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nová šance 
pro perštýn

Nové administrativní 
a technické centrum by 
mohlo do pěti let vzniknout 
v jámě na Perštýně.

datové ceNtrum obklopené 
administrativními budovami, to je 
základ budoucího řešení nyní neu-
těšeného prostoru v centru města.
 více Na str. 9

územní plán
v březnu město zahájí 
besedy k novému návrhu 
územního plánu Liberce.

Potřebu změN v připravovaném 
územním plánu schválilo zastupi-
telstvo města v červnu roku 2015. 
Opět byly posouzeny a do značné 
míry zapracovány podněty podané 
ve veřejném zájmu. Občané budou 
mít příležitost prohlédnout si nový 
návrh na webových stránkách 
města a budou s ním podrobněji 
seznámeni při veřejných besedách 
v březnu. více Na str. 8

ZPRAVODAJ
LIBERECKY`

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

město jako vLastNík areálu 
počítá s dalším fungováním a rozší-
řením Technického muzea Liberec 
a současně s využitím ostatních ploch 
areálu pro účely výstaviště.

„Podíl obou aktivit v  budoucnu 
zůstává otevřený,“ říká Jan Korytář. 
„Stejně tak je zatím otevřené, zda 
muzeum v  budoucnu zabere více 
ploch, nebo se pro něj bude hledat 
nový objekt. Ale to samé platí i pro 
samotné výstaviště,“ doplňuje. Jisté 
je, že v areálu by se měla postupně 

obnovit výstavní, veletržní a setkávací 
funkce.

To se však neobejde bez investic do 
rekonstrukce pavilonů. Návštěvníky 
by sem měly přilákat nejen vysoce 
navštěvované výstavy jako doposud 
– Dům a zahrada nebo Dům a byd-
lení, ale také nové akce. Na podzim 
loňského roku zde proběhla například 
slavnost jídla Restaurant Day, kterou 
zorganizovali aktivní Liberečané sami.

„Bylo by škoda areál nechat dále 
chátrat, nápady na využití tu jsou, 

navíc by mělo jít o do značné míry 
samofinancovatelný záměr,“ říká 
náměstek Jan Korytář a dodává: „Pře-
mýšlíme o různorodém využití zdej-
ších objektů, ve hře je zhruba deset 
nových akcí, kromě možnosti obnovit 
Veletrh dětské knihy i myšlenka na 
obnovu samotných LVT, pravděpo-
dobně v retro stylu.“

Technické muzeum se zabydlelo 
v areálu výstaviště v pavilonu G v září 
roku 2014.

 dokončení na straně 7.

Jaká je budoucnost výstaviště?
jaká budoucnost čeká areál bývalých Libereckých výstavních trhů, začíná být po roce diskusí 
a úvah jasnější. Podle náměstka primátora jana korytáře se jedná o významnou rozvojovou 
plochu, proto je třeba dobře prověřit co nejlepší využití jejího potenciálu.
Jan Král

PrvNí je karoLíNa. Až ve 22.00 hodin přišlo v  pátek 1.  ledna v  liberecké nemocnici na svět první miminko roku 2016, kdy Daniela 
Němečková přivedla na svět holčičku Karolínku Šormovou. Malá Karolínka vážila po narození 3 220 gramů a měřila rovných 50 centimetrů. 
„Možná se vážně chtěla narodit jako první miminko, protože termín jsme měli stanovený až na 9. ledna,“ líčila s úsměvem šťastná maminka. 
Rodičům přišel v  pondělí 4.  ledna osobně pogratulovat primátor Tibor Batthyány, který jim přinesl dárek v  podobě dětské výbavičky. 
Na první miminko roku 2016 narozené na území Libereckého kraje se čekalo o poznání kratší dobu. Je jím Dominika Stará, která přišla na svět 
1. ledna v 1.17 hodin v nemocnici v Jablonci nad Nisou. Děvčátko vážilo 3 050 gramů a měřilo 46 centimetrů. Foto Jan Vrabec

 I. 2016

na první miminko roku se 
v liberci čekalo celý nový rok
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můžete platit kartou
téměř 40 platebních terminálů na úředních pracovištích 
magistrátu města Liberec je plně funkčních a město je tak 
připraveno přijímat k placení poplatků platební karty.
Redakce

rozpočet 1,679 miliardy
s vyrovnaným rozpočtem ve výši 1,679 miliardy kč bude 
letos hospodařit statutární město Liberec. zastupitelé jej 
schválili 22 hlasy na svém posledním loňském zasedání. 
rozpočet schválený pro rok 2015 byl o 96 milionů nižší.
Redakce

oProti miNuLým rokům chce 
město využít více peněz na přípravu 
projektů s  jasným cílem získat pro 
Liberec maximum dotací z Evropské 
unie, a tím podpořit jeho rozvoj.

