  daném 

termínu, se dostává do  slosování 
o ceny. Výherce vylosuje provozova-
tel aplikace firma Umotional, s.r.o., 
po skončení každé výzvy. Vyloso-
vaní výherci, kterých bude celkem 
osm  ze všech výzev, obdrží infor-
maci na  e-mail a  zároveň notifika-
cí do  aplikace. Výhra bude zaslána 
výhercům na jimi uvedenou adresu.

Letní soutěž s aplikací Chytře na cestu

LETNÍ  SOUTĚŽ  
S  APL IKACÍ  CHYTŘE  NA  CESTU

PRO  L IBERECKO  A  JABLONECKO!

 

 

od 10. 6. do 15. 9. 2019

Aplikace pro cyklisty a chodce je zdarma dostupná:
Pro telefony Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.umotional.ucliberec
Pro telefony iPhone: https://itunes.apple.com/cz/app/chyt%C5%99e-na-cestu/id1435144856?mt=8
Na webu: http://chytrenacestu.umotional.com
Po přihlášení do aplikace se vám podrobnosti soutěže zobrazí v sekci "Hry".
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Divadelní a filmový herec, politik, ale i král Ladislav Dušek obdržel 18. června od libereckého  
zastupitelstva medaili města.

Vzhledem k rekonstrukci vzduchotechniky v Šaldově divadle a  letním (i divadelním) prázdni-
nám se pracovní režim Divadla F. X. Šaldy i Malého divadla na nějakou dobu celkově mění.

Redakce

Při slavnostním ceremoniálu 
předal ocenění Ladislavu Duškovi 
primátor města Jaroslav Zámeč-
ník a přála mu spousta jeho kolegů 
a přátel. Ti si také pro herce připra-
vili příjemné překvapení, úžasné 
vystoupení operní pěvkyně Šaldova 
divadla Věry Poláchové Kavanové.

Ladislav Dušek hrál divadlo od 
roku 1969 v  Mostě a  od září  1989 
hraje v  Liberci. Jako rodák z  praž-
ského Žižkova absolvoval konzerva-
toř v  Praze, kde také v  Žižkovském 
divadle v  hloubi legendárních še-
desátých let začínal v rolích drzých 
a  drsných chlápků, svou povahou 
odpovídajících legendární pražské 
čtvrti. Nicméně je člověkem velmi 
jemné povahy a současné Divadlo F. 
X. Šaldy si bez něj lze jen těžko před-
stavit: je jakýmsi těžištěm divadla, 
jakkoliv je to pojem zcela neoficiál- 
ní, je nepřehlédnutelnou a  silnou 
osobností hereckou i  lidskou a  je 

také současně doyenem souboru.
„Láďova herecká charakteristika 

v  kostce zní: spontánní talent, ori-
ginalita, poctivost a nerozpačitý tah 
k  úspěchu inscenace. A  jak to bylo 
mimo divadlo? Od roku 1994 do 
roku 1998 byl zastupitelem města 
Liberce a současně členem městské 
rady. A znovu byl potom v zastupi-

telstvu ve volebním období 2010 
až 2014. Pokračoval v  prosazování 
toho, o  co mu šlo v  sametové re-
voluci v  roce 1989. Měl na to dost 
energie, přesvědčení a  vůle. A  má 
dostatek dodnes,“ uvedla v laudatiu 
ředitelka Divadla F. X. Šaldy Jarmila 
Levko.

Ladislav Dušek byl významnou 
osobností listopadu  1989 v  Liberci, 
kdy organizoval divadelní stávku 
a během přelomových dní diskuto-
val s  občany. Stal se jednou z  tváří 
sametové revoluce v  Liberci. Svou 
angažovanost a  hlavně pevné ob-
čanské postoje a statečnost vyjádřil 
už předtím. Veřejně, neskrytě odmí-
tl podepsat antichartu v roce 1977.

Ředitelka divadla a  zároveň za-
stupitelka města Jarmila Levko 
mimo jiné prozradila, že Ladislav 
Dušek je také král. Král Království 
libereckého a  Markrabství Vratisla-
vice František Ladislav  I. Koruno-
ván byl svými kolegy na Královském 
plesu.

