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Vychází v nákladu 45 500 kusů  ZDARMA—Noviny pro občany města Liberce  

 I. 2014

první
Isabel vážila po porodu 
2,99 kilogramů, měřila 
49 centimetrů a byla první 
v Liberci v letošním roce.

Dětskou výbavičku a  pamětní 
medaili města dostalo od primátor-
ky Martiny Rosenbergové miminko, 
které přišlo na svět v roce 2014 jako 
první v Libereckém kraji. 
 čtěte na straně 2

nuda 
nebude

na Ještědu neztrácí naději 
a věří, že ta pravá zima 
teprve dorazí.

O co bude pomalejší rozjezd, o to 
lépe pak bude hodnocená sezóna 
jako celek. O příznivý závěr by se 
měly postarat i akce, které SAJ pro 
veřejnost připravuje.
 čtěte na straně 9

ChtěL byCh nejprve Martinu 
Otavovi popřát mnoho úspěchů 
a poděkovat za jeho práci v liberec-
kém divadle. Nezastírám, že se ve 
mně mísí několik pocitů.

Smutek z toho, že Martin Otava 
odchází, protože jsem přesvědčen, 
že pro Divadlo F. X. Šaldy doposud 
odvádí výbornou práci a posunul ho 
o velký kus dopředu. Zároveň mám 

radost z  úspěchu člověka, který 
nebyl pro mě „pouhým“ ředitelem 
jedné z příspěvkových organizací 
města, ale troufám si tvrdit, že jsme 
se stali přáteli. A člověka samozřej-
mě mrzí také, pokud se dozví, že se 
se svým přítelem bude vídat méně 
často.

Tím, že se uzavírá jedna etapa 
pro liberecké divadlo, jsme posta-

veni před nový úkol: vybrat kvalit-
ního důstojného nástupce na místo 
ředitele DFXŠ. Zastávám názor, že 
by Rada DFXŠ měla co nejdříve 
navrhnout postup výběru na místo 
ředitele divadla a nejpozději během 
první poloviny roku 2014 by měla 
doporučit radě města nástupce 
Martina Otavy, aby se mohl podílet 
na budoucí koncepci DFXŠ. 

poděkování Martinu Otavovi
Liberečané se na konci prosince dozvěděli, že ředitel Divadla F. X. Šaldy Martin Otava 
vyhrál výběrové řízení na místo ředitele divadla v Plzni.
Kamil Jan Svoboda, náměstek primátorky pro školství, kulturu a sociální oblast

Martin Otava  Foto Pavel Chmelík



2 liberecký zpravodaj leden 2014  aktuálně

editorial první miminko roku 2014
Dětskou výbavičku a pamětní medaili města dostalo od 
primátorky Martiny rosenbergové miminko, které přišlo na 
svět v roce 2014 jako první v Libereckém kraji.
Zuzana Minstrová

přes čtyři tisíce průkazů
Ještě 21,1 % libereckých řidičů z celkového množství 
motoristů, kteří byli povinni do konce roku 2013 vyměnit 
svůj řidičský průkaz za nový, dosud s výměnou otálí.
Zuzana Minstrová

MaLá IsabeL se narodila v  Kraj-
ské nemocnici Liberec na Nový rok 
přesně minutu po půlnoci.

Šťastným rodičům prvního mimin-
ka roku 2014 poblahopřála v nemoc-
nici v  pátek 3. ledna primátorka 
Liberce Martina Rosenbergová spolu 
s hejtmanem Libereckého kraje Mar-
tinem Půtou a generálním ředitelem 
nemocnice Luďkem Nečesaným.

Isabel vážila po porodu 2,99 kilo-
gramů a měřila 49 centimetrů. Od pri-
mátorky dostala dětskou výbavičku 
a pamětní medaili města, hejtman 
záplavu dárků a květin doplnil zlatým 
řetízkem s přívěskem Kozoroha.

„Přivítat první miminko roku je 
jednou z mých nejhezčích a nejmi-
lejších povinností. Holčičce Isabel 
přeji dlouhý a spokojený život, a aby 
město, v němž bude žít, bylo vždy 

ochotno mladým lidem pomoci 
a podporovalo je,“ řekla primátorka.

Jak přiznala maminka Jana Klein-
peterová, miminko bylo plánované. 
Ale na to, že by se stalo prvním dítě-
tem narozeným roku 2014 v Liberec-
kém kraji, rodiče dopředu nemysleli, 
a  to ani potom, co lékaři stanovili 
původní termín porodu na Silvestra. 
„Věděli jsme, že to bude holčička. 

Jméno Isabela se mi líbilo už dřív. 
Isabela, Bella, to zní hezky,“ vysvětlila 
Jana Kleinpeterová.

Nadšený otec Marek Kudinek 
doplnil, že jméno Isabela se mu líbí 
i kvůli tomu, že má historický původ. 
„Je to královské jméno. Taky si k pří-
chodu na svět vybrala královský čas,“ 
zdůraznil. Na otázku, zda s mamin-
kou Isabely už pomýšlejí i na svatbu, 
odpověděl: „Ano, svatba bude.“ 

JDe O 4 215 řIDIčů, jimž s koncem 
loňského roku skončila také platnost 
řidičského průkazu. V tom jsou ovšem 
zahrnutí také motoristé-senioři, kteří 
už třeba autem nejezdí, tudíž o nový 
průkaz ani nestojí. Přibližně 6,8 % ze 
všech uvedených motoristů nemá 
vyměněný průkaz už z předchozích 
výměn, má jej tedy minimálně dva 
roky neplatný.

U přepážek na Novém magistrátu 
se nyní fronty už netvoří. Většinou 
úředníci odbavují motoristy bez 
čekání.

„Ze statistik vyplývá, že v Liberec-
kém kraji je 19 % řidičů nad 70 let,“ 

doplnil vedoucí Odboru dopravy 
libereckého magistrátu Pavel Ry- 
chetský. „V lednu a únoru budeme pře-
stupek u přepážek (nesplnění termínu 
zákonné výměny) řešit domluvou. To 
platí pouze pro poslední výměnu 
a neplatí pro případné oznámení od 
policie, když byl řidič s neplatným prů-
kazem přistižen. Tam musí být každý 
případ řešen individuálně. Od března 
by však měli řidiči počítat s finančním 
postihem,“ upozornil Rychetský.

Za nesplnění zákonné povinnosti 
výměny řidičského průkazu může 
motoristu postihnout pokuta až do 
výše 30 tisíc korun. 

Lidská vzájemnost a  odpovědnost nejen za 
vlastní osud, ale také za životy našich blízkých 
a za společnost, ve které žijeme. To jsou základní 
hodnoty, se kterými bychom měli procházet naším 
bytím. Naopak lhostejnost je tou nejzavrženíhod-
nější vlastností, se kterou bychom měli bojovat – ať už se týká budouc-
nosti nás samých či lidí v našem okolí, našeho města, republiky či planety.

Snad není v Liberci nikdo, kdo by neslyšel o příběhu ženy, jež zkola-
bovala na terminálu MHD ve Fügnerově ulici, a namísto pomoci desítek 
přihlížejících, dlouhé minuty čekala, než se jí dostalo alespoň základního 
ošetření od kolemjdoucí ženy. Přivolaná rychlá záchranná služba sice 
paní dopravila do nemocnice, bylo již ale pozdě. Minuty nezájmu okolí 
doprovodily konec jednoho lidského života.

Zamýšlím se od té doby nad tím, co přimělo lidi, kteří ji viděli kola-
bovat, stát, a nic nepodniknout. Nepomoci. Nezajímat se. Dělat, že na 
terminálu nejsou, anebo že si ničeho nevšimli. Stejně tak ale přemýšlím 
o tom, kde se bere zloba, která nakonec obviní městské strážníky z toho, 
že neplnili své povinnosti. Opak je pravdou – ve chvíli, kdy se o situaci 
dozvěděli, začali ji okamžitě řešit.

Je taková „nepomoc“ začátkem rodící se lhostejnosti nebo to je projev 
jejího posledního stádia, a čemu všemu špatnému tato lhostejnost může 
otevřít dveře?

Je mi úzko z toho, že se to stalo v našem městě. Doufám, že všichni, 
kdo v tu chvíli na terminálu stáli a nepomohli, přemýšlí o tom, co se 
stalo, a chtěla bych věřit, že to nebyla lhostejnost, ale možná jen strach 
a nevědomost. A chci věřit, že příště dokáží překonat sami sebe.

Ráda bych poděkovala té jedné statečné, že si uvědomila, jaká je 
povinnost člověka – co je to ono „lidství“, či ještě lépe, „člověčenství“. 
Že pomohla. Chtěla bych poděkovat našim strážníkům, že se do pomoci 
také zapojili a že společně dělali vše pro to nejcennější, co máme, záchra-
nu života.

Zamysleme se všichni nad tím, co se stalo. Přemýšlejme o tom, že jsme 
to mohli být my nebo naši blízcí, kdo toho dne na terminálu zkolaboval. 
A komu dlouhé minuty nikdo nepomohl. Nikdy není pozdě změnit náš 
přístup k okolí. Nikdy není pozdě zahodit lhostejnost. Chovat se zodpo-
vědně. S odkazem na lidský život, který možná mohl být zachráněn, vás 
prosím – nebuďme k sobě lhostejní!  Vaše Martina rosenbergová

 Foto Jan Král
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Liberec v dakaru
sjezdové lyže jako znak města pod Ještědem povezou 
do Dakaru v africkém senegalu liberečtí účastníci 
mezinárodního motoristického závodu Intercontinental 
rally. Věnovalo jim je město Liberec.
Zuzana Minstrová

Město pro byznys
Město Liberec uspělo hned v několika významných 
aspektech projektu Město pro byznys 2013.
Jan Vrabec

Mapa Liberce a Jablonce
Mapa Liberce a Jablonce zacílená na tuzemské, ale 
i zahraniční studenty a návštěvníky Liberecka se dočkala křtu 
v klubu ateliér v Pražské ulici. a rodí se i anglická verze.

Křesadlo pro amikus
Výrazného ocenění dosáhlo na konci roku Dobrovolnické 
centrum aMIKUs při Komunitním středisku Kontakt.
Redakce

čtrnáCtIDenní záVOD, který 
kopíruje původní trasu slavné Rallye 
Dakar, jeli nadšenci z několika zemí 
světa poprvé před šesti lety. Letos 
startuje 20. ledna ve španělské 
Almerii. Cíl zůstává stejný – Dakar 
v Senegalu.

Liberečtí borci se závodu zúčastní 
už potřetí. Jakoby měli adrenalinu 
málo, napadlo je zkusit si ve volných 
chvílích sjet některou z  písečných 
dun na lyžích, případně lyže přivázat 
popruhy k autu a zdolat tak kousek 
cesty na nich. „Lyže bereme do Afriky 
poprvé. Je pravda, že rally je hodně 
fyzicky i psychicky náročná, ale na 
druhé straně si chceme závod i něčím 
zpestřit a musíme se ve finále na něco 
těšit. Určitě je na písečných dunách 
Sahary vyzkoušíme,“ potvrdil za libe-
reckou posádku Land Roveru Vladimír 
Pekuláš. Závod pojede v jednom autě 
spolu s Filipem Korseltem už potřetí.

Lyže od společnosti Sporten 
s logem města Liberce a podpisem 
náměstka Jiřího Šolce povezou borci 

do kempu Zebra Bar v Dakaru, kde 
zůstanou vystaveny na památku a kde 
by měly propagovat město Liberec.

„Představa, že budou lyže s logem 
města zapíchnuté v písku v západní 
Africe jako připomínka našich závod-
níků i Liberce, se nám líbila. Připsal 
jsem na ně také adresu internetových 
stránek města a městského informač-
ního centra,“ řekl náměstek Jiří Šolc, 
který lyže předal závodníkům sym-
bolicky na Ještědu v pátek 10. ledna.

Trasy závodu, rozdělené podle 
obtížnosti na dva okruhy, prochá-
zejí krajinou v Maroku, Mauretánii 
a Senegalu. Závodníci musejí zdolat 
nekonečné duny Sahary, skalnaté 
stezky Atlasu i nízko položené trav-
naté savany. Intercontinental Rally se 
tento rok zúčastní desítky jezdců na 
motocyklech a vedle nich sedmnáct 
aut z mnoha zemí světa. Už ostřílenou 
libereckou automobilovou posádku, 
která doposud vždy zvládla dojet 
závod do konce, doplní letos i několik 
borců na motocyklech. 

VeLKý PODíL firem ve městě, eko-
nomický rozvoj oceňovaný samot-
nými podnikateli, finance získané ze 
zdrojů Evropské unie v přepočtu na 
100 obyvatel, nejpřívětivější úřední 
hodiny a nejkratší vzdálenost od dál-
nice. Ve všech těchto jednotlivých 
kategoriích obdrželo město Liberec 
krajské prvenství v již tradičním pro-
jektu týdeníku Ekonom Město pro 
byznys.

Na celkový úspěch mezi desítkou 
nominovaných měst to sice nestačilo, 
protože sama podstata projektu více 
nahrává menším městům, ale i tak 
Liberec skončil na pěkném 7. místě.

„Krom prvenství ve všech jednot-
livých kategoriích si vážím toho, že 
město od týdeníku Ekonom získalo 
uznání za vytváření podmínek pro 
podnikání, a to na základě největšího 
podílu právnických osob. Kategorie, 
v  nichž město patřilo k  průměru, 
jsou pro nás výzvou do budouc-
na,“ komentoval výsledky projektu 
Město pro byznys náměstek primá-

torky Kamil Jan Svoboda, který se na 
podzim zúčastnil slavnostního vyhlá-
šení výsledků v  libereckém Grand 
Hotelu Zlatý lev.

V celkovém pořadí měst v Libe-
reckém kraji byl v letošním roce nej- 
úspěšnější Železný Brod. Města se 
ve srovnávacím průzkumu hodnotí 
na základě 42 kritérií rozdělených do 
dvou oblastí – podnikatelské prostře-
dí a přístup veřejné správy, přičemž 
právě druhou jmenovanou oblast 
mohou radnice samy ovlivnit. A Libe-
rec byl v tomto ohledu úspěšný.

Projekt Město pro byznys se letos 
konal už pátým rokem. Týdeník 
Ekonom v  něm hodnotí 205 obcí 
s rozšířenou působností a 22 měst-
ských částí hlavního města Prahy. 
V letošním roce byla součástí projektu 
také Cena týdeníku Ekonom, která 
vyzdvihuje firmy, jež pro své město 
dělají víc, než je jejich náplň práce. 
Z firem, které nominují sami staros-
tové, byla v kraji nejúspěšnější spo-
lečnost CHARVÁT AXL ze Semil. 