Po předloňské povolební situaci, 
kdy město vstupovalo do nového 
roku 2015 s rozpočtovým provizoriem, 
nyní koalice potvrdila jak schopnost 
domluvit se, tak schopnost v zastupi-
telstvu prosazovat svoje záměry.

„Opozice naproti tomu nepřišla 
s žádnými konkrétními pozměňova-
cími návrhy, pouze s kritikou. Výjim-
kou je zastupitelka Zora Machartová 
(TOP 09), na jejíž podnět jsme v roz-
počtu navýšili položku na investice do 
domů s pečovatelskou službou,“ řekl 
náměstek pro ekonomiku, strategický 
rozvoj a dotace Jan Korytář. Přiznává 
však, že se zatím nepodařilo zapojit 
do přípravy rozpočtu více veřejnost. 
„V tomto směru budeme muset  více 
zapracovat.“

Město zapracuje i  na samotné 
podobě rozpočtu, a to tak, aby byl 
pro občany srozumitelnější. Primátor 
Tibor Batthyány uznává, že se v tabul-
kách, které byly veřejnosti doposud 
k  dispozici, nemusí vyznat každý. 
„Máme co dohánět. Zapracujeme 
na tom, aby byl rozpočet konečně 
přehledný,“ uvedl primátor. Za dobrý 
krok považuje navýšení příspěvku 
o jeden milion korun pro sportovce 
a o další milion dobrovolným hasi-
čům, kteří si tak budou moci dovolit 
pořídit nový automobil, zdravotnický 
materiál nebo ochranné pomůcky. 
„Především jsem rád, že se v rozpočtu 
podařilo zachovat příspěvek Dětské-
mu centru Sluníčko v původní výši,“ 
zmínil primátor.

V  souvislosti s  přípravou evrop-
ských projektů navýší magistrát 
v příštím roce personální náklady. To 
se nelíbilo opozici. Důvod, proč má 
radnice více zaměstnanců, je však 
podle náměstka Korytáře prostý. 
„Nechci, aby se opakovala situace 

z  minulých let, kdy kvůli strategii 
bývalého náměstka Jiřího Šolce ̀ šetřit 
za každou cenu` město muselo vrátit 
180 milionů korun z programu IPRM, 
a to jen proto, že nemělo dostatek 
kvalitně a včas připravených projektů 
a peněz na kofinancování. Všechny 
tyto peníze přitom město mohlo 
v minulých letech využít na investice.“

Investice do navýšení počtu úřed-
níků se podle něj vrátí do tří let. „Letos 
to ještě vidět nebude, tento rok bude 
hlavně ve znamení příprav jednotli-
vých projektů a žádostí o dotace, ale 
již v  roce 2017 a 2018 budou moci 
všichni posoudit, zda tato strategie 
byla správná, či nikoliv, a to zcela jed-
noduše podle objemu peněz, včetně 
dotací, na investice do městského 
majetku,“ uvedl náměstek.

Hlavní změna v rozpočtu je tedy 
v tom, že půjde více peněz zejména 
na projektové dokumentace a  pří-
pravu projektů. „Tyto prostředky 
budeme v průběhu roku případně 
ještě posilovat. Účel je zřejmý – získat 
pro město maximum dotací,“ zdůraz-
nil náměstek.