Alena Plíhalová

Slavná Kunderova hra Jakub a jeho 
pán měla sice premiéru v  Malém 
divadle, ale po obnovení běžného 
provozu se inscenace přestěhuje do 
Šaldova divadla. A aby diváci po dobu 
rekonstrukce mohli vidět i tituly Šal-
dova divadla, v září mohou navštívit 
v  Malém divadle i  komedii Klíčovou 
dírkou. Krom toho po celou dobu re-
konstrukce všechny tři soubory hrají 
na zájezdových představeních.

 Pokud chcete vidět představení 
Šaldova divadla pod širým nebem 
a nechce se vám cestovat pryč z Li-
berce, navštivte zahájení divadelní 

sezony 8.  září v  19.30 na náměstí 
Dr. E. Beneše, kde krom vyhlášení 
čtvrtého ročníku Liberecké Thálie 

uvidíte i  úspěšné činoherní před-
stavení SIALská trojčata, na které je 
vstup zdarma.

Kultura, historie, společnost
Medaile pro Ladislava Duška

Divadelní prázdniny

Vzpomínka na srpnové 
události roku 1968

Statutární město Liberec 
zve občany na vzpomínko-
vou akci, kterou pořádá při 
příležitosti 51. výročí invaze 
vojsk Varšavské smlouvy do 
Československa. 
Pietní	setkání,	jehož	součástí	
bude	vystoupení	studentky	
Pražské	konzervatoře	Len-
ky	Šťastné,	se	uskuteční	ve	
středu	21. srpna 2019	od	9.00	
hodin	na	nám.	Dr.	E.	Beneše	
v Liberci.

Zemřel čestný občan 
Liberce Hans Hiller

Druhého	června	ve	věku	92	let	
zemřel	ve	Švýcarsku	profesor	
Hans	Hiller,	rodák	ze	švýcar-
ského	St.	Gallenu,	zakladatel	
organizace	Kooperace	Sankt	
Gallen –	Liberec.	Za	jeho	ne-
změrné	úsilí	při	rozvoji	spolu-
práce	mezi	občany	a instituce-
mi	měst	Liberce	a St.	Gallenu	
obdržel	29. září 1993	čestné	
občanství	města.
V říjnu	1990	vznikla	myšlenka	
na	studentské	výměny.	Od	té	
doby	proběhla	řada	setkání,	
odborných	konferencí	a pro-
fesních	stáží,	při	kterých	si	
obě	samosprávy	předávají	
zkušenosti	a poznávají,	jak	se	
problémy	řeší	jinde.	

Krátkézprávy
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V liberecké zoo se v květnu po několika měsících opět narodi-
la dvě mláďata lvů berberských. Při troše štěstí je návštěvníci 
mohou spatřit v jejich venkovním výběhu. 

Dny evropského dědictví (European Heritage Days) 
každoročně v září otevírají veřejnosti brány nejzají-

mavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně 
těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.

V tomto roce proběhne akce v sobotu 7. září.

Barbara Tesařová, Zoo Liberec

Matkou mláďat je čtyřletá sami-
ce, která získala své první mateřské 
zkušenosti již v  březnu a  prosinci 
loňského roku. Oba tyto odchovy 
ale z  důvodu nízké životaschop-
nosti a špatného zdravotního stavu 
narozených mláďat nebyly úspěš-
né. I z tohoto důvodu se vedení zoo 
rozhodlo dopřát samici i  mláďa-
tům několik týdnů klidu v zázemí. 
Pavilon šelem byl po tuto dobu pro 
návštěvníky i  většinu personálu 
zoo zcela uzavřen.

Lvíčata můžete nyní spatřit na 
vlastní oči. Neobývají však stejný 
výběh jako jejich rodiče, z  důvo-
du nastalých komplikací je bylo 
nutné od sebe oddělit. Stejně jako 
v  předchozím případě samice 

ztratila o mláďata zájem a přestala 
je kojit. 