„O tOM, JaKá místa jsou v mapě 
nakonec vyobrazena, rozhodli lidé, 
kteří tady žijí,“ vysvětluje Jiří Šmída, 
proděkan Fakulty přírodovědně-
-humanitní a  pedagogické TUL. 
Každý, kdo v Liberci nebo v Jablonci 
nad Nisou žije, studuje nebo pracuje, 
tak mohl vyplnit internetový dotazník, 
do něhož uvedl místa, která by podle 
něj mladý návštěvník severočes-

kých měst rozhodně neměl minout. 
Podle Zuzany Rengerové z  Libe- 
recké občanské společnosti (LOS při 
křtu mapy oslavila 10. narozeniny), 
z  dotazníků vyplynula především 
místa, kde se dá dobře najíst, pose-
dět s  přáteli nebo pobavit. Kromě 
restaurací a klubů se objevily i tipy 
na místa ke sportování, kultuře či 
odpočinku. 

V LIbereCKéM KraJI byla závěrem 
roku vyhlášena soutěž o nejlepšího 
dobrovolníka, do níž DC AMIKUS 
přihlásilo jako kandidáta na ocenění 
„Křesadlo roku 2013“ Jaroslava Pavla-
tu, dobrovolníka, který již několik let 
vykonává dobrovolnickou službu 
v Dětském centru Sluníčko v Liberci.

Všichni v Kontaktu napjatě čekali, 
zda bude letos Jaroslav mezi oceně-
nými, protože vloni byl také nomi-
nován, ale „zůstal za branami“. A byl! 
Letos se Jaroslav právem ocitl mezi 
dalšími pěti skvělými dobrovolníky 
Libereckého kraje, kteří bez nároku na 
odměnu věnují svůj čas potřebným, 
ať už dětem nebo dospělým.

Ocenění „Křesadlo roku 2013“ 
bylo dobrovolníkům slavnostně pře-
dáno 12. prosince v Malém divadle, 
slavnostního předávání se kromě 

všech nominovaných dobrovolníků 
zúčastnili představitelé Libereckého 
kraje, měst a obcí, zástupci sponzorů 
a vzácný host – Vlastimil Harapes.

Všichni v sále měli možnost zhléd-
nout krátký spot, ve kterém byl každý 
oceněný představen ve své dobro-
volnické činnosti. Jaroslav Pavlata byl 
představen na jedné ze svých návštěv 
za dětmi ve Sluníčku a ze spotu bylo 
nanejvýš zřejmé, jak rády ho děti 
mezi sebou vidí. Vždyť správně bylo 
ve spotu řečeno, že pro děti, které 
mají po celou dobu vedle sebe pouze 
tety, je opravdovým zážitkem, když 
mohou být ve společnosti dospělého 
muže. Je obdivuhodné, že i přes své 
mládí a bezdětnost, dokáže Jaroslav 
tento pocit dětem dát, a tak mu oce-
nění právem náleží. 

v úpravě

aktuální zprávy z města

LIBEREC.CZ
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potápění

neVŠeDní VánOční dárek dos-
tali prvňáčci ze třídy 1.C školy Soko-
lovská. Potápěčský klub Nautico 
ve spolupráci s Vodní potápěčskou 
službou Liberec připravili 
školáčkům ukázku potápěčské 
výstroje a ochutnávku potápění.

Díky tomu, že škola disponuje 
vlastním bazénem, mohly si děti 
v rámci hodiny tělesné výchovy 
pod dohledem zkušených 
instruktorů vyzkoušet pocit, který 
prožívají skuteční potápěči. Malí 
potápěči byli velmi šikovní a přes 
počáteční respekt si potápění 
vyzkoušeli téměř všichni. 

KaPaCIta LIbereCKýCh základ-
ních škol, tedy počet míst, kterými 
disponují, má v  současnosti velmi 
omezenou rezervu. Průměrná napl-
něnost libereckých škol zřetelně pře-
vyšuje průměrnou naplněnost škol 
v ostatních regionech Libereckého 
kraje. Počet dětí žádajících o přijetí 
do MŠ ve školním roce 2013/2014 
kulminuje a tato populační vlna se 
nyní postupně přesouvá do oblasti 
základního školství. Bez aktualizace 
spádové vyhlášky by některé školy 
již své spádové děti nepojaly. Záro-
veň si uvědomujeme, že pokud se 
stávající kapacity škol nenavýší, bude 
v horizontu dvou let také souhrnná 
kapacita libereckých základních škol 
nedostačující.

Dlouhodobý záměr Libereckého 
kraje se opírá o  předpokládaný 
demografický vývoj, ten se však 
nekryje s předpokládaným vývojem 
v  Liberci, kde probíhá rapidnější 
nárůst populace. Ve školním roce 
2013/14 dochází do ZŠ přibližně 
7 600 dětí, přičemž celková kapaci-
ta nepřevyšuje 8 900 dětí. V násle-
dujících třech letech očekáváme 
meziroční navýšení v průměru o 300 
až 400 dětí ročně. Souběh těchto 

faktorů byl východiskem pro tvorbu 
nové podoby vyhlášky o spádových 
obvodech základních škol. Ne však 
jediným.

Je zde také požadavek Libereckého 
kraje i samotného zřizovatele škol, 
statutárního města Liberec, opti-
malizovat síť současných školských 
zařízení a  vyvážit jejich nabídku 
a možnosti podle měnících se potřeb. 
V praxi to např. znamená eliminovat 
nerovnoměrné kapacitní zatížení 
škol, kdy je jedna škola kapacitně 
využita sotva ze dvou třetin a jiná je 
na sto procent obsazena. Když mlu-
víme o  vyčerpané kapacitě školy, 

musíme si uvědomit, že řeč zdaleka 
není jen o prvňáčcích. Znamená to, že 
naplněné jsou i třídy druhého stupně. 
Znamená to zvýšený tlak na udrže-
ní kvalitních podmínek pro výuku. 
Například, že ředitel školy postrádá 
bezpečný prostor pro pokrytí přiro-
zené mobility rodin, tedy že nemůže 
ani ve vyšším ročníku přijmout spá-
dové dítě rodiny, která se do dané 
oblasti přistěhovala.

Návrh spádové vyhlášky měl složi-
tý vývoj a byl mnohokrát korigován. 
Projednáván byl nejen na odboru 
školství, ale i  s  odborem hlavního 
architekta, oddělením evidence 

obyvatelstva, ve školském výboru, 
s řediteli škol, přijat byl radou města 
i městským zastupitelstvem.

Při tvorbě vlastního návrhu jsme se 
snažili v maximální míře respektovat 
historické souvislosti a zvyklosti oby-
vatel Liberce, dopravní infrastruktu-
ru, dostupnost školy a bezpečnost 
docházky do ní, urbanistický rozvoj 
města a demografický vývoj v jeho 
jednotlivých částech a  také jsme 
dbali na to, abychom nesnižovali 
úroveň podmínek pro vzdělávání.

V následujících letech plánujeme 
v postupných krocích navýšit kapacitu 
škol využitím stávajících rezerv uvnitř 
organizací a dále síť školských zaří-
zení rozvíjet prostřednictvím přijetí 
některých investičních i neinvestič-
ních opatření. Tyto budeme posuzo-
vat v závislosti na jejich ekonomické 
výhodnosti v přepočtu na vytvořené 
místo a dále s ohledem na danou loka-
litu a její demografický výhled.

Vážení rodiče, omlouváme se, 
pokud aktualizace spádové vyhláš-
ky zatíží každodenní „provoz“ vaší 
rodiny, a věříme, že tento příspěvek 
napomůže k  lepšímu pochopení 
souvislostí a důvodů, které nás k této 
podobě vyhlášky vedly. 

nová vyhláška o spádových obvodech škol
Od 1. ledna 2014 vstoupila v platnost aktualizace vyhlášky o spádových obvodech libereckých škol. některé stávající obvody 
se rozšiřují a jiné zužují. V důsledku těchto posunů se může snížit pro některé z dětí současná míra komfortu docházky do 
školy. Malé procento prvňáčků může mít podle nové spádové vyhlášky cestu do školy delší.
Roman Král, vedoucí Odboru péče o občany

PrOJeKt „Cesta sVětLa – světlo 
v  nás“ běží od října 2013 a  v  jeho 
průběhu se zatím podařilo zrealizo-
vat několik zajímavých žákovských 
iniciativ.

Vesměs se jednalo o akce, které 
měly přispět k vlastnímu poznávání 
morálních hodnot nebo k předávání 
morálního poselství potřebným. Ať už 
se jednalo o seniory („Dárkiáda“ žáků 
1. stupně s vychovatelkou J. Šmákalo-
vou v Domě seniorů ve Vratislavicích), 
dlouhodobě nemocné (předávání 
poselství a vánočních přání v liberec-
ké nemocnici – žáci 6.B s učitelkou O. 
Blažkovou) nebo zvířata ostašovské-
ho útulku (žáci 8.B s učitelkou A. Prch-
lou). Žáci 9.B založili tradici předávání 

předvánočních poselství mezi dětmi, 
učiteli i  provozními zaměstnanci 
navzájem. Tato předvánoční pošta 
udělala svou upřímností a  vřelostí 
radost většině osazenstva školy.

Kolektivy jednotlivých tříd se 
zapojily do skupinových projektů, 

jejichž ústředním tématem 
byla spolupráce, participace na 
společném úkolu a budování 
pozitivní atmosféry.

Na těchto principech také 
vzniká výtvarná výzdoba celé 
školy, realizují se přednáškové 
akce (pro žáky i rodiče), probí-
há veřejná sbírka a adopce na 
dálku.

Celý projekt má dlouhodo-
bý charakter, proto v jeho realizaci 
budeme pokračovat i  ve druhém 
pololetí školního roku, kdy se posel-
ství světla spojí s poselstvím olympij-
ské myšlenky.

Uvidíme, čím nás naši žáci, učitelé 
nebo rodiče překvapí. 

Cesta světla – světlo v nás
V tomto školním roce si zŠ Liberec, U soudu vytyčila nesnadný úkol: zaměřit se prostřednictvím 
veškerých vzdělávacích i výchovných aktivit se pokusit změnit chování dětí tak, aby v něm byl 
patrný důraz na budování pozitivních mezilidských vztahů.
Zuzana Benešová, ZŠ U Soudu
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za saMé JeDnIčKy
DO zOO zDarMa

Jako každoročně připravila letos 
ZOO Liberec dárek pro vynikající žáky 
a studenty. Pokud žáci základních 
škol a studenti středních škol přine-
sou v pololetí na vysvědčení samé 
jedničky a prokáží se jím na pokladně 
zoo, budou moci 30. a 31. ledna 2014 
vstoupit do areálu liberecké zoolo-
gické zahrady zcela zdarma. Akce 
se vztahuje pouze na vstup do zoo, 
nikoli na doprovodné služby. 

PLes zOO LIbereC – 15. únOra
Už podeváté uspořádá ZOO 

Liberec pro všechny své příznivce 
a  návštěvníky ples. Akce se koná 
15.  února od 20 hodin ve velkém 
sále Lidových sadů a  stejně jako 
v minulosti podpoří aktuální kampaň 
Evropské asociace zoologických 
zahrad a akvárií (EAZA), zaměřenou 
letos pod názvem Od pólu k pólu na 
globální ochranu přírody.

Na plese zahraje Taneční orchestr 
Vladimíra Jánského, vstupenky budou 
k dispozici v tradičních předprodejích 
nebo na evstupenka.cz. 

rOK 2014 s bíLýMI tygřaty?
Rok 2014 by mohl být v ZOO Libe-

rec opět rokem mláďat bílého tygra. 
Chovatelé totiž podřizují vše tomu, 
aby se podařilo největší aktrakci 
nejstarší zoo v Česku po dvou letech 
opět rozmnožit.

Už vloni na jaře tak začali pečlivě 
vybírat taková chovná zařízení, kam 
by mohli umístit současná mláďata, 
Gaiu, Liama a Sambura, která se naro-
dila 1. července 2012.

Ze zhruba deseti destinací, které 
připadaly v úvahu a projevily zájem, 
nakonec byly zvoleny zoologické 
zahrady v Litvě a na Ukrajině. Liam 
byl transportován 8. října do litevské 
Klajpedy, Gaia a Sambur pak společ-

ně zamířili do ukrajinského zooparku 
Limpopo u Lvova.

Odchod všech tří mláďat byl a je 
žádoucí z mnoha důvodů: pro chys-
taný porod je potřeba uvolnit dosta-
tečný prostor v pavilonu šelem, který 
sám o sobě není kapacitou příliš roz-
sáhlý, a také z genetických důvodů 
není možné ani jedno z  tygřat 
zapojit do libereckého chovu. Letos 
pětiletá samice Surya Bára byla od 
mláďat oddělena již v září, aby měla 
po nelehkých mateřských povinnos-
tech dostatek času zlepšit si fyzickou 
kondici a srovnat se také psychicky.

Postup chovatelů se ukázal jako 
správný: už v listopadu tygřice prodě-
lala říji, která snad časem bude zesi-
lovat a také se pravidelně ustálí. To je 
první předpoklad k tomu, abychom 
ji v jarních měsících mohli připustit 
s o tři roky starším samcem Parisem.

Prozatímní plán je takový, že mlá-
ďata by se měla v ideálním případě 
narodit do některého z teplých let-
ních měsíců (nejlépe červen nebo 
červenec), čímž zoo zároveň stihne 
i  část hlavní návštěvnické sezóny. 
Přestože do předpokládaného 
porodu zbývá více než půl roku, zoo 
se už na něj musí chystat i marketin-
gově.

Zcela jistě tak návštěvníkům 
budeme v prvních dnech a týdnech 
přibližovat dění v  pavilonu šelem 
prostřednictvím krátkometrážních 
videí z interních kamer, které budou 
porodnici nonstop sledovat, a také 
různými zajímavostmi ze zákulisí. 
Hlavním nosičem informací bude 
stránka na sociální síti Facebook – 
www.facebook.com/zooliberec. 

zOO DOKOnčILa záChrannOU 
stanICI PrO hanDICaPy

Záchrannou stanici pro handica-
pované živočichy dokončila na konci 
loňského roku ve svém Centru ARCHA 

v Osta-
š o v s k é 
ul ic i  ZOO 
Liberec.

Novou stanici 
pracovníci centra 
převzali do užívání 
již v září 2013, kolau-
dační rozhodnutí pak 
nabylo právní moci v lis-
topadu. Prvním obyvatelem 
nových voliér byla kuna 
skalní, která je ve stanici 
kvůli trvalému handica-
pu dlouhodobě, nyní 
je vše přichystáno pro 
příjem káňat. Slavnost-
ní otevření nové stanice 
ZOO Liberec plánuje na 
jaro 2014, odkdy také bude část voliér 
expozičních, tedy přístupných veřej-
nosti.

Projekt, realizovaný v letech 2012–
2013, byl spolufinancován Evrop-
skou unií – Evropským fondem pro 
regionální rozvoj a Státním fondem 
životního prostředí ČR v rámci Ope-
račního programu Životní prostředí. 
Příjemcem dotace byla 
Zoologická zahrada 
Liberec, příspěvková 
organizace, a v rámci 
projektu ve stávajícím 
areálu stanice vyrostly 
zbrusu nové voliéry, 
oplocenky a  hospo-
dářský objekt se zimo-
vištěm. Objekt centra 
byl zároveň napojen 
na kanalizaci. Celkové 
uznatelné náklady na 
akci činily 15 879 596 
Kč, z toho byl příspě-
vek z fondu Evropské 

unie 13 497 657 Kč (85 %), příspěvek 
SFŽP ČR 793 980 Kč (5 %) a příspěvek 
Zoologické zahrady Liberec, příspěv-
kové organizace, 1 587 959 Kč (10 %), 
který byl kofinancován darem 200 000 
Kč z prostředků státního podniku Lesy 
České republiky v rámci programu Čes-
kého svazu ochránců přírody Národní 
síť záchranných stanic v roce 2013. 

rok 2014 v ZOO Liberec
Ivan Langr, Zoologická zahrada Liberec

aKCí LIbereCKé vlastivědy se může 
zúčastnit každý, kdo má zájem, kdo 
chce poznávat bližší i  vzdálenější 
místa, seznámit se s  kulturními, 
památnými a přírodně zajímavými 
místy, navštěvovat kulturní večery.

Informace o spolku a všech výle-
tech jsou na webových stránkách 
lbcvlastiveda.wz.cz. Zájemci tam 

najdou spoustu odkazů na věci 
a zajímavosti, které potřebují znát, 
než vyrazí na výlet.

Některé nejbližší akce spolku:
So 25. ledna: zima v kraji Fausta 

Jizerských hor 17 km/6 h. Spěšný 
vlak 9.22 h z hl. nádraží.

Ne 26. ledna: Přes bedřichovecký 
les 11 km/4,5 h. Vlak 10.02 h.

Lesoparkem podruhé 4 km/2 h. 
MHD č. 21 z Fügnerovy ul. v 10.50 h.

So 1. února: Průrva Ploučnice 17 
km/6,5 h. Bus 8.33 h., přest. Jablonné 
v Podj. Veškerá doprava IDOL5+.

Ne 2. února: Mnoho sněhu v Jizer‑
ských horách 14 km/6 h. Vlak 9.22 h. 

ze sedlejovic do hodkovic 
5  km/4,5 h. Vlak 10.31 h.

Út 4. února: Kulturní večer od 17 
hod. ve velkém sále, Oblačná ulice 
450/1. Vč. promítání filmu Oldř. Palata: 
Podivuhodný úděl československého 
skla na výstavách EXPO 1958 v Bruse-
lu a v Moskvě 1959.

So 8. února: třemi státy podél 
nisy 14 km/5 h. Vlak 10.02 h. 

Voliéry záchranné stanice.

lbcvlastiveda.wz.cz

www.zooliberec.cz
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nová 
nemocnice
V týmu nová nemocnice bude 
zastupovat město náměstek 
Jiří rutkovský.
Zuzana Minstrová

čLeneM nOVé pracovní skupiny, 
která bude prověřovat všechny tři 
varianty možného budoucího umístě-
ní Krajské nemocnice Liberec, zvolila 
rada města na mimořádném zasedá-
ní 17. prosince náměstka primátorky 
Jiřího Rutkovského.

Nejvhodnější místo pro budoucí 
výstavbu nemocnice bude vybírat 
projektový tým Nová nemocni-
ce ustanovený z  odborníků. Jeho 
úkolem bude prověřit tři vari‑
anty pro vybudování největšího 
krajského zdravotnického zaří‑
zení v Libereckém kraji. Jsou jimi 
plocha u letiště, areál bývalé texti‑
lany a současné sídlo KnL. tyto tři 
varianty byly vybrány z původních 
dvanácti návrhů.

Jako člena projektového týmu za 
statutární město Liberec, minoritní-
ho vlastníka nemocnice, doporučila 
dozorčí rada KNL náměstka primá-
torky Jiřího Rutkovského, určeného 
zastupitele pro územní plán.

Všechny tři plochy budou prově-
řovány také z hlediska nově pořizo-
vaného územního plánu, v němž by 
měly být po analýze a výběru plochy 
dané pozemky pro stavbu nemocnice 
zablokovány. Součástí rozhodovacího 
procesu bude i širší diskuze s politiky 
a odbornou veřejností. Tým by měl 
tu nejlepší variantu vybrat do konce 
prvního čtvrtletí letošního roku. 

zastUPIteLstVO Města na svém 
prosincovém zasedání schválilo roz-
počet města a řízených organizací na 
rok 2014 a plán hospodářské činnosti.

V roce 2014 bude město soustře-
dit největší pozornost na snižování 
dluhové zátěže. „Pokračujeme ve 
splácení dluhopisu a nebudeme ote-
vírat žádné nové úvěry. Pracujeme na 
vyvázání některých nemovitostí ze 
zástav a čerpáme evropské peníze. 

V roce 2014 budou městské finan-
ce stabilizované,“ řekl ekonomický 
náměstek primátorky Jiří Šolc.

Rozpočet je jeden z nejdůležitěj-
ších dokumentů, které město schva-
luje. Vedení města se v rámci prohlu-
bování transparentnosti radnice již 
v loňském roce rozhodlo přiblížit ho 
co nejvíce veřejnosti. Rozpočet na 
příští rok si může kdokoliv stáhnout 
z internetových stránek města www.

liberec.cz a pomocí kancelářského 
programu si jej prohlížet.

„Občané tak mohou prozkoumat 
rozpočet města v  podobě, která 
je uživatelsky přívětivá, přehledná 
a dobře se s ní pracuje. Rozklikávací 
rozpočet je ve formě tabulky Excelu 
a obsahuje jednoduché filtry, které 
umožňují třídit výdaje dle gescí jed-
notlivých náměstků a primátorky,“ 
vysvětlil Jiří Šolc. 

MěstO LIbereC na to z rozpočtu přispě-
je částkou 1,8 milionu korun. Je to část 
peněz, které získalo prodejem pizzerie 
Maškovka. Alokaci částky schválili liberečtí 
zastupitelé na prosincovém zasedání.

Podle odhadu je na provedení 
nejnutnějších oprav kina včetně pro-
jektové dokumentace potřeba 1,6 až 
1,8 milionu korun. Občanské sdružení, 
které Varšavu nyní provozuje, považuje 
za nejnutnější výměnu topení, rozvodů 
elektřiny a vody a opravu sálu. Zároveň 
je připraveno spolupracovat s městem 
na přípravě projektu vedoucího k cel-
kové rekonstrukci objektu v  dalším 
programovém období IPRM. 

„KOMUnItní PLánOVání sociálních 
služeb je jednou z klíčových koncepcí 
pro rozvoj města Liberec. Nový komu-
nitní plán na nadcházející období je 
sestaven na základě skutečných potřeb 
občanů a zájmů města,“ konstatovala 
primátorka Martina Rosenbergová.

Starý Komunitní plán sociálních 
služeb v  regionu Liberec, platný 
do konce roku 2013, byl zpracován 
a schválen v průběhu roku 2008. Orga-
nizační struktura je však stále funkční. 
Pracovní skupiny jsou zaměřené na 
problematiku jednotlivých cílových 

skupin sociálně potřebných a samo-
statně řeší konkrétní problémy. V pra-
videlných intervalech se schází řídící 
pracovní skupina, v níž jsou zastoupeni 
manažeři všech pracovních skupin, pra-
covníci MML a přizvaní odborníci.

„Za nejzásadnější při tvorbě komu-
nitního plánu považuji fakt, že se na 
něm velkou měrou podílí také sami 
poskytovatelé sociálních a navazujících 
služeb, kteří mají v této sféře významné 
zkušenosti,“ komentoval náměstek pri-
mátorky pro školství, kulturu a sociální 
oblast Kamil Jan Svoboda.

Nový dokument na období 2014–
2016 vychází mimo jiné i z rekapitulace 
a zhodnocení všech dostupných pod-
kladů a existujících dokumentů. Nově 
do komunitního plánování vstoupily 
obce Dlouhý Most, Jeřmanice, Stráž 
nad Nisou, Šimonovice a  městský 
obvod Vratislavice nad Nisou. Do 
komunitního plánu byly začleněny 
nejen zaregistrované sociální služby 
působící v regionu Liberec, ale i služby 
navazující na sociální oblast, které 
poskytují například subjekty z oblasti 
zdravotnictví nebo školství.

Smyslem nového komunitního 
plánu je nejen zmapování stávající sítě 
sociálních a navazujících služeb a jejich 
aktualizace, ale především stanovení 
vizí a  cílů v  jednotlivých oblastech, 
které se budou v následujících letech 
systematicky rozpracovávat a naplňo-
vat. Komunitní plán sociálních a nava-
zujících služeb v regionu Liberec na 
období let 2014–2016 je tedy otevře-
ným dokumentem, na jehož základě 
vznikne síť sociálních a navazujících 
služeb, schopná reagovat na potřeby 
obyvatel v libereckém regionu. 

Úsporný rozpočet pro letošní rok
s celkovým příjmem ve výši 1 497 814 282 Kč počítá rozpočet statutárního města Liberec 
na letošní rok.
Jan Král

peníze z prodeje pizzerie použije 
město na opravu kina varšava
Kino Varšava se z evropských peněz zatím opravovat nebude. zástupce města o tom 
informovalo občanské sdružení zachraňme kino Varšava. Chce se zaměřit na nejnutnější 
opravy a udržet jeho provozuschopnost, tak, aby kino mohlo zahájit celoroční provoz.
Jan Král

do komunitního plánování vstoupily další obce
Jak poskytovat smysluplné, kvalitní, finančně dostupné a mezi obyvateli žádané sociální služby, určuje nový Komunitní 
plán sociálních a navazujících služeb v regionu Liberec na období let 2014–2016, který schválili liberečtí zastupitelé.
Jan Vrabec



z MagIstrátU a z Města leden 2014 liberecký zpravodaj 7

LIbereC Je krásné město 
a má se návštěvníkům čím 
chlubit – právě na to pro-
jekt upozorňuje při luště-
ní detektivního příběhu 
přímo v ulicích. První fáze 
projektu se zúčastnila stovka hráčů.

Hráči hry nazvané Zločin ve 
městě pod Ještědem řešili od června 
2012 do konce roku 2013 s pomocí 
moderních mobilních aplikací fik-
tivní kriminální příběh odehrávající 
se v centru Liberce. Fotoaparátem 
telefonu snímali QR kódy umístěné 
na různých turisticky zajímavých mís-
tech Liberce. Díky hádankám, které 
museli následně řešit, si prověřili své 
logické myšlení, a zároveň i znalost 
místopisu.

„Většinu z hráčů tvořili mladí lidé 
ve věku kolem 22 let. Právě pro ně 
jsme projekt připravili. Liberec je 
krásné město, přišlo nám líto, že 
o  jeho zajímavých pamětihodnos-
tech a dalších atrakcích mladí lidé 
moc nevědí,“ vysvětlil za autory 
projektu Radek Dobrý. „První etapy 
se zúčastnili hlavně Liberečané. 
Předpokládáme, že letos náš projekt 
přiláká i víc přespolních hráčů a zvýší 
tak cestovní ruch ve městě,“ doplnil.

Hra začíná na terminálu 
MHD Fügnerova. Když hráč 
odpoví na první otázku 
dobře, aplikace jej pošle 
na další místo s QR kódem. 
Tak se postupně blíží k roz-

uzlení příběhu. „Hráč vystupuje v roli 
policisty. Poslední otázka zní – kdo je 
vrah? Když lidé odpoví v průběhu hry 
na některou otázku špatně, aplikace 
je nasměruje do místa vzdálenějšího 
cíli,“ uvedl další spoluautor projektu 
Jan Bína. „Hru jsme testovali na dva-
náctiletých školácích, mohou ji ale 
hrát i menší děti a celé rodiny,“ dodal.

Město a městské informační cent-
rum pomohlo především s propagací 
projektu a podpořilo jej ale i finanč-
ně. Hra zabere každému zhruba dvě 
a půl hodiny. Ty nejúspěšnější hráče 
čekají za odměnu drobné ceny.

„Nápad absolventů školy se nám 
líbil. V propagaci města představuje 
příjemné osvěžení, vždyť jej vymysleli 
mladí lidé a používají se v něm moder-
ní technologie. Pokud bude projekt 
úspěšný, připravíme jeho jazykové 
mutace a pokusíme se do něj zapojit 
i hotely a ubytovací zařízení,“ uvedl 
vedoucí Odboru sportu a cestovního 
ruchu MML David Pastva.   

Hra láká na zajímavosti
První etapu má za sebou projekt mladých absolventů 
cestovního ruchu technické univerzity Liberec, nazvaný 
libereckehry.cz.
Zuzana Minstrová

Statutární město Liberec ozna-
muje, že od 2. 1. 2014 bude správu 
hřbitovů na území města zajiš-
ťovat Odbor správy veřejného 
majetku se sídlem v Liebiegově 
vile, Jablonecká ulice č. p. 41/27, 
Liberec, kancelář č. 1.12 v přízemí.

Spojení MHD:
Bus č. 12, 13, 14, 18, 21, 23, 24, 25, 

26, 28, 29, 34, 35, 36, 51, 53, 57, 58, 
600, zastávka Šaldovo náměstí, dále 
pěšky cca 15 min. směrem k bývalé-
mu areálu společnosti Textilana.

Tram č. 2 a č. 3, zastávka Šaldo-
vo náměstí, dále pěšky cca 15 min. 

směrem k bývalému areálu společ-
nosti Textilana.

Bus č. 15 a č. 19, zastávka Polikli-
nika, dále cca 5. min. pěšky směrem 
k bývalému areálu společnosti Tex-
tilana.

Tram č. 5. a 11. zastávka Textila-
na, dále přejít křižovatku a pěšky po 
pravém chodníku cca 5. min., vila je 
vpravo v polovině kopce.

Informace na tel. čísle 485 243 459 
Šulcová Marcela, Mazánková Marké-
ta nebo na tel. čísle 485 243 452 Ing. 
Šilarová Monika. 

Správce místních poplatků, Odbor 
ekonomiky a majetku Magistrátu 
města Liberec sděluje, že z důvodu 
přechodu magistrátu na nový eko-
nomický informační systém, jehož 
součástí je i účetní program, a jeho 
integrace na poplatkový systém 
Agendio budou v průběhu 1. čtvrt-
letí 2014 poskytovány poplatníkům 
místních poplatků informace o stavu 
osobních účtů ke dni 31. 12. 2013, 
nikoliv k aktuálnímu datu.

Zároveň dojde k prodloužení lhůt 
pro přeúčtování mylně směrovaných 
a neidentifikovaných plateb a pro vra-
cení přeplatků na místních poplatcích.

Důvodem je nutnost provedení 
uzávěrkových operací za měsíc pro-
sinec a rok 2013 pod původním účet-
ním programem a následný přenos 
kompletní databáze do nového 
ekonomického systému a nastavení 
rozhraní mezi poplatkovým a účetním 
programem. 