  Lvíčata již byla naštěstí nato-
lik silná a  vyvinutá, že brzy začala 
sama přijímat pevnou masitou 
stravu bez přímého kontaktu a asi-
stence ošetřovatelů. „Přestože se 
obě koťata vyvíjí standardně, po-
stupně přibývají na váze a zvědavě 
prozkoumávají výběhy, vyhráno 
stále nemáme. Jak jsme již zažili, 
zlom může stále nastat kdykoliv,“ 
dodává zoolog Luboš Melichar. 

 Zoo Liberec chová lvy berberské 
od roku 2015, kdy získala dva mla-
dé samce ze Zoo Olomouc. Jeden 
ze lvích sourozenců byl o rok poz-
ději odvezen za účelem posílení 
chovu do Francie, odkud stejným 
transportem přicestovala i  tehdy 
rok stará matka lvíčat. 

Mláďata lvů 
berberských Dveře dokořán

7. září 2019

Vypravte se za nádraží

V  rámci Dnů evropského dě-
dictví 2019 se v  sobotu 7.  září 
můžete v  části města za nádra-
žím opět těšit na otevřené objekty 
a  bohatý doprovodný program, 
který každoročně připravuje Spo-
lek za nádražím Liberec. 

V letošním roce se organizátoři 
zaměřili také na dětské návštěvní-
ky. Pro děti bude připraven Pro-
hlídkový pas, do kterého mohou 
sbírat razítka ze všech čtyř otevře-
ných objektů za nádražím.

V  rámci akce můžete navštívit 
největší modelové kolejiště na se-
veru Čech, které je vděčnou podí-
vanou a velkou atrakcí nejen pro 
děti. Zajišťuje Klub železničních 
modelářů v  areálu depa nádraží 
Liberec v  blízkosti podchodu za 
nádražím. 

Své dveře pro tento den otevře 
Magické sklepení Klubu kouzel 
Liberec nedaleko tramvajové za-
stávky Staré pekárny (Kralická 
ulice 2), kde můžete shlédnout 
představení plné kouzel a magie.

Můžete též vystoupat na vy-
hlídkovou věž školy Na Bojišti, 
která poskytuje zajímavý panora-
matický pohled na Liberec a oko-
lí. Doporučujeme využít rezervaci 
vstupenek.

Na tento jediný den ožije též 
perón na nádraží v  Horním Rů-
žodole s komentovanou výstavou 
o historii železniční trati (UTD).

Děti si mohou na perónu vy-
barvit omalovánku, a  pokud 
nasbírají všechna čtyři razítka 
v  Prohlídkovém pasu, dostanou 
na peróně pamětní diplom. Malí 
i velcí se mohou občerstvit v  im-
provizované sousedské „Kavárně 
na peróně“.

Vstup do všech objektů je 
zdarma. Za nádraží můžete při-
jet z  centra historickou tramvají 

a vystoupit na zastávce „Nádraží“ 
nebo „Viadukt“. Více na stránce 
www.spolekzanadrazim.cz.

Dopravní podnik otevře 
budovu terminálu MHD
Organizované prohlídky termi-

nálu Fügnerova, který se veřejnosti 
otevře vůbec poprvé, budou pro-
bíhat v předem určených časech.

Hostem akce je architekt stav-
by Patrik Kotas, český architekt 
specializující se na návrhy do-
pravních staveb a  designér pro-
středků hromadné dopravy.

Součástí je propojení jízdou 
historickými vozidly, zajištěnými 
Boveraclubem, do areálu Tech-
nického muzea Liberec, kde je na-
plánován zajímavý program.

Více na stránkách www.dpmlj.
cz, www.boveraclub.com.

Náměstí a památky
Nově zpřístupněnými objekty 

jsou v  letošním roce již zmíněné 
Magické sklepení klubu kouzel 
Liberec (Kralická ul.) a Modelové 
kolejiště Klubu železničních mo-
delářů. Zájemci se opět mohou 
vypravit na vodárenskou a  zauh-
lovací věž do Vratislavic.