Správa hřbitovů

informace pro poplatníky míStních poplatků
zavedených Statutárním měStem liberec

Žijeme v době samých éček, jako je 
např. E102, E110, E132, různých e-sho-
pů, e-aukcí a e-mailů a také samých 
íček jako např. iPhonů, iPadů a v lepším 
případě I love you. A to všechno v kom-
binaci se stále se měnícími paragrafy. 
To vše nám má ulehčit život a navodit 
pocit, že to má nějak chutnat, vonět, 
vypadat jak pro oko, tak na omak a že 
to má mít právě ten zvuk. Ovšem my 
mnohdy ani nevíme, co to znamená, 
a především zapomínáme na to, že rea-
lita bývá někdy mnohem odlišnější, než 
je nám předkládáno.

A právě business je mnohdy nemi-
losrdný a  v  tomto záludný. Proto je 
velmi důležité vědět a  rozpoznat, 
s kým máme tu čest, ať už při nákupu 
či obchodování všeobecně.

Jelikož i Městské lesy Liberec prodá-
vají či obchodují dříví, zaměřím se s pár 
radami, jak koupit zaručenou kvalitu 
palivového dříví. Především je nutné 
vědět, co si vlastně koupit chceme, jaké 

dříví potřebujeme, a to 
se odvíjí od topného 
zařízení, které máme 
doma (krb, krbová 
kamna, kotel). Budeme 
tedy chtít jehličnaté či 
listnaté dříví a to list-
naté buď tvrdé (buk, 
dub, …) a nebo měkké 
(lípa, javor, jíva,  …), 
a  to ještě v  různých 
formách zpracování.

Kde ho koupíme? 
Určitě ne u  „prodej-
ců“, kteří nabídku paliv s telefonním 
číslem věší na stromy, dnes jich je po 
Liberci mnoho, nebo nám přistanou na 
kusu papíru ve schránce. Vždy je lepší 
prodejce vyhledat v seriózních sezna-
mech telefonních čísel či na internetu. 
V  tomto případě je dosti podstatné, 
abychom osobně prodejce navštívili 
a nechali se přesvědčit, že to, co daný 
prodejce prodává, chceme, a to co nám 

ukazuje, je sortiment, který hodláme 
platit.

Je naprosto jasné, že nejsme nikdo 
z nás schopni rozpoznat všechny druhy 
dřeva, a můžeme si tak mnohdy říkat 
jako císař Rudolf II. v pohádce Císařův 
pekař: „My nevíme, ale my mu věříme.“ 
Proto je dobré se alespoň letmo sezná-
mit s charakteristikami dřev základních 
druhů dřevin. Nicméně navštívíme-li 

profesionální prodejce obchodující 
s tímto sortimentem, zjistíme, že 
jsou schopni popsat i  jednotlivé 
charakteristiky daného dřeva, a to 
by nás mělo přesvědčit.

O cenách překupníků a cenách 
přímých prodejců se snad nemá 
ani cenu zmiňovat. Co je ale 
zásadní? Právě ta kvalita, v tomto 
případě druh dřeviny a množství. 
Je důležité si pamatovat, že sypaný 
prostorový metr není shodný s rov-
naným prostorovým metrem, 
ale často bývá cenově nepatrně 

levnější ten sypaný. Po urovnání však 
máme sypaného až o polovinu méně, 
než bychom měli rovnaného, a poté 
zjistíme, že jsme zaplatili vlastně 
mnohem více za méně dřeva.

A tak by se dalo pokračovat dál a dál. 
Co je ale důležité? Jednat rozvážně, 
porovnávat a ptát se. Nebát se mluvit 
a poslouchat. Jen tak se vyvarujeme 
nechtěných a zbytečných plateb. 

Laik se diví, odborník žasne aneb O dříví
Jiří Bliml, ředitel Městských lesů Liberec, p.o.
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PřeChOD záKazníKů k  novému 
dodavateli zemního plynu proběhl 
bez větších potíží, u elektrické energie 
byl přechod zkomplikován při procesu 
přechodu mezi stávajícím a  novým 
dodavatelem.

Mnoho účastníků aukce obdrželo 
dopis od stávajícího dodavatele, který 
je informoval, že přejít nemohou, 
přičemž nový dodavatel toto nechtěl 
připustit.

Situaci jsem řešil až na úrovni Ener-
getického regulačního úřadu (ERU) 
a Operátora trhu s elektřinou (OTE), 
kteří potvrdili právo nového doda-
vatele. Znění stanovisek je uvedeno 
v mém článku na www.liberec.cz. Dnes 
naprostá většina účastníků aukce ode-

bírá od nového dodavatele a vše se 
uklidnilo. Jediný problém, který jsme 

zaznamenali u  některých zákazníků 
(přecházejících od ČEZu a Centropolu), 

je zdvojení SIPO zálohy na měsíc leden, 
kdy to nejspíše tito dodavatelé nestačili 
odhlásit či Pošta zpracovat. Nový doda-
vatel rozesílá informační dopisy a sms 
s dalším postupem.

Děkuji všem účastníkům aukce za 
trpělivost – nové postupy přinášejí 
významné úspory, ale také prvotní 
potíže. V  nastoupené cestě inteli-
gentních úspor pokračuji dál, už teď 
registruji desítky žádostí o zopaková-
ní aukce. Příprava aukce je náročná 
a původně jsme ji chtěli zopakovat až 
v roce 2015. Je ovšem možné, že pokud 
bude zájemců o  levnější elektřinu 
a zemní plyn dost, zopakujeme ji letos 
v létě znovu. Zájemci, prosím, pište na 
solc.jiri@magistrat.liberec.cz 

renOMOVaná MezInárODní 
ratingová agentura Moody´s se zabývá 
hospodařením města Liberce každý rok 
v prosinci. Stalo se tak i v roce 2013.

Hodnota nového ratingu pro rok 
2014 zůstává beze změny, Liberec 
dostal známku Aa2.cz se stabilním 
výhledem. Agentura Moody´s potvr-
dila, že všechny negativní fakto-
ry, související s  vysokým dluhem 
a  velkou dluhovou službou, jsou 
vyvážené pohotovým přístupem 
města k finančnímu řízení.

„Vedení města upřednostňuje spíše 
konzervativní přístup k rozpočtu, což 
odráží úsporná opatření a  zlepšené 
provozní výsledky. Dobrou úroveň 
správy a řízení města potvrzuje kom-
plexní a transparentní způsob výkaz-
nictví,“ uvádí zpráva ratingové agen-

tury. „Mezi silné 
stránky Liberce 

patří téměř vyrov-
nané finanční hospo-

daření, které město pravdě-
podobně udrží i v příštích 

letech, a  pohotová reakce 
vedení města na nízký růst příjmů 

ze sdílených daní,“ doplňuje zpráva.
Z hodnocení Aa2.cz vyplývá, že je 

město Liberec stabilním partnerem 
pro finanční ústavy, a že se hospodář-
ská situace města nezhoršuje. Podle 
náměstka primátorky pro ekonomiku 
Jiřího Šolce je to velmi dobrý signál.

„Přes veškeré mediální tlaky a očer-
ňování ze strany opozice se nám daří 
hospodařit stabilizovaně a vyrovna-
ně. Není to přitom tak dávno, co nám 
někteří předpovídali bankrot. Město 
ale do bankrotu nespadlo ani předloni, 
ani vloni, a nic nenasvědčuje tomu, že 
by nás měl bankrot postihnout v letoš-
ním roce,“ řekl náměstek Jiří Šolc.

Dobré ratingové hodnocení statu-
tárního města Liberec je také pozitivně 
vnímáno investory. 

PrOJeKt, Který vypracovala společ-
nost INISOFT Liberec, s. r. o., vychází 
ze schváleného Plánu odpadového 
hospodářství města Liberec a  jeho 
realizace se uskuteční postupně v eta-
pách. V první etapě přibude do ulic 165 
kontejnerů, 55 popelnic a 500 různě 
velkých nádob na bioodpad.

Toto opatření odstraní dílčí neplnění 
stávajícího odpadového plánu města 
a bude pro město znamenat navýše-
ní finančních výdajů za sběr a využití 
odpadu o 1,3 mil. Kč ročně. V případě 
realizace druhé etapy pak náklady města 

vzrostou o dalších 3,1 mil. Kč. S větším 
množstvím separovaného odpadu však 
město získá vyšší příspěvek od společ-
nosti EKO-KOM a zároveň bude platit 
méně za svoz a  likvidaci směsného 
komunálního odpadu, kterého díky roz-
šířenému třídění značně ubude.

Dle předběžných informací by navíc 
cena za sběr, svoz a využití separova-
ného odpadu mohla být nižší, protože 
společnost A.S.A. Liberec, s.r.o., která 
svoz a nakládání s odpady pro město 
zajišťuje, nabízí pronájem nových kon-
tejnerů zdarma. 

e-aukce levnějších dodavatelů energií budou pokračovat
Město Liberec realizovalo elektronické aukce na dodávky zemního plynu a elektrické energie. Do aukce se přihlásilo více 
než 1 500 domácností na elektřinu a dalších 500 na zemní plyn. Výsledky tohoto sdruženého nákupu byly velmi pozitivní, 
v průměru každý účastník uspoří přes 29 % ceny komodity.
Jiří Šolc, náměstek primátorky pro ekonomiku a systémovou integraci úřadu

Liberec si udržel dobrý 
rating i pro letošní rok
známkou aa2.cz ocenila mezinárodní agentura 
Moody´s rating statutárního města Liberce. Liberec si tak 
i pro tento rok udržuje svůj stabilně dobrý rating.
Zuzana Minstrová

přibudou kontejnery 
na tříděný odpad
V Liberci vznikne přes 300 nových míst, kde bude možné 
třídit odpad. samostatné kontejnery na papír, Pet plasty, 
sklo a nápojové kartony tak budou mnohem dostupnější.
Jan Král
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PřestO, že letošní lyžař-
skou sezónu trápí výrazná nepřízeň 
počasí, na ještědských svazích si už 
milovníci sjezdovek a  snowboardu 
mohli ověřit, zda své umění neza-
pomněli. Díky velkému nasazení 
zaměstnanců Sportovního areálu 
Ještěd (SAJ,  a. s.), kteří tráví celou 
zimu v nepřetržitém provozu, ať již při 
přípravě, provozu či úpravě sjezdo-
vých tratí, se první vlek spustil během 
vánočních svátků. Nedočkavce tak 
čekala už 25. prosince večerní lyžovač-
ka na bezvadně upravené F10, o dva 
dny později pak už brázdili sjezdovku 
Liberecká i během dne.

„Málokdo si uvědomí, že zejména 
při tak na sníh chudé zimě, jaká je 
letos, je zprovoznění jakékoliv sjez-
dovky doprovázeno velmi vysokými 
finančními náklady. Veškerý sníh, 
který na tratích leží nebo ležel, je čistě 
technický, byl vyroben v průběhu těch 
několika málo mrazivých nocí, jichž 
jsme se zatím dočkali,“ vysvětluje Jan 
Svatoš, ředitel společnosti provozující 
ještědský areál.

Na Ještědu však neztrácí naději 
a věří, že ta pravá zima teprve dorazí 
a o co bude pomalejší rozjezd, o to 
lépe pak bude hodnocená sezóna jako 
celek. Postarat by se o příznivý závěr 

měly i akce, které SAJ pro veřejnost 
připravuje. Jejich uskutečnění však 
bude možné pouze v případě, že se 
sněhová situace výrazně zlepší. Pokud 
ano, pak se bude opravdu na co těšit.

na JeŠtěD PO VysVěDčení
Nebude trvat dlouho a  důvod 

vydat se na svahy budou mít společně 
s rodiči starší děti. V rámci oslav absol-
vování prvního pololetí letošního škol-
ního roku a rozdávání vysvědčení si 
během pololetních prázdnin 31. ledna 
mohou přijít užít zimní verzi oblíbené 
akce „S rodinou do Vesce“, kdy se sice 
změní název na „S rodinou na Ještěd“, 
ale podstata zůstává stejná – užít si co 
nejvíce zábavy.

„Něco pro sebe si najdou určitě 
všichni. V raném odpoledni se opět 
soustředíme na nejmenší, kdy pro ně 
chystáme mezi 14. a 16. hodinou sou-
těže na dětském cvičišti Snow kidz. 
Po 16. hodině se pak přesuneme na 
sjezdovku F10, kde po skončení pro-
gramu o historii lyžování spolu s ukáz-
kou techniky odstartuje veřejný závod 
v obřím slalomu. Ten by měl skončit 
okolo 19.30 hodin, a posléze bude 
trať k dispozici pro klasické večerní 
lyžování, jen bude o hodinu prodlou-
ženo, skončí až ve 22 hodin. Takovým 

bonbónkem bude, že se po celou 
dobu bude jezdit na vleku zdarma,“ 
pokračuje ředitel ve výčtu lákadel.

Návštěvníci akce budou moci 
zhlédnout zasněžovací techniku 
a techniku sloužící k úpravě sjezdo-
vek, včetně ukázek zasněžování, úprav 
tratí. V  rámci programu proběhne 
rovněž pásmo o historii lyžování, sou-
částí budou také ukázky lyžařských 
škol a sportovních oddílů působících 
v areálu.

hOrsKá sLUžba
sLaVí ŠeDesátKU

„Se svou přispěje i horská služba 
(HS), která například předvede 
záchranářskou techniku a  práci 
svých členů. V průběhu celého dne je 
možno v rámci Dne otevřených dveří 
navštívit stanici záchranářů u dolní 
stanice kabinové lanovky. Naše účast 
na zábavním dni je zároveň součás-
tí oslav 60. výročí HS v  Čechách,“ 
vysvětluje René Mašín, náčelník HS 
v Jizerských horách.

Oku každého účastníka zcela jistě 
zalahodí i  závěrečný sjezd lyžařů 
s loučemi, luxusní podívaná bude i na 
ohňostroj, který se nad sjezdovkami 
rozzáří okolo 20 hodiny, po skončení 
závodů.

„Rád bych pozval všechny Libe-
rečáky, aby se k nám přišli pobavit. 
Podvečerem bude mimo jiné dopro-
vázet reprodukovaná hudba a všichni 
si mohou ve večerních hodinách užít 
i  diskotéku na sněhu. Občerstvení 
bude zajištěno ve velkokapacitním 
stanu u sjezdovky F10,“ říká Jan Svatoš.

s čt sPOrt na VrChOL
To jsou sice chystané nejbližší, 

nikoliv však jediné akce letošní zimní 
sezóny. Kromě již klasických testova-
cích dnů lyžařských a dalších sportov-
ních potřeb nebo prezentací firem ze 
sportovního odvětví se Liberec stane 
zastávkou i pro oblíbenou sérii závodů 
S ČT Sport na vrchol. Během ní závod-
níci z řad amatérských lyžařů ve dnech 
od 18. do 22. února zabojují o účast 
na lyžařském kempu s hvězdami čes-
kého sjezdového nebe a ti nejlepší 
si pak mohou vychutnat společnost 
reprezentačního A teamu při přípravě 
v letním a podzimním období, navíc 
pojedou následující zimu na atraktivní 
zájezd a zažijí atmosféru světového 
poháru.

Podrobnější informace se návštěv-
níci mohou dozvědět na internetové 
adrese www.skijested.cz, v sekci kalen-
dář akcí, nebo na facebooku. 

ani přes rozmary 
počasí nebude 
na Ještědu nuda

www.skijested.cz

I když to mnohdy v liberecké kotlině vypadalo, že podmínky pro výrobu 
umělého sněhu jsou ideální, sněžná děla zůstala stát vypnuta. Kvůli 
inverzi sice v nížinách mrzlo, ve vyšších polohách však svítilo sluníčko 
a teploty se i přes prosincové období držely poměrně vysoko nad nulou.
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zadáno pro názory libereckých zastupitelů
Texty uvedené na této dvoustraně nejsou stanoviskem magistrátu ani vedení města Liberec, kromě výslovně označených.
Uvedené názory jsou názory politických stran, nikoliv redakce a autoři nesou odpovědnost za obsah svého příspěvku.

zastupitelský klub Liberec občanům

zastupitelský klub KsčM Klub nezávislých zastupitelů

Omezení hazardu, střední 
cesta rOzumu

Během let, kdy legislativa neumožňo-
vala městům regulaci hazardu, rostl nejen 
počet heren, ale také naštvanost veřejnosti 
a potažmo zastupitelů. Nejinak tomu bylo 
v Liberci a téma regulace počtu heren bylo 
akcentováno nejen v politických progra-
mech, ale i v debatách s veřejností.

Od okamžiku kdy byla zavedena mož-
nost regulace počtu a umístění adres, 
kde se hrát dá a může, zastupitelé města 
hledali cestu, jak k této regulaci přistoupit. 
Během roku 2010 byl počet těchto adres 
vyhláškou uzavřen, tehdy bylo na území 
města identifikováno 154 míst, kde bylo 
možné provozovat hazard. Na některých 
adresách byly herny rovnou dvě. Jak už to 
bývá, názory na tuto regulaci jsou v zastu-
pitelstvu rozdílné, zjednodušeně řečeno 
„ode zdi, ke zdi“, od liberálního názoru 
„nechme to být“ po návrhy totálních 
zákazů v zónách, jednotlivých ulicích či 
stanovených hodinách.

Po dlouhé rozpravě byl na podzim 
2011 přijat návrh, ve kterém se stanovila 

pravidla provozu heren zahrnující zákaz 
jackpotů, blikajících a obtěžujících reklam, 
včetně podbízení alkoholických nápojů ke 
hře zdarma. Provozovatelé zajistili kame-
rový systém pro kontrolu trestné činnosti 
a časové zámky na dveřích. Zároveň od té 
doby byla adresám s hernami věnována 
zvýšená kontrolní pozornost a porušová-
ní pravidel vedlo k vyřazení provozoven 
z povolených adres, tím pádem (po uplynu-
tí povolení) k uzavření provozoven. Stejný 
osud potkal i ty provozovny, ve kterých 
bylo zjištěno porušení zákona přítomností 
nezletilých.

Město zřídilo pracovní skupinu pro 
otázky hazardu, ve které má zástupce 
každá ze stran zastoupených v zastupi-
telstvu. Tato opatření vedla k citelnému 
snížení počtu „adres“ a k zneviditelnění 
provozoven ve veřejném prostoru. Záro-
veň v průběhu roku 2013 byly zahájeny 
projekty na pomoc osobám ohroženým 
patologickým hráčstvím, jednak celostátní 
společností CIAR a také místní společností 
Advaita. Počet adres, kde se dá provozovat 
hazard, poklesl z 154 v roce 2010 na 102 
v závěru roku 2013.

Je potřeba říci, že regulace sama o sobě 
spásou není, jen snižuje negativní spole-
čenský dopad provozování hazardu na 
širokou veřejnost. Hráči se přesunou do 
jiných, možná pro ně vzdálenějších heren, 
popř. začnou hrát na internetu či v černých 
hernách, bez možnosti kontroly.

Jako vyvážení působení hazardu na 
území města stát přerozděluje městu také 
část příjmů z loterijních poplatků. Tyto pro-
středky jsou zahrnuty do příjmů města, 
v roce 2014 se bude jednat o cca 60 mil. 
Kč, které se v rozpočtu města přerozdělují 
na potřebné činnosti, jakými jsou částečné 
financování sportu, kultury či sociálních 
služeb. Totální zákaz legálních adres by 
krom bujení černých, nelegálních heren 
přinesl i výpadek těchto příjmů, které 
bychom buď museli nahradit zvýšením 
jiných poplatků či ukončením některých 
aktivit.

Do prvního zastupitelstva v roce 2014 
míří materiál, ve kterém budeme rušit 
další provozovnu, kde byla zjištěna nezle-
tilá obsluha, a návrh na sjednocený vzhled 
provozoven. Liberec by nebyl prvním 
městem, které by přistoupilo k omezení 

vzhledu. Obecně samospráva nesmí roz-
hodovat způsobem líbí/nelíbí, ale může 
určit soubor požadavků, jasná, objektivní 
kritéria, která musí všichni splnit. Součástí 
těchto požadavků bude tlak na to, aby 
z výloh zmizely symboly typu srdcí, pik, 
válců, mincí + nápisy o výhrách. Budeme 
chtít, aby nebylo z ulice vidět na automaty 
a aby zmizely reklamy na herny na jiných 
sousedících nemovitostech.

Tento neustálý, systémový tlak města 
nejenže snižuje atraktivitu podnikání 
v hazardním průmyslu, ale napomáhá 
předcházení sociálně patologickým jevům 
a zlepšuje vzhled veřejného prostoru. 
Snahy o zrušení hazardu jako celku jsou 
iluzorní, podobně jako pokusy o prohibici 
alkoholu či jiné sociální inženýrství. Ve 
velkém městě vždy zůstane poptávka, 
kterou nakonec vyhledá nelegální nabídka 
a s ní spojená kriminální činnost, kterou 
samospráva nemá právo potírat. Chceme 
jít cestou soustavné kontroly a postupné 
regulace. Na této cestě jsme ušli již dlouhý 
kus a téma regulace hazardu již není tak 
silným tématem jako před lety. 

Mgr. Jiří Šolc, Liberec občanům

Osud muzea autOmObilů 
POrsche ve vratislavicích

V pondělí 6. ledna byla v pořadu 
Reportéři ČT odvysílána reportáž 
o odstraňování informačních tabulí 
se znakem městského obvodu Vra-
tislavice nad Nisou, na kterých byl 
text „Rodiště Ferdinanda Porsche“. 
Polemika o osobě zmiňovaného 
rodáka byla velmi poučná a vyja-
dřovala názory zastánců i odpůrců 
automobilového konstruktéra. Velmi 
zajímavé bylo vystoupení bývalého 
starosty obvodu p. Pohanky. Některé 
jeho názory mě zaujaly natolik, že 
jsem se nad nimi hlouběji zamyslela.

Sdělení, že nebylo nic ze životopi-
su F. Porsche zamlčeno, protože jeho 
minulost včetně jeho činnosti v době 
druhé světové války je uvedena na 
prosklené stěně muzea, je pouze 
jednou stranou mince.

Druhá strana mince ovšem je tato 
– přestože víme o této nechvalné 
minulosti, nevadí nám to a budeme 
našeho „slavného rodáka“ propa-
govat. K obavám, co bude v expozici 

po odstranění aut, mám tento návrh. 
Vratislavice nad Nisou se více než 
jako rodiště F. Porscheho proslavily 
výrobou koberců pod bývalou, ve 
světě známou a oblíbenou značkou 
Bytex – národní podnik, po čase 
státní podnik.

Doporučuji zřídit v expozici 
bývalého automobilového muzea 
muzeum koberců této značky včetně 
fotodokumentace míst, v jakých 
významných budovách se tyto kober-
ce nacházejí nebo nacházely.

Jsem přesvědčena, že toto 
muzeum osloví velký okruh zájem-
ců, ať už z nostalgie nebo proto, že 
si připomenou jaké podniky v době, 
která je stále očerňována, v našem 
městě a obvodě byly a kde všude 
se dokázaly úspěšně prezentovat. 
Pokud by nestačily koberce, mohly 
by se zde vystavovat další předmě-
ty z dnes již zaniklých libereckých 
podniků. Textilany, Tesly, Plastimatu 
a dalších. Muzeum a propagaci F. 
Porscheho přenechme soukromní-
kům.  Mgr. Věra Skřivánková,

 zastupitelka KSČM

rOzPOčet: lhaní dO vlastní kaPsy

Rozpočet města pro rok 2014 skrývá mnohá 
úskalí, o kterých je dobré vědět. Zásadní je zejména 
nedostatečná výše rezervy, která byla navržena jen 
ve výši 10 mil. Kč, tedy ani ne 1 % rozpočtu. Zastu-
pitelstvo sice rezervu zvýšilo na 25 milionů, upo-
zorňuji však, že výše rezervy by se měla pohybovat 
minimálně v úrovni 10 % rozpočtovaných nákladů, 
tedy někde okolo 150 mil. Kč, a to k pokrytí neočeká-
vaných výdajů a rizik. Těch má bohužel Liberec před 
sebou několik. Připomeňme jen nepravomocně udě-
lenou pokutu ve výši 200 mil. Kč + sankci ve stejné 
výši (pokutu spojenou s MS v lyžování) či vyrovnání 
se společností Eltodo za odstoupení od smlouvy. 
V kontextu s tím, že daňové příjmy navrženého 
rozpočtu jsou, řekněme, velmi optimistické, nemusí 
stávající rezerva pokrýt ani nižší výběr těchto daní.

Horší však je rozpočtová praxe. Často dochází 
k posunu úhrady některých závazků do dalšího 
rozpočtového období (zejména jde o úhradu 
dopravnímu podniku a technickým službám). 
Vzhledem k přenesení této zátěže z roku 2013 
a vzhledem k nutnému zapojení kontokorentních 
úvěrů do rozpočtu 2014 fakticky neplánujeme 
pokles celkové zadluženosti města. To je cesta do 
pekla, neboť si tak město nově půjčuje na úhradu 
starých dluhů. V takové situaci, bude-li se opakovat, 

k oddlužení města, alespoň na rozumnou úroveň, 
nedojde nikdy. Jaký je před námi výhled? Příjmy 
se zvedat nebudou ani v roce 2014, ani v dalších 
letech. Očekávaný hospodářský růst může přinést 
rozpočtu města spíše jen jednotky milionů korun 
navíc, a ani stát pravděpodobně rozpočtové určení 
daní ve prospěch měst a obcí nezmění. Jedinou 
možnou cestou je přizpůsobit strukturu výdajů 
plánovaným příjmům a nelhat si přitom do vlastní 
kapsy. Přestože o tom hovoříme už čtvrtým rokem, 
strukturálních změn za tu dobu proběhlo jen mini-
málně a jejich dopad je zanedbatelný. Výsledkem 
tohoto chování je každoroční krácení rozpočtů 
všech příspěvkových organizací a dalších výdajů 
města na úroveň, která v mnoha případech již 
hraničí s únosností. Takový postup však produkuje 
nekvalitu a demotivuje lidi odpovědné za vedení 
těchto institucí i řadové zaměstnance.

Pokud by se naplnily černé scénáře možného 
rozpočtového vývoje, může nová politická repre-
zentace převzít radnici s prázdnými bankovními 
účty, vyčerpanými kontokorentními úvěry, hro-
madou nezaplacených faktur a mnohamiliono-
vými platbami dodavatelům odloženými na rok 
2015. Situace nebude tak vážná pouze v případě, 
nerezignuje-li zastupitelstvo města na důkladnou 
a pravidelnou kontrolu průběžného hospodaření 
města se včasnou reakcí na možný negativní 
vývoj.  Ing. Mgr. Petr Černý,

 Klub nezávislých zastupitelů
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zastupitelský klub změna pro Liberec

zastupitelský klub ODs

OmezOvání hazardu v liberci…
aneb divadlO marnOsti

Dobrých zpráv je málo, ale lidé je 
potřebují, hned je nějak lépe na světě. 
Proto je dobře, když se vládnoucí libe-
recká koalice dovede pochválit. Má to 
ale své meze.

Zažili jsme dobu, kdy takových dob-
rých zpráv byly plné noviny, a svět stejně 
nebyl lepší. Ani dnes spokojenost paní 
primátorky s fungováním koalice neučiní 
Liberec lepším. Chce to opravdové činy.

Podívejme se třeba na předstíraný 
zápas města s hazardem. Ještě nedávno 
jsme byli prakticky bezmocní proti rozšiřo-
vání heren ve městě, ale v tomto volebním 
období došlo ke zlomu díky průlomovému 
rozhodnutí ústavního soudu. Proto dnes 
záleží už jen na vůli nás zastupitelů, zda 
vůbec nějaké herny ve městě zůstanou, 
případně kde mohou být a za jakých 
podmínek. Jediné, co je k tomu potřeba 
je společná dobrá vůle a odvaha se odpo-
vědnosti ujmout. Jistě to není pro zchud-
lou městskou kasu jednoduchá otázka, 
hazardní lobby platí za svou vynikající 
pozici ve městě slušné peníze. Ale jen 
proto má být vystaven každý Liberečan 
včetně dětí neustálému riziku závislosti 
na výherních automatech?

Že toto riziko postihuje především 
nejchudší vrstvy, a decimuje ty občany, 
kterým někdy nezbývá než upínat 
své naděje už jen k výhře, je zřejmé. 
A přitom lidé, kteří o hustotě heren ve 
městě rozhodují, mají zpravidla nadprů-
měrné příjmy, a jejich případné hraní 
sotva ohrozí je i jejich rodiny, protože 
pokud hrají, tak pro zábavu a nikoli 
ze zoufalství. Podívejme se na několik 
faktů, než budeme poslouchat jejich 
poučování o svobodě občanů ve věci 
hazardu a o riziku vzniku černých heren.

Již od podzimu 2011 jsme učinili řadu 
kroků, které mohly vést k regulaci hazar-
du ve městě. V polovině roku 2012 jsme 
pomohli připravit návrh redukce adres 
provozoven dle vzdálenosti od škol. Pra-
covní skupina zabývající se hazardem 
(která pro jistotu ani nemá předsedu) se 
sešla za necelé 2 roky celkem 3x.

V únoru 2012 byla Komisí pro zdraví 
a prevenci sociálně patologických jevů – 

za spolupráce s Městskou policií, Policií 
ČR a organizacemi, které se gambler-
stvím zabývají – radě města doporučena 
některá opatření, která rada pouze vzala 
na vědomí, a tím to skončilo.

Na popud dr. Absolonové (ZpL) se 
sešla 16. 5. 2013 a připravila konsenzuál-
ní materiál (Mgr. Šolc, Mgr. Skřivánková, 
Ing. Kittner, MUDr. Absolonová). Návrh 
na přijetí Obecně závazné vyhlášky 
s platností od 1. 1. 2014 s vyřazením 
provozoven do 100 m od škol a ome-
zením provozní doby zůstal zcela bez 

odezvy. Město se podle Mgr. Šolce spo-
kojuje s kontrolami v hernách. Jak však 
vypadají?