Na náměstí a okolí otevřených 
objektů bude řada doprovodných 
akcí: komentované prohlídky 
města  – Lidové sady (i  v  němči-
ně), pátrací hra pro děti – Putová-
ní s rytířem Rolandem (i v němči-
ně), jízdy historických tramvají, 
výstava autoveteránů na náměstí 
a Big Band Jam – velká produkce 
na náměstí, kde se představí české 
i německé big bandy.

 Přihlašování na komentované 
prohlídky objektů a města je mož-
né od 26. 8. do 5. 9. 2019 na www.
visitliberec.eu, kde najdete i  se-
znam všech otevřených objektů.

Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010, Nad Školou 1675, Liberec 30. Vstupenky v prodeji v síti www.evstupenka.cz. 
Změny programu vyhrazeny. Kompletní program na webu. www.vratislavice101010.cz

AKCE

8srpen

VRATISLAVICKÉ
SLAVNOSTI

Pro rodiče s dětmi17

22
BEATA RAJSKÁ
Módní přehlídka

31
4. FESTIVAL
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Akce
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KAMIL STŘIHAVKA
A AKUSTICKÉ TRIO

Koncert na střeše16
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VÝUKA TECHNIKY JÍZDY 
NA HORSKÉM KOLE

Kurz
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CAVEMAN
Divadlo
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Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

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

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

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

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
14.00–15.00

Zlepšování  
komunikačních     

dovedností 

10.00–12.00
Foto & Video 

kroužek

14.00–15.00
Canisterapie

9.00–13.00
Kroužek českého 

jazyka

10.00–12.00
Kroužek výtvarného 

tvoření

15.00–16.30
Klub duševního 

zdraví

13.30–14.30
Kroužek rozvoje klíčových 

kompetencí

09.00–15.00
Specializované  

individuální počítačové  
kurzy

15.00–17.00    
Arteterapeutická  

keramika

15.00–16.00  
Zdravotní cvičení

16.30–17.30  
Jóga

Hledáte prostor, kde najdete pochopení, odbornou pomoc a možnost,  
jak aktivně trávit svůj volný čas?

Komunitní centrum TULIPAN je tím správným místem!

Nabízíme Vám pomocnou ruku při Vašem novém startu do života. Můžete u nás využívat řadu 
odborných poradců, mj. sociálního pracovníka, který Vám pomůže řešit Vaše záležitosti s úřady; 

dluhového poradce, který Vám pomůže řešit Vaše dluhy; psychologa nebo psychiatra, kteří Vám 
budou věnovat čas a vyslechnou Vás; individuálního poradce, který Vám poradí s Vašimi problémy.

Můžete navštěvovat naše kroužky, rozvíjet se a poznávat nové lidi. Pravidelně v Komunitním cen-
tru probíhá arteterapeutická keramika, jóga, canisterapie a mnoho dalších zajímavých kroužků.

Můžete se vzdělávat na přednáškách a besedách, které zde pravidelně organizujeme.

Pomůžeme Vám v návratu do běžného života a v případě zájmu i na trh práce.

Komunitní centrum TULIPAN se nachází v centru města Liberce, v ulici Kostelní, naproti  
kostelu Sv. Antonína. Nabízíme Vám příjemné prostředí k trávení volného času  

a možnost využití PC a internetu.

Komunitní centrum TULIPAN je určeno pro osoby se zdravotním znevýhodněním.

P R A V I D E L N É  A K T I V I T Y

P Ř I J Ď T E  Z A  N Á M I !

V letošním roce je možné se ještě 
přihlásit na autobusové zájezdy: 

Krkonoše turisticky – 20. 7. 2019  
Z  Jánských Lázní do Velké Úpy  – 
s  možností 2 turistických tras 10 
a 17 km.

Střední Posázaví  – 31.  8.  2019. 
Rataje nad Sázavou (výhled, ná-
městí, prohlídka Dřevorubeckého 
muzea), hrad Pirkštejn, klášter Sá-
zava (národní kulturní památka), 
Ostředek (prohlídka rodné světnič-
ky básníka Svatopluka Čecha). 

Malebným Českomoravským 
pomezím  – 21.  9.  2019 (zámek, 
hrad, město)  – Moravská Třebová, 
hrad Svojanov, Polička  – prohlídka 
rodné světničky Bohuslava Martinů 
ve věži kostela sv. Jakuba. 

Podkrkonoší – 28. 9. 2019 (hrad, 
rozhledna, památník, podzemí, 
lázně) – Pecka, Harantovské sklepy, 
Raisova chata s  otáčivou rozhled-
nou na vrcholu Zvičiny (671 m), Mi-
letín (památník K. J. Erbena a pod-
zemí), Lázně Bělohrad.

Teplické skály a  Ostaš turistic-

ky – 12. 10. 2019 s možností 2 turi-
stických tras 6 a 13 km. Teplice nad 
Metují – Teplické skály. Ostaš – dvě 
trasy 3 a 5 km.

Všechny zájezdy odjíždí z  ulice 
Na Rybníčku v Liberci.

Podrobné informace o  našich 
akcích můžete získat ve spolkové 
místnosti v Oblačné ul. 450/1, Libe-
rec 1 (v budově bývalých jeslí, nyní 
centrum Drak) každou středu od 
14.00 do 16.00. Pozor, kancelář uza-
vřena do 18. 7. 2019 a 21. 8. 2019.                 

E-mail: vlastiveda.liberec@cent-
rum.cz, tel. 725 341 030.

S Libereckou vlastivědou
Liberecká vlastivěda každý víkend organizuje vycházky  
a výlety. V nabídce má také kulturní vycházky a kulturní večery. 

V těžké životní situaci, kdy mi odcházela moje milovaná manželka 
a dceři maminka, jsme všichni našli velkou oporu v personálu Hospicu 
sv. Zdislavy Liberec. 

S velkou úctou se skláníme před jejich obětavou péčí a milým lidským přístu‑
pem, za který jim chceme touto cestou velmi poděkovat. 

Velmi si vás vážíme a ještě jednou za vše děkujeme!

Jaroslav Redecha s dcerou Ivanou,
Rumburk

VELKÝ DÍK PERSONÁLU HOSPICU SV. ZDISLAVY

Stavební práce v knihovně 
v plném proudu

Již 1. června se knihov-
na proměnila ve stave-
niště. V  rámci projektu 
IROP byly zahájeny první 
stavební práce. V plánu je 
řada úprav a aktivit, které 
všechny směřují k jediné-
mu cíli – vylepšit ochranu 
knihovního fondu a zvele-
bit prostor knihovny tak, 
aby se čtenáři u  nás stále 
cítili dobře.

Do této chvíle proběh-
la demontáž veřejných 
WC a  veškerého osvětle-
ní a  pokračují práce na 
opravě střechy. Instalace 
kvalitní klimatizace do trezoru byla 
úspěšně dokončena. V průběhu léta 
dále proběhne stavba nových stu-
doven a studijních boxů, kompletní 
výměna koberců a  další drobnější 
stavební úpravy. 

Knihovníci se nyní věnují přípra-

vě knihovního fondu pro 
přechod na  RFID tech-
nologie  – tedy na systém 
jednoznačného rozpozná-
vání dokumentů na bázi 
radiových vln. V  praxi to 

znamená, že do každé knihy, CD, ča-
sopisu nebo jiného média musíme 
ručně vlepit RFID čip, který nahradí 
dosud používané, ale již nevyhovují-
cí čárové kódy a umožní dokonalejší 
a efektivnější ochranu našeho fondu 
i samoobslužné půjčování. 
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WWW.LIBEREC.CZ/ZTRATY ‑NALEZY
Informace k agendě ztrát a nálezů vám poskytne Veronika Hiršalová (tel.: 485 244 948). 
Seznam naleznete také na internetových stránkách: www.liberec.cz/ztraty ‑nalezy. 

SEZNAM VĚCÍ NALEZENÝCH OD 1. 6. DO 30. 6. 2019
204/19 2× mobilní telefon 27. 6. 