Městská policie vloni za dva měsíce 
provedla kontroly ve 111 provozovnách, 
za prvé pololetí v 56 hernách, tj. asi 1 
herna za 3 dny. Město začalo (patrně 
tajně) spolupracovat s podivnou společ-
ností ProGam.cz pana Vedrosty, která 
prý dělá výzkum a analýzy hazardu, ale 

je štědře financována hazardní lobby, 
proto má mezi odborníky na závislost 
velmi špatnou pověst.

Ještě 9. 9. 2013 bylo na webu 
ProGam.cz uvedeno město Liberec jako 
lokalita, kde si tato záhadná společnost 
dělá výzkum a analýzy kolem hazardu. 
Na náš dotaz na cenu, a zda si výzkum 
město objednalo, bylo Mgr. Šolcem sdě-
leno, že nikoli. Nyní jsou tato data na 
webu společnosti nedostupná, většina 
publikovaných informací má datum zve-
řejnění 30. 8. 02013. Nejspíš byla tato 

akce jen velkým blafováním občanů 
i obcí. Když o shrneme: Liknavost města 
v boji s hazardem je veliká, kontroly 
sporadické, následná chabá opatření 
s velkou prodlevou, zodpovědnost ke 
školákům a studentům malá, městská 
policie personálně i finančně podhod-
nocená, kontroly na rozdíl od jiných 
měst probíhají zřídka. Na obzoru jsou 
komunální volby, je třeba se zviditelnit, 
a tak nějaké herny možná koalice přeci 
jen zavře. Můžeme se vsadit, že půjde 
jen o malé hráče na trhu. Velkým provo-
zovatelům hazardu nejspíš nic nehrozí, 
neb ti neustále bombardují zastupitele 
„objektivními informacemi“, aby nám 
pomohli se „správně“ rozhodnout. A pak 
ta prázdná kasa…

Obecné info:
2011 – provozoven ve městě 154, 

2013 – 108. V Liberci 118 obyvatel – 
jeden automat, v celé ČR 162 obyvatel 
– jeden automat.

Pokud by došlo k vyřazení heren ve 
vzdálenosti 100 m od škol = 21 provo-
zoven (do rozpočtu minus 12,25 mio), 
pokud do 150 m = 38 míst (do rozpočtu 
minus 18,4 mio korun).

V říjnu 2013 se vyřazuje osm heren 
a vymyslel se další díl „Dohody s pro-
vozovateli“ o zrušení venkovních pou-
tačů, což lze označit jako „Potěmkinovu 
vesnici“.

Náměstek Šolc nedokáže sdělit, jaká 
je situace s uzavřením heren, kde provo-
zování VHT zrušilo město, ale měly povo-
lení MF na VLT (celkem 16 provozoven).

Několik obcí v zemi již kvůli regula-
ci hazardu sáhlo k institutu obecního 
referenda (Dvůr Králové, Plzeň, Teplice, 
některé městské části Prahy). 

MUDr. K. Absolonová,
MUDr. V. Chvála,

zastupitelé Změny pro Liberec

kinO varšava
– z evrOPy zPátky na zem

Nejednoho Liberečáka zajímá osud kina 
Varšava. Za poslední roky směřování jeho 
osudu nabralo už mnoho nejrůznějších 
podob a zvratů a jednoho takového jsme 
i nyní svědky.

Před časem se kinem Varšava začalo 
intenzivně zabývat občanské sdružení 
s názvem „Zachraňme kino Varšava“, jehož 
cílem je znovuzprovoznění kina a zároveň 
využití kina jako multifunkčního sálu přede-
vším pro alternativní kulturní scénu. Tato ini-
ciativa vyvolává dlouhodobě řadu otazníků 
především z hlediska udržitelnosti provozu 
takového zařízení. Na druhou stranu svým 

zapálením, nasazením a tahem na branku 
dokázalo sdružení, že to myslí vážně a kul-
turní program, který již dnes v kině realizují 
je toho důkazem.

Dalším problémem kina je však jeho 
technický stav, který je skutečně neutěšený. 
Do sálu zatéká, topení je nefunkční, rozvody 
elektřiny začínají být nebezpečné atd. Proto 
zástupci sdružení zpracovali architektonic-
kou studii pro celkovou rekonstrukci objektu, 
na kterou začali shánět dotační zdroje. Před 
více než dvěma lety se tak začalo mluvit 
o zařazení rekonstrukce kina do IPRM 
„Atraktivní a kvalitní život“ a tento projekt 
byl nakonec do IPRM zahrnut. Bohužel se 
však na tomto záměru negativně podepsalo 
hned několik faktorů.

Tím prvním a z mého pohledu nejzásad-
nějším byla skutečnost, že někteří politici 
nejsou schopni jednoznačně něčemu vyjádřit 
svou podporu, a pokud už ano, tak ji často 
nepodpoří svými činy. Toho je důkazem 
postup pánů z Liberce občanům – Šolce 
a Svobody. Mnoho toho naslibovali, ale nic 
neudělali. Výsledkem byl projekt IPRM bez 
zajištěného spolufinancování a předfinan-
cování.

Negativní roli sehrál rovněž čas, kdy celý 
projekt byl zbrzděn podpisem nájemních 
smluv se sdružením, které nemohly být 
dlouho uzavřeny kvůli Korytářovu referendu. 
A celá věc je samozřejmě problematická 
už tím, že je rekonstrukce objektu v majet-
ku města ponechávána v rukou nájemce 

v podobě sdružení ZKV. Tyto všechny faktory 
nakonec způsobily onen poslední zvrat ve 
vývoji osudu libereckého kina Varšava a pro 
tuto chvíli ZKV opustilo myšlenku realizace 
rekonstrukce z IPRM.

Rozhodnutím z prosincového zastupi-
telstva byla uvolněna část peněz z prodeje 
restaurace Maškovka ve výši 1,8 mil. korun 
na provedení nejnutnějších oprav objektu, 
které umožní jeho provozuschopnost pro 
nejbližší roky, a s případnými evropskými 
projekty se počítá až do příštího progra-
movacího období. Kino tak zatím zůstává 
zachráněno a v určitém provizoriu bude 
fungovat dál.  

 Ing. Ondřej Červinka,
 člen Klubu zastupitelů ODS
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O nás, bez nás – nejen v Machníně a Ostašově
Obyvatelé okrajových čtvrtí Liberce jsou opakovaně svědky jednání magistrátu a vedení města o záležitostech, které se 
jich bezprostředně dotýkají bez možnosti je ovlivnit.
Spolek přátel Ostašova a Společnost občanů Machnína, o. s.

ChOtyňsKá ULICe
Jedna z nejhustěji osídlených ulic 

v Machníně se dočkala po desetile-
tích nového povrchu. Pozitivní počin, 
za který občané děkují všem, kteří se 
o tuto opravu zasloužili. O stavu komu-
nikace jednali zástupci sdružení Společ-
nost občanů Machnína v loňském roce 
i s paní primátorkou. Investice, která 
měla sloužit občanům, však neproběh-
la k jejich plné spokojenosti. Občané se 
aktivně snažili vyjednat napojení příjez-
dů ke svým pozemkům, což jim nebylo 
umožněno. Projektant obyvatele při 
přípravě projektu neoslovil, zástupci 
MML či stavební firmy nebyli připraveni 
o takové možnosti jednat.

V průběhu akce došlo k opakova-
nému přerušení prací v řádu týdnů, 
nikdo přitom občany aktivně neinfor-
moval o důvodech a délce přerušení. 
Objevují se i obavy, zda byla nová 
komunikace dobře odvodněna. Vše 
přitom mohlo probíhat občansky 
vstřícně např. formou schůzek a spo-
lečné dohody o následném postupu 
k oboustranné spokojenosti.

OstaŠOVsKá KřIžOVatKa
V Ostašově zastupitelé vyhověli 

přání ředitelky ZŠ – zabezpečit křižo-
vatku před budovou školy. Skončilo 
to však podobně jako oprava Chotyň-
ské. Ani tady se nikdo s nikým neba-
vil, nikoho nezajímala myšlenka paní 
ředitelky umístit zastávku MHD na 
školní pozemek tak, aby k ní měly děti 
přímý přístup, bez nutnosti vycházet 
na silnici.

Zastávka se přemístila do centra 
křižovatky a  pár metrů před ní 
vznikl chodník, který nepřiměřeně 
zúžil dosud bezpečnou křižovatku. 
Zábradlí umístěné vedle zastávky 
navíc zablokovalo hlavní příjezd 
do školy, kudy se přivážely obědy, 
což znamenalo následnou investici 
do umístění nových dveří z  boku 
budovy. Ostrůvkům na neúměr-
ně zúžené křižovatce se větší auta 
nejsou schopna vyhnout, opakova-
ně poškozené značení je pak jednou 
za čas nahrazeno novým (dnes již 
pátým) a věčně nabourané zábra-
dlí už dokonce nikdo ani neřeší. Co 

k tomu dodat? Přestože město pro-
investovalo cca 2 mil., nedá se říct, 
že by byli občané s funkčností této 
stavby a vícenáklady, které s sebou 
její nedostatky přináší, spokojeni.

nOVý úzeMní PLán
V roce 2011 byli obyvatelé Mach-

nína seznámeni se záměrem města 
umístit na plochy přilehlé k Obalovně 
průmyslovou zónu. Během jednání 
se zastupitelem panem Rutkovským 
nikdy nezaznělo, co se občané Mach-
nína dozvěděli až na zastupitelstvu 
19. 1. 2012, že se do Machnína mají 
sestěhovat ekologické zátěže jako 
drtičky stavebního odpadu apod. 
Proti záměru občané opakovaně 
ostře vystoupili.

V konceptu územního plánu, který 
byl prezentován na jaře letošního 
roku, byly plochy ponechány jako 
orná půda, v souladu s vyjádřením 
dotčených orgánů i přáním obyvatel. 
Nemilým překvapením bylo, když se 
22. 11. 2013 poprvé veřejně dozvídají 
z médií, že v rámci utajovaných kroků 

město jedná o navrácení průmyslu 
do Machnína.

Ostašovští se pro změnu brání roz-
šiřování zóny sever směrem k jejich 
obydlím a dále stavbě sběrné komu-
nikace, která je jasnou propojkou 
mezi zónami a  významně zhorší 
životní podmínky v  oblasti. Jejich 
námitky jsou však opakovaně zamí-
tány.

Vše vrcholí zasedáním zastupitel-
stva, které hlasuje o předložených 
námitkách formou nepřehledné 
tabulky a utajených kódů. Na pozadí 
stále probíhají čilá jednání a nejen 
o Machníně či Ostašově, leč veřej-
nosti utajená. Proto žádáme, aby se 
jednalo – o nás s námi a veřejně.

Díky společným cílům došlo ke 
spolupráci občanských sdružení 
v  Machníně, Ostašově a  dalších 
čtvrtích. Nastartovala se soudržnost 
a spolkový život, který se promítá i do 
adventních akcí, na které jste srdeč-
ně zváni. Přejeme nám všem klidné 
svátky ve městě, ve kterém chceme 
dobře a slušně žít. 

Odpovědi na dotazy čtenářů
Vážení čtenáři, na vaše dotazy, které jste zaslali do Zpravodaje, 
postupně odpovídáme. Dotazy posílejte na e-mailovou adresu. 
E-mail: zpravodaj@magistrat.liberec.cz

ChODníK U Magny
Chtěla bych touto cestou poděkovat 

všem z  magistrátu, kdo se zasloužili 
o úpravu přechodu, zhotovení pěkného 
chodníku a zastávky Bánskobystrická 
na Kubelíkově ulici. Myslela jsem, že se 
toho ani nedožiju, ale stalo se skuteč-
ností. Jsme samozřejmě všichni, kteří 
zde bydlíme, moc rádi. Bylo to potřeba.

Ještě nás bohužel tíží stav chodní-
ku mezi Magnou a Řepnou ulicí. Tam 
by stačilo odstranit rozlámané dlaždice, 
kterých je opravdu mnoho, a nahradit je 
asfaltovým povrchem, který by navázal 
na již hotový chodník od Magny.

Věřte, pro starší lidi a matky s kočár-
kem je zdolání chodníku problematické. 
Nevěříte-li, projděte se někdo tudy. Je to 
děs, který nás všechny štve už řádku let. 
Budu doufat, že se na nás usměje štěstí 
a i zde se dočkáme slušného chodníku.

 Ivanka Janků, Liberec

Jsme rádi, že jste ocenila snahu SML 
o vybudování chodníku a bezpečného 
přechodu pro chodce s autobusovou 
zastávkou v Bánskobystrická v Kubelí-
kově ulici. I v této době, kdy není mnoho 
finančních prostředků, se městu Liberec 
podařilo zrealizovat takovouto stavbu pro 
zvýšení bezpečnosti chodců v předmětné 
lokalitě v hodnotě více než 2,5 mil. Kč.

V současné době není připravena 
dokumentace na rekonstrukci či budování 
navazujících chodníků v uvedeném úseku 
a nejsou ani volné finanční prostředky 
na realizaci.

Nicméně stav uváděného chodníku 
prověří pracovníci odboru SM a dle mož-
ností budou přijata případná opatření, 
která by v případě havarijního stavu 
vedla ke zlepšení situace a schůdnosti 
chodníku. 

 Odbor správy veřejného majetku

přišLO dO redaKCe

poděkování policii a nálezci
Byla bych ráda, aby se mé poděková-

ní dostalo tomu pravému, proto píši do 
Libereckého zpravodaje, který dostává-
me v Liberci všichni do schránek.

Mé poděkování patří obvodnímu 
oddělení Policie České republiky v Pas-
týřské ulici. Byl mi totiž odcizen telefon, 
s kterým jsem se již rozloučila a opla-
kala ho – měla jsem v  něm uložené 
fotky poslední chvilky svého manžela, 
které jsem si nestačila ani stáhnout do 
počítače.

Bylo tedy pro mě velké překvapení, 
když mi volala vnučka s tím, že jí kon-
taktovala policie, že se našel nálezce, 
který telefon odevzdal. Na policii mi ho 
poté předal pan Bulko.

Udělalo mi to takovou radost, že se 
chci o ni podělit a hlavně moc podě-
kovat všem, kteří mají zásluhu na tom, 
že se mi telefon vrátil. Včetně onoho 
neznámého nálezce. 

 Gizela Grünerová,
 Česká ulice, Liberec-Vesec.
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nový územní plán – souhrnné informace část i.
na úvod shrňme dosavadní průběh přípravy nového územního plánu města Liberce. Proces pořízení územního plánu 
je stanovený legislativou a představuje téměř 7 let aktivní činnosti nejen samosprávy města, ale také projektanta, 
úředníků magistrátu a dalších subjektů. Proto bude tato úvodní část informací poněkud obsáhlá.
Ing. Jiří Rutkovský, náměstek primátorky pro územní plánování, sport a cestovní ruch, určený zastupitel pro územní plán

V rOce 2007 rozhodla samospráva 
města Liberce (zastupitelstvo) o pořízení 
nového územního plánu města. Nejprve 
byly zpracovány průzkumy a rozbory, 
na jejichž základě bylo připraveno, 
veřejně projednáno a zastupitelstvem 
města odsouhlaseno Zadání nového 
územního plánu. Následně byl vybrán 
projektant, který na základě Zadání 
vypracoval Koncept územního plánu 
(dále jen Koncept), který byl na zákla-
dě doporučení pořizovatele územního 
plánu (to je Magistrát města Liberec 
v tzv. přenesené působnosti státní 
správy) představen na 16 veřejných 
besedách po celém Liberci.