203/19

nálezy DPMLJ: peněženka – Denis Pecho, dopis Růžena Doušová, mobilní 
telefon, peněženka – Marie Tužová, vak (obuv), vesta, 2× mikina, kšiltovka, 
klávesnice, svetr, peněženka – Jiří Konvalinka, náramek (hodinky), tričko, 
peněženka – Sára Bergmanová, peněženka – Tomáš Vokoun, peněženka – 
Jakub Macoun, hokejka, deštník

27. 6. 

202/19 hodinky 26. 6

200/19 peněženka – Dariusz Kotarski 26. 6

199/19 mobilní telefon 24. 6

198/19 batoh 24. 6

197/19 klíče 19. 6

194/19
nálezy ČD: sluneční brýle, 2× bunda, 2× mikina, cest. taška (oblečení), 
peněženka, tyč, 2× klíče, kšiltovka, mobilní telefon, dioptrické brýle, spací 
pytel, peněženka – hotovost

18. 6

193/19 4× mobilní telefon 17. 6

192/19 mobilní telefon 17. 6

190/19 krabička – Branislav Nebúrka 17. 6

189/19 klíče 17. 6

188/19 peněženka – Kristýna Štěrbová 14. 6

187/19
nálezy DPMLJ: sport. tyč – Eliška, peněženka, prsten, bunda, svetr, mobilní 
telefon, batoh (oblečení), kšiltovka, batoh (dětský), deštník

14. 6

185/19 mobilní telefon 13. 6

180/19
nálezy DPMLJ: mikina dětská, peněženka s hotovostí, náramek, bunda 
dámská, pytel (oblečení), deštník

7. 6

176/19 klíče 6. 6

175/19 peněženka – Dezider Džobák 4. 6

174/19 klíče 4. 6

170/19 klíče 4. 6

169/19 mobilní telefon 3. 6

168/19 karta – Nikola Malá 3. 6

Redakce 

Nová prodejna se bude 
od stávající lišit moderním 
architektonickým pojetím, 
velkoryse pojatým vnitř-
ním prostorem s  dostat-
kem denního světla. Novin-
kou budou širší uličky, větší 
úsek čerstvých potravin 
či velký odkládací prostor 
u pokladen.

Na pohodlí zákazníků je 
myšleno i  na parkovišti. Všechna 
parkovací místa budou proto rozší-
řena ze stávajících 2,50 na 2,70 me-
tru. Několik z nich bude speciálně 
vyčleněno pro rodiny s dětmi. 

Velmi důležitým aspektem nové 
budovy je její šetrnost k životnímu 
prostředí. Budova bude využívat 

úsporné a  zároveň příjemné LED 
osvětlení. K ochraně životního pro-
středí přispějí lepší tepelně izolač-
ní vlastnosti budovy a  především 
použití ekologických chladicích 
technologií. To vše se také projeví 
v nízké energetické náročnosti pro-
dejny. 

Nový Lidl začátkem roku
Nová prodejna Lidl ve Vratislavické ulici se otevře začátkem 
příštího roku. Dosavadní diskont jde k zemi. Zákazníci se 
mohou těšit na větší a modernější prostory. 

Buďte lepší! 
Myslete ekologicky!

Víte, že největší světový provozovatel 
výletních lodí vypustil za rok 2017  
desetkrát víc oxidů síry než všech  

260 milionů osobních aut v Evropě?

Honda PCX 125 je perfektně zpracovaný a téměř k dokonalosti  
dotažený skútr, který boduje především mimořádně nízkou  
spotřebou a slušnými jízdními výkony. P.S.: stačí řidičák B!

Průměrná spotřeba 2,1 l/100 km

Máme pro vás 
řešení!
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čtvrtek 5. září od 15 hodin
ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 11 V HISTORICKÉ BUDOVĚ RADNICE

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC

WWW.LIBEREC.CZ/ZASTUPITELSTVO
Distribuci	Zpravodaje	do každé	rodiny	

v Liberci	zajišťuje	od 1. ledna 2002	Česká	
pošta, s. p. Pokud Zpravodaj neobdr-
žíte 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.

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA 
ZPRAVODAJE LIBEREC 
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ZŠ U Školy

Tým s  názvem „Ledoví trhači“ 
tvořený chlapci 7. a 8. tříd prošel bez 
zaváhání eliminačními turnaji v Li-
bereckém kraji. Následovala „spani-
lá jízda“ okresním a krajským finále 
i republikovou kvalifikací. Výběr ZŠ 
U  Školy v  těchto turnajích nepro-
hrál jediný zápas a své soupeře vždy 
porazil minimálně dvoubrankovým 
rozdílem. 

Letošní finále Poháru AŠSK se 
uskutečnilo v Mladé Boleslavi. První 
zápas v základní skupině proti výbě-
ru ZŠ Plzeň liberecký tým prohrál. 
Ledoví trhači podlehli po dlouhé 
řadě třiceti pěti utkání bez porážky 
výběru, který byl herně vyspělejší. 
Aby mohli pokračovat v  boji o  cel-
kové vítězství, museli florbalisté 
z  Liberce porazit druhého soupeře 

ze základní skupiny, ZŠ Komenské-
ho Chodov. Přesvědčivé vítězství 9:1 
nasměrovalo tým ZŠ U Školy do se-
mifinále.

V semifinálovém utkání se Ledoví 
trhači střetli s vítězem druhé skupi-
ny Znojmem a vítězství 6:5 je posu-

nulo do finále. Finálový zápas byl 
reprízou prvního zápasu. V souboji 
o zlato se liberečtí florbalisté posta-
vili proti favorizovanému týmu ZŠ 
Plzeň. Svojí bojovností a  aktivním 
napadáním se hráčům ZŠ U  Školy 
podařilo svého soupeře zaskočit. Po 

Florbalisté ZŠ U Školy obhájili vítězství
Žáci liberecké Základní školy U Školy navázali na loňský triumf v Poháru AŠSK, kterého se účastní florbalové týmy škol z celé ČR. 

závěrečném hvizdu svítilo na uka-
zateli skóre 5:2 a  mladoboleslav-
skou halu zaplnily liberecké oslavy 
titulu. 

Trenér hráčů ZŠ U  Školy Mirko 
Stodola měl o  důvodech vítězství 
libereckého týmu jasno: „Nepřevy-
šovali jsme soupeře technicky, ale 
o  to víc jsme chtěli vyhrát. Nevy-
pustili jsme nic, žádný míček nebyl 
ztracený, a proto jsme vyhráli.“ 

Obhajobou loňského prvenství 
dosáhli žáci ZŠ U  Školy mimořád-
ného úspěchu na poli školního 
florbalu. Někteří členové vítězného 
týmu budou mít na podzim mož-
nost zaútočit na zlatý hattrick.

SDH Vesec 

Vesecké hasiče reprezentova-
li dva dorostenci, Michal Rejchrt 
a  Vendula Chlomková. Karlinské 
hasiče zase družstvo dorostenek. 
A vůbec si nevedli špatně. Míšovi 
sice nevyšla první disciplína, ale na-
konec skončil na pěkném 9. místě. 
Vendy se umístila na 1. místě ve své 
kategorii mladších dorostenek, stej-
ně tak jako družstvo z Karlinek.

SDH pracují s  mládeží dlouho-
době a  systematicky a  účastní se 
různých halových a jiných poháro-
vých soutěží a  přeborů. Postup na 
mistrovství ČR je bezesporu obrov-
ský úspěch a  logické vyvrcholení 
společné práce, obětavého přístupu 
vedoucích, bez jejichž zkušeností, 

pomoci a  přípravy by postupy do 
vyšších kol soutěží nebyly možné.

Důležitá je i  podpora ze strany 
statutárního města Liberec, které 
finančními příspěvky výrazně po-

máhá s  obnovou mládežnického 
vybavení a umožňuje využívat ha-
sičské dopravní automobily k  do-
pravě mládeže na soutěže a  pře-
bory.

Dorostenci SDH stáli na bedně
V červnu se zástupci SDH Karlinky a Vesec zúčastnili v Turnově krajského kola dorostu  
v požárním sportu. 