Cílem besed, kterých se zúčastnilo 
přes dva tisíce občanů, bylo maximální 
informování veřejnosti o pořizovaném 
územním plánu. V květnu 2011 byl 
Koncept veřejně projednán (pojem 
ze Stavebního zákona). Ve stejné době 
bylo možné ke Konceptu podávat námit-
ky a připomínky. Námitek a připomínek 
bylo pořizovateli doručeno přes 1 300. 
Následně bylo zahájeno vypracování 
Pokynů pro zpracování návrhu ÚP (dále 
jen Pokyny).

Období potřebné pro vypracování 
Pokynů jsme využili pro společná „výjezd-
ní zasedání“ do problematických míst 
z hlediska rozhodování o podobě nového 
územního plánu. Postupně jsme navštívili 
celé území Liberce za účasti primátorky 
města, náměstků, některých zastupitelů, 

členů výboru pro rozvoj a územní pláno-
vání, zástupců pořizovatele z magistrátu, 
projektantů a v místě příslušných zástupců 
osadních výborů (výbory zastupitelstva) 
a občanských sdružení. Účastníci se přímo 
v terénu seznámili s problémy, a to nejen 
z pohledu projektanta, ale také z pohledu 
zástupců místních obyvatel.

Pokyny byly na konci roku 2011, tedy 
před projednáváním v mimořádném led-
novém zastupitelstvu, představeny zastu-
pitelům na třech neveřejných poradách. 
V lednu 2012 byly Pokyny schváleny 
na mimořádném veřejném zasedání 
zastupitelstva. Přestože byly Pokyny 
představeny předem na pracovních pora-
dách zastupitelům, trvalo zasedání zastu-
pitelstva téměř nepřetržitě od 10 hodin 
dopoledne do půl třetí ráno následujícího 
dne, tedy přes 16 hodin. Většina času 
přitom byla promrhána obstrukcemi zastu-
pitelů z klubu Změna pro Liberec. Pokyny 
určily mimo jiné to, jak má projektant 
postupovat v případě, že byla k některé 
části Konceptu uplatněna námitka nebo 
připomínka, a zda se má v Návrhu námitce 
či připomínce vyhovět, částečně vyhovět 
nebo nevyhovět.

Mnohým námitkám a připomínkám ke 
Konceptu bylo vyhověno, některým však 
vyhovět nebylo možné. Všechny však 
byly podrobně prověřeny a prodiskuto-
vány. Byly také předloženy k projednání 
poradnímu orgánu zastupitelstva, kterým 
je Výbor pro rozvoj a územní plánování.

Důvody, proč nebylo možné vyhovět 
některým připomínkám, byly různé. 
Například hájení koncepce rozvoje města, 
urbanistická hlediska, koncepce zeleně, 
koncepce dopravy a také nutnost vyho-
vět negativním stanoviskům dotčených 
orgánů chránících životní prostředí a jiné 
veřejné zájmy. 

Schválené Pokyny byly na jednom z dal-
ších zasedání zastupitelstva ještě doplně-
ny a upraveny. Po zohlednění schválených 
Pokynů byl v polovině roku 2012 projek-
tantem odevzdán Návrh územního plánu 
města Liberce (dále jen Návrh). Návrh byl 
představen dotčeným orgánům a v říjnu 
2012 byl na společném jednání s dotče-
nými orgány projednán.

Období od vydání stanovisek dotčených 
orgánů do zveřejnění Návrhu upraveného 
pro veřejné projednání bylo tzv. neveřejnou 
fází pořizování územního plánu, v rámci 
které probíhala intenzivní jednání mezi 
pořizovatelem ÚP, projektantem a dotče-
nými orgány (zejména životního prostředí) 
bez přístupu veřejnosti. Cílem jednání bylo 
nalezení shody mezi pořizovatelem a dotče-
nými orgány na podobě Návrhu územního 
plánu pro představení veřejnosti.

Návrh byl projektantem opakovaně 
upravován do takové podoby, u které bylo 
dosaženo dohody pořizovatele s dotče-
nými orgány. Takto upravený Návrh 
byl na jaře roku 2013 zveřejněn 
a opět představen veřejnosti na 14 
besedách. V červnu 2013 následo-

valo veřejné projednání Návrhu. Na 
besedách a veřejném projednání Návrhu 
se veřejnost dověděla, jak bylo naloženo 
s námitkami a připomínkami ke Koncep-
tu. V této době bylo opět možné podávat 
námitky a připomínky, kterých k Návrhu 
obdržel pořizovatel 700. Po veřejném pro-
jednání nastala opět neveřejná fáze poři-
zování ÚP, kdy je potřebné upravit Návrh 
a připravit návrh rozhodnutí o námitkách 
a připomínkách tak, aby mohlo být navr-
žené rozhodnutí předáno dotčeným orgá-
nům k vydání stanoviska.

Jako určený zastupitel jsem si od zastu-
pitelstva vyžádal doporučení, jak postupo-
vat u jednotlivých námitek a připomínek. 
Po projednání a připomínkování dotče-
nými orgány bude Návrh opět upraven 
a bude následovat zveřejnění Návrhu 
a opakované veřejné projednání 
(předpokládáme v polovině roku 
2014).

V této fázi se může veřejnost seznámit 
s tím, jak bude pravděpodobně naloženo 
s uplatněnými námitkami a připomínka-
mi k Návrhu. Také budou moci občané 
v tomto období uplatnit připomínky 
a námitky k měněným částem pořizo-
vaného ÚP. Po případném dalším zapra-
cování přijatých námitek a připomínek 
bude upravený Návrh územního plánu 
předložen Zastupitelstvu města Liberce 
k projednání. Pokud jej zastupitelé schválí 
a vydají (formou opatření obecné povahy), 
nový územní plán vstoupí v platnost. 

Oprava chotyňské ulice – řešena 
byla oprava vozovky po pokládce vodo-
vodu. Kanalizace při rekonstrukci zůstala 
původní, neboť není ve správě SČVK, 
a. s., a není znám vlastník tohoto řadu.

Bylo zjištěno, že se nejedná jen o deš-
ťovou kanalizaci, neboť převádí i splaš-
kové vody. Uliční vpustě byly a jsou umís-
těny v zeleném pruhu. Okraj upravené 
vozovky byl zachován ve stávající výškové 
úrovni, u několika málo objektů polože-
ných v nižší poloze byla podél živičného 
okraje osazena přejezdná obruba. Sou-
časně v části opravovaných komunikací 
byl osazen podélný drén, který odvádí 
zasakovanou vodu do uličních vpustí.

Ostrůvek u zš Ostašov – hlavním 
záměrem úprav byla potřeba větší bez-
pečnosti dětí docházejících do školy a při 
jejich přecházení mezi oběma budovami 

školy. Neustále jsme řešili připomínky 
školy i rodičů na nebezpečný přechod 
a nepřiměřenou rychlost vozidel při prů-
jezdu z Ostašovské ulice do Křižanské.

Doplnění dopravního značení v před-
chozích letech nepomohlo, řidiči jej 
nerespektovali a bezpečnostní problémy 
přetrvávaly. Proto bylo přikročeno ke 
standardnímu řešení, tj. stavebním úpra-
vám, které vedly k přerozdělení komu-
nikačního prostoru ve prospěch chodců 
a k potlačení možností rychlé jízdy.

Cílem stavebních úprav je donutit 
řidiče snížit rychlost podél školy, snížit 
počet přecházení dětí a tam, kde to nejde 
zvýšit bezpečnost při přecházení. Nový 
chodník podél školy spojený s přesunem 
zastávky autobusu do města a dlouhý 
dělící ostrůvek je nezbytný. Dalšími poža-
davky bylo zastřešení zastávky MHD, 

nasvětlení přechodů, úprava zastřešení 
kontejnerových stání a nová parkovací 
místa pro ZŠ a její návštěvníky. Všechny 
tyto cíle byly splněny.

Lze souhlasit, že ostrůvek v Křižan-
ské ulici je malý. Je to ale důsledkem 
kompromisu mezi nutností rozdělit 
dlouhý přechod a umožnit průjezd vozi-
del zásobování. Místo řádné velikosti 
ostrůvku byla upřednostněna snadnější 
průjezdnost vozidel. Projektová doku-
mentace byla prověřována s ohledem na 
průjezdnost vozidel, které lze v oblasti 
předpokládat. Prostorové možnosti 
křižovatky neumožňují komfortnější 
řešení, proto musí řidiči delších vozidel 
a souprav projíždět s vyšší opatrností 
a nižší rychlostí. To však není v rozporu 
s hlavním cílem úprav, ani nevyvolává 
problém s kapacitou křižovatky.

Podle informace od Policie ČR nejsou 
v místě hlášené dopravní nehody. Lze 
tak s velkou pravděpodobností předpo-
kládat, že příčinami nehod není ztíženost 
průjezdu kvůli rozměrům vozidla, ale 
způsob řízení.

K poškozenému zábradlí – zábradlí 
bylo už skutečně poškozeno, ale nedošlo 
k této události při vytáčení kamionu, ale 
při jeho couvání, a zábradlí tak plnilo 
svojí ochrannou funkci. V křižovatce 
rovněž došlo k ověření vlečných křivek 
nákladních vozidel, které vyšly pro nor-
mální průjezd nákladních vozidel.

Od dokončení stavebních úprav jsme 
nezaznamenali žádnou stížnost na zajiš-
tění bezpečnosti dětí před školou. Je tedy 
předpoklad, že svůj účel splnily. O vyna-
ložení zbytečných finančních prostředků 
nelze hovořit.  

ad: Chotyňská ulice a Ostašovská křižovatka
Vyjádření Odboru správy veřejného majetku Magistrátu města Liberec k podnětům spolku přátel Ostašova a společnosti 
občanů Machnína, o. s. (viz vedlejší strana).
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je ti víc jak 18 let a máš nějaký zdravotní handicap?
Nechceš pouze sedět doma a být smutný?
Naopak chceš zažít spoustu legrace, poznat nové kamarády, dozvě-
dět se něco nového, vyrazit do společnosti a mnoho dalšího?

Tak právě pro tebe je určen volnočasový klub pro zdravotně 
znevýhodněné KLIKA, který začal působit v Komunitním středisku 
Kontakt.
Setkáváme se každý čtvrtek od 17.00 do 19.00 hodin v Kontaktu 
(Palachova 504/7, 5. patro). Náplň našich schůzek je pestrá, někdy 
vyrábíme, jindy zase slavíme, vždyť důvod oslavovat se vždy najde. 
Také se chceme učit novým věcem, společně vyrazit za poznáním 
a také každý může přijít s nějakým zajímavým nápadem.

Přijďte do klubu klikA!

V  LetníCh MěsíCíCh roku 2013 
objevili sociální pracovníci formou 
depistáže ve zchátralém domě urče-
ném k demolici ženu středního věku. 
Byt, který v domě obývala, byl mokrý, 
studený a plný plísně. Žena se nachá-
zela ve velmi špatném psychickém 
stavu v důsledku životní nejistoty, 
nedostatečné hygieny a nepravidel-
né stravy.

Z jednání sociálních pracovníků 
s ženou vyplynulo, že má problémy 
s alkoholem, nemá dostatek finanč-
ních prostředků a  zcela jí chybí 
rodinné zázemí. Žena žila pouze ze  
sociální dávky příspěvku na živobytí. 
Sociální pracovníci jí nabídli pomoc 
s doprovodem k  lékaři, zajištěním 
protialkoholní léčby, vhodnější formy 
bydlení a pomoc s vyřizováním dal-
ších sociálních dávek.

V  průběhu sociální intervence 
byla navázána spolupráce s bývalým 
přítelem ženy. Po několika společ-
ných rozhovorech žena souhlasila 
s nástupem na protialkoholní léčení. 

Sociální pracovníci ženu doprovo-
dili na oddělení psychiatrie Krajské 
nemocnice Liberec s tím, že by žena 
byla hospitalizovaná a  zahájila by 
protialkoholní léčbu.

Ženu k  hospitalizaci nepřijali, 
a  tak ji sociální pracovníci zajistili 
ubytování v azylovém domě ve spo-
lupráci s terénními pracovníky Mostu 
k naději. Zde s ženou spolupracují 
sociální pracovníci této organizace. 
Žena nyní s novým životním startem 
nepotřebuje denně ke svému životu 
alkohol.

Co dodat závěrem? Tím, že žena 
dobrovolně přijala pomoc od sociál-
ních pracovníků, podařilo se zlepšit 
její životní úroveň a nasměrovat ji ke 
kvalitnějšímu způsobu života.

Z důvodu ochrany osobních údajů 
je příběh upraven. 

přijala pomoc a žije lépe…
seriál životních osudů klientů oddělení sociálních činností Magistrátu města Liberec.
Jana Kulhánková, oddělení sociálních činností

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI
ZE SOCIOKULTURNĚ ZNEVÝHODNĚNÉHO PROSTŘEDÍ

PRO DĚTI OD 6 DO 15 LET

Komunitní středisko Kontakt nabízí dětem ze sociálně znevýhodněného 
prostředí pestrou paletu volnočasových aktivit. Děti mohou navštěvovat 
pohybové, tvořivé i technicky zaměřené kroužky.
Nabídka je vskutku zajímavá, a tak si mohou vybrat dle svých zájmů 
a časových možností. Tyto aktivity jsou určeny dětem, kterým tíživá 
finanční situace rodiny neumožňuje navštěvovat komerční volnočasové 
aktivity, proto tyto kroužky poskytujeme dětem zcela zdarma.

více informací na tel.: +420 485 244 991 nebo na e-mailu marie@ksk.liberec.cz

počítačový kroužek  – každé pondělí 16.00–18.00
kroužek karate  – každé úterý 17.00–19.00
kroužek dovedných rukou  – každý čtvrtek 16.00–18.00
výtvarný kroužek  – každý čtvrtek 16.00–18.00
taneční kroužek hip hop  – každou sobotu 13.00–15.00
taneční kroužek amare čhave  – každou neděli 12.30–15.30

knihy

soupis nemovitých
kulturních památek
– město liberec 2. díl
P. Šternová, cena 499,– 
Druhý díl Soupisu nemovitých 
kulturních památek v Liberec-
kém kraji je věnován městu 
Liberec. Klade za cíl podrobně 
seznámit veřejnost s bohatým 
fondem registrovaných kultur-
ních památek.

liberecké zajímavosti iii.
M. Řeháček, P. Polda, cena 180,– 
Tento, zřejmě poslední díl trilo-
gie, popisuje často opomíjené 
památky a zajímavá místa města 
Liberce.

Knihy zakoupíte v Městském 
informačním centru Liberec, 
budova Nového magistrátu.
Tel.: 485 101 709.

www.visitliberec.cz

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

20. 1. / 15.00
george sandová, francouzská 
spisovatelka
Beseda s Annou Sadílkovou

Cen. klub sen.
3. patro

21. 1. / 14.00
hudební odpoledne s Milosla-
vem Hadravou a Jiřím Klímou

Cen. klub sen.
3. patro

23. 1. / 10.00 Tréninkové dopoledne v kuželně Tipsport aréna

29. 1. / 15.00
Cestománie aneb prstem po 
mapě – Finsko
s Annou Sadílkovou

Cen. klub sen.
3. patro

31. 1. / 10.00
Franz Lehár – Paganini
Povídání o opeře v Divadelní 
kavárně s Ninou Vaňkovou

Klubovna
5. patro

4. 2. / 14.00 hudební odpoledne s Milosla-
vem Hadravou a Jiřím Klímou

Cen. klub sen.
3. patro

5. 2. / 15.00 starověk od a do z Cen. klub sen.
3. patro

11. 2. / 14.00 „a zase je tu Valentýn“ Cen. klub sen.
3. patro

13. 2. / 10.00 Tréninkové dopoledne v kuželně Tipsport aréna

14. 2. / 9.00
Liberecká kuželka
Pětičlenná družstva se mohou 
přihlásit do pondělí 10. 2. 

Tipsport aréna

Klub šikovných rukou – každé liché pondělí od 10. 30. Herní odpoledne – stolní hry 
každý čtvrtek od 13. 30. Lehké relaxační cvičení – každý pátek od 8.00 v suterénu. 
Nutno přihlásit se předem. Počítačové kurzy – po, út, v 16.00 nebo18. 00. 
Veškeré aktivity jsou poskytovány seniorům z d a r m a!

Komunitní středisko Kontakt Liberec, Palachova 504/7,
460 01 Liberec 1. Tel.: 485 244 992.
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Hledají se dobrovolníci – průvodci
Centrum aMIKUs hledá dobrovolníky do nového dobrovolnického programu „PrůVODCe“.

brožura o divadle
Divadlo F. X. Šaldy vydalo brožuru ke 130. výročí otevření 
Šaldova divadla.
Jakub Kabeš

naivní divadlo v uSa
Cenami ověnčený budulínek v podání herců naivního divadla 
Liberec byl k vidění na Manhattanu. Šlo o vůbec první 
představení naivního divadla na území spojených států.

V ráMCI OsLaV 130. výročí otevře-
ní Divadla F. X. Šaldy Liberec vznikla 
nová brožura.

Kniha mapuje historii instituce 
i budovy, poutavou formou předsta-
vuje všechny významné osobnosti, 
které divadlem prošly. Úvodní kapi-
tola, jejímž autorem je významný 
divadelní historik Jiří Janáček, při-
bližuje divadlo v letech 1882–1945. 
Další kapitoly jsou věnovány jedi-
nečné oponě Gustava Klimta a diva-
delnímu dění v  letech 1945–1989. 
Porevoluční vývoj divadla kniha 
zachycuje pohledem jednotlivých 
souborů – opery, činohry a baletu.

Čtenáři v knize najdou množství 
historických i současných fotografií, 
ale také osobní vzpomínky herců, 
pěvců či režisérů, kteří mají k Diva-
dlu F. X. Šaldy blízký vztah.

Publikace nabízí také fotogalerii 
všech členů uměleckých souborů 
– sólistů opery, členů baletního 
a činoherního souboru, ale i  foto-
grafie orchestru či operního sboru.

Závěrečná část knihy je věnová-
na německému partneru – Gerhart 
Hauptmann Theater Görlitz-Zittau. 
Prostor má také česko-polsko-
-německý divadelní projekt JOŚ.

Dílo je dvojjazyčné (česko-
-německé) a  bylo realizováno 
v rámci projektu „Brožura ke 130. 
výročí otevření Divadla F. X. Šaldy 
Liberec“ z fondu malých projektů 
v Euroregionu Nisa v programu Ziel 
3/Cíl 3 SN-CZ. Partnerem projektu je 
Divadlo Gerharta Hartmanna Žitava.

Brožura je neprodejná a  bude 
sloužit k propagačním účelům obou 
divadel.   www.saldovo-divadlo.cz

V  sobotu 11. ledna byla přímo 
v srdci Manhattanu k vidění nejlepší 
česká loutková inscenace roku 2012 
– Budulínek – v podání herců Naiv-
ního divadla Liberec. Představení 
v anglickém jazyce se uskutečnilo 
v rámci světového veletrhu scénic-
kého umění APAP.

Budulínkův příběh je v Čechách 
notoricky známý. Malého hrdinu 
vychovávají dědeček s  babičkou, 
a  ti to s  ním vůbec nemají lehké. 
Budulínek je totiž vůbec neposlou-
chá, a tak není divu, že se jednoho 
dne dostane do šlamastyky, když 
i přes varování prarodičů, aby sám 

doma nikomu neotvíral, pustí do 
domu proradnou lišku. Ta Budulínka 
unese do své nory a kdo ví, co by se 
s ním stalo, kdyby dědeček, babička 
a soused hajný společně nevyrazili 
na záchrannou výpravu…

Autor studiové inscenace plné 
humoru, živé muziky a ryze loutkář-

ských lahůdek Vít Peřina respektoval 
dobře známou zápletku klasické 
české pohádky, přičemž ji obohatil 
o řadu inovujících motivů.

Režie se ujala Michaela Homolo-
vá, která společně s Filipem Homo-
lou v představení zároveň hraje. Vít 
Peřina obdržel za autorství textu 
Cenu Divadelních novin za Tvůrčí 
počin sezony 2011/2012 v kategorii 
Alternativní divadlo a  inscenace 
pak byla v anketě odborníků ozna-
čena za nejlepší českou loutkovou 
inscenaci sezony 2011/2012 (Cena 
ERIK). 

Kdo zvítězil v soutěži 
O nejlepší vánoční cukroví?
na PřeDVánOčníM POsezení 
Prvního libereckého spolku paní 
a  dívek v  restauraci Centrum na 
Králově Háji byly slavnostně předá-

ny ceny třem nejlepším cukrářkám, 
které vyhrály soutěž „O NEJ cukroví“, 
kterou každoročně vyhlašuje Spolek 
ve spolupráci s Kontaktem.

K posouzení bylo letos předloženo 
35 druhů vánočního cukroví.

Odborná komise na svém sezení 
v Centrálním klubu seniorů vyhodno-
tila dodané cukroví a rozhodla takto:

na prvním místě se umístila 
paní Marie nekovářová se svými 
jedinečnými košíčky, na druhém 
místě slečna Bára Záleská s báječ-
nými laskonkami a  třetí skončila 
Eva Kočárková se sádlov ými 
bochánky.

Všem jmenovaným gratuloval 
a hodnotné ceny předal ředitel Kon-
taktu Michael Dufek.

První soutěžící byla obdarována 
tyčovým mixérem. Slečně Báře pře-
dala cenu majitelka cukrárny Jahůd-
ka pí Novotová. Třetí umístěná, paní 
Eva, dostala skleničky. 

Dobrovolnické centrum AMIKUS 
při Komunitním středisku Kontakt 
Liberec rozšiřuje nabídku dobrovol-
nických programů o nový program 
„PRŮVODCE“.

Program je určený osobám starším 
18 let, které se zajímají o historii, sou-
časnost i budoucnost Liberce a měly by 
zájem tuto svoji zálibu realizovat jako 
průvodci po městě a jeho památkách 
u příležitosti nejrůznějších významných 
dnů v Liberci. Jedná se např. o dny ote-
vřených dveří na radnici, v galerii, na 
libereckém zámku, ve Strossově vile 

a dalších. Průvodci by spolupracovali 
s  městským informačním centrem, 
před akcemi by prošli proškolením, 
obdrželi by informační materiály, ze 
kterých by si zpracovali výklad.

V tomto programu se mohou rea-
lizovat fandové nejrůznějších oborů, 
jako stavitelství a jeho památky, his-
torie města, výtvarné umění. Ve spolu-
práci s MIC mohou být v budoucnosti 
vytvořeny i průvodcovské programy, 
které dosud nejsou realizovány, jako 
je vytvoření speciálních městských 
prohlídkových okruhů. V tomto pro-

gramu se výhledově budou moci stát 
průvodci i vozíčkáři, kteří by mohli po 
speciálních okruzích města provázet 
vozíčkáře.

Nutným předpokladem zájemců 
o  tuto dobrovolnickou činnost je 
fyzická zdatnost, schopnost naučit se 
materiály pro výklad a také schopnost 
získané informace prezentovat účast-
níkům prohlídky.

Více informací o  připravovaném 
programu „PRŮVODCE“ obdržíte na 
tel.: 485 244 993 u Ing. Bernardové, 
info@ksk.liberec.cz. 

knihy

každý měsíc mají zájemci o schůzku s libereckou primátorkou
martinou rosenbergovou možnost navštívit ji v její kanceláři.
pro každého má primátorka přichystáno zhruba čtvrt hodiny.

aktuální termín je 28. ledna mezi 14. a 16. hodinou.

otEvřEné dvEřE pRImátoRky



PODzIMní JízDa Evropskou 
ligou, kdy liberečtí fotbalisté nej-
prve v předkolech vyřadili Skonto 
Riga, FC Curych a dokonce i slavné 
Udinese Calcio, byla zakončena 
postupem ze základní skupiny, 
v níž Slovan poměřil síly se zástup-
ci německého, portugalského 
a španělského fotbalu, a  i v této 
konkurenci dokázal především díky 
obětavým výkonům a  podpoře 
libereckých fanoušků obstát.

Jarní část druhé nejprestižnější 
fotbalové klubové soutěže, počínaje 
nadcházejícím šestnáctifinále, se opět 
hraje vyřazovacím systémem. Prosin-
cový los ve švýcarském Nyonu přisou-
dil Slovanu soupeře ze Země tulipánů. 
První zápas se odehraje 20.  února 
v Liberci, odveta pak o týden později 
v Alkmaaru, který je velikostí srovna-

telný s naším městem a leží nedaleko 
Amsterdamu.

AZ patří v  posledních letech ke 
špičce nizozemské Eredivisie, má za 
sebou i řadu úspěchů v evropských 
pohárech a  jeho kormidla se loni 
ujal slavný trenér Dick Advocaat. Pro 
Liberec nejde o neznámého soupe-
ře. V roce 2006 se oba celky utkaly 

v  základní skupině Poháru UEFA 
a  zápas v  Alkmaaru tehdy skončil 
remízou 2:2. Liberecký celek není 
považován za favorita, papírové před-
poklady však tým trenéra Šilhavého 
v letošní sezóně dokázal už několikrát 
postavit na hlavu a fotbalisté slibují, že 
pro to i tentokrát udělají vše, co bude 
v jejich silách.

Vstupenky na duel s holandským 
soupeřem se prodávají za 150, 300 
a  500 Kč. Ve srovnání s  plzeňskou 
Viktorií, kterou čeká ve stejné soutěži 
dvojzápas se Šachtarem Doněck, jsou 
ceny lístků ani ne poloviční. Mana- 
gement Slovanu si slibuje, že i díky 
tomu bude Stadion U Nisy zaplněn 
do posledního místa. Čeká se i příjezd 
několika set hostujících fanoušků, 
a tak bude o zajímavou kulisu utkání 
jistě postaráno.  

záJeM náVŠtěVníKů předčil všech-
na očekávání. Saunu, která byla zcela 
výjimečně přístupná v plavkách, si přišlo 
prohlédnout a vyzkoušet 310 náhodných 
návštěvníků bazénu, kteří zde v ten den 
aktivně odpočívali. Areál sauny se na pár 
hodin změnil v exkurzní sál a o saunové 
atmosféře nemohla být řeč.

Na základě pozitivního ohlasu 
a následných návštěv, včetně závaz-
ných rezervací dvou školek, se 
domníváme, že nebude od věci na 
tento pohodový „areálek“, který je 
především určen na saunování před-
školních a školních dětí a v odpoled-
ních hodinách na společné saunování 
rodičů s dětmi do deseti let, upozor-
nit i čtenáře Zpravodaje.

Je nezpochybnitelné, že saunování 
dětí je zdravé, a to po všech stránkách. 

Jsme připraveni vám dokázat a nedá 
nám to příliš práce, že společné sau-
nování rodičů s  dětmi navíc velmi 
výrazně zlepší a  upevní vzájemný 

vztah rodiče či prarodiče s potomkem, 
a to jistě stojí za zvážení. Byla by škoda 
nevyužít toho, co nám všem město 
v bazénu nabízí. 
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Distribuci Libereckého zpravoda-
je do  každé rodiny v  Liberci zajišťuje 
od 1. ledna 2002 Česká pošta, s. p. Pokud 
Zpravodaj neobdržíte do své schránky, 
obracejte se, prosíme, přímo na Českou 
poštu, tel.: 485 246 431. Do vyčerpání 
zásob je Zpravodaj k dispozici v recepci 
hlavní budovy radnice, Nového magistrá-
tu a v Městském informačním centru.
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ZPRAVODAJ
LIBERECKY`

Slovan se chystá na aZ alkmaar
Ve čtvrtek 20. února od 19 hodin čeká stadion U nisy fotbalový svátek. Vůbec poprvé 
v historii se bude v Liberci hrát jarní část evropských pohárových soutěží. tak daleko se 
slovan v tehdejším Poháru UeFa probojoval naposledy před dvanácti lety, tehdy ale musel 
jarní souboje s Lyonem a Dortmundem odehrát v Praze.
FC Slovan Liberec

dětský sauna svět v bazénu
na začátku byl pro návštěvníky bazénu Liberec organizován den otevřených dveří nové 
dětské sauny, která byla realizována v rámci přístavby městského plaveckého bazénu na 
tržním náměstí.
Bazén Liberec Uzávěrka příštího čísla 

Libereckého zpravodaje 
je 24. ledna

nová rolba
Jizerské, o.p.s., se podařilo velmi 

výhodně získat novou rolbu pro 
úpravy Jizerské magistrály. Jedná 
se o rolbu, která bude nasazena 
především na úpravu v  oblasti 
Smědava – přehrada Souš – Jizerka. 
Nákup nového stroje byl nutností, 
neboť dožívající stroj z Jizerky je 
potřeba nahradit

Rolba byla vydražena na dražbě 
techniky Horské služby ČR a  je 
potřeba ji v brzké době zafinanco-
vat. Část z celkové ceny 1 370 000 
Kč bychom rádi uhradili z  účtu 
veřejné sbírky, kam může přispět 
kdokoli www.jizerskaops.cz/jizer-
ska-magistrala/dms.

Pokud byste nám chtěli věnovat 
významnější finanční obnos pro 
dofinancování rolby, neváhejte nás 
kontaktovat.  Jizerská, o.p.s.

distribuce zpravodaje

čtvrtek 30. ledna v 15 hodin
zasedací místnost č. 11 v historické budově radnice

váŽení občané, zveme vás na

ZASEdánÍ ZAStUpItELStvA mĚStA LIBEREC

Reklama, která 
v Liberci funguje

45 500
výtisků každý měsíc