Pro dotační fondy je v rozpočtu při-
praveno bezmála 18 milionů Kč. „Opo-
zicí kritizované navýšení těchto fondů 
nechápu jako uplácení neziskovek 
nebo zbytečné utrácení, ale podporu 
důležité součásti veřejného života ve 
městě. Městské peníze nejsou nás na 
radnici, ale všech Liberečanů, tudíž 
je v  pořádku, pokud jdou dotace 
na sportovní, kulturní, sociální či 
ekologické aktivity a projekty Libe-
rečanů. Navíc 17,8 milionu je pouhé 
1 % z celého rozpočtu,“ vysvětlil Jan 
Korytář. 

v ProsiNci byLy spušteny termi-
nály v tzv. zkušebním provozu. Od 
4. ledna 2016, kdy se magistrát znovu 
otevřel po vánočních svátcích, už 
jedou platební terminály „naostro“.

Zavádění platebních terminálů 
na úřady má nesporné výhody pro 
občany. Vyplatí se však i  úřadu? 
Obavy ze strhávání poplatků při 
placení kartou mohou být namístě. 
Banky obcím a městům účtují pro-
vize ve výši zpravidla mezi 2 a 3 %. 
Při platbě menších částek se obvykle 
procento provize zvyšuje, s růstem 
částky naopak klesá.

„Náklady na bankovní provize, 
které obcím po instalaci platebního 
terminálu automaticky vzniknou, 
jsou na druhé straně kompenzo-
vány snížením nákladů na manipu-
laci s hotovostí,“ vysvětlil tajemník 
magistrátu Jindřich Fadrhonc. 

leden 2016  aktuálně

editorial
milí Liberečané,
věřím, že jste do nového roku vkročili přesně 

tak, jak jste si předsevzali. Asi tím nejmilejším 
možným způsobem se to v našem městě povedlo 
rodičům malé Karolínky, která 1. ledna přišla na 
svět jako první letošní miminko v liberecké porodnici. Těší mě, že jsem 
při své návštěvě zastihl oba šťastné rodiče a že bude Karolínka vyrůstat 
v úplné rodině.

Jsem rád, že znovu obnovíme tradici Plesu primátora, který tu několik 
let chyběl. Jsem sice mizerný tanečník, ale ani to mě nezastaví před mož-
ností jej uspořádat a setkat se s milými lidmi. Nebude samozřejmě chybět 
charitativní rozměr plesu a věřím, že uděláme radost Dětskému centru 
Sluníčko. S myšlenkou uspořádat primátorský ples jsem si pohrával už loni, 
ale tehdy bylo současné vedení města v nové roli a bohužel nebylo reálné 
akci takového rozsahu připravit. Ale od začátku jsem byl přesvědčen, že 
tato společenská událost k našemu stotisícovému městu patří. Primátor-
ský ples má nejen společenský, ale také symbolický význam a obecně je 
příležitostí k neformálnímu setkání v příjemné slavnostní atmosféře. Jeho 
comeback se uskuteční v sobotu 13. února v Clarion Grandhotelu Zlatý 
lev. Srdečně Vás na něj zvu a mohu slíbit, že se máte na co těšit. K tanci 
a poslechu bude hrát liberecký Orchestr Ladislava Bareše a těšit se můžete 
i na držitele Thálie Jana Kříže.

A co dalšího nás v letošním roce čeká? Z minulého roku nám zbyl 
rest v podobě obnovy zastaralého parkovacího systému a samozřejmě 
pokračujeme v mnoha rozjetých projektech, především v přípravě nového 
územního plánu, který se už na jaře dostane do fáze besed s občany. Město 
letos zahájí postupnou obnovu liberecké přehrady a blízkého okolí, dále 
chceme pohnout s projektem využití bývalého areálu LVT a věnovat se 
efektivnímu využití areálu na Ještědu. V neposlední řadě bychom rádi 
rozšířili řady městské policie o čtyři nové strážníky.

Z velkých stavebních akcí pak letos dojde k rekonstrukci vnitrobloku 
Rumjancevova, což bude akce města, a pak k několika sdruženým investicím, 
které přinesou nové inženýrské sítě v ulicích Oblačná, Šamánkova a Milady 
Horákové, kde půjde o první etapu rozsáhlejších stavebních úprav.

  váš tibor batthyány

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

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

Pro každého má primátor přichystáno zhruba čtvrt hodiny.
aktuální termíny jsou 26. 1. , 9. 2. a 23. 2. mezi 14. a 16. hodinou.

otevřené dveře primátorALiBereC.CZ
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Bývalý rektor zdeněk Kovář 
je čestným občanem liberce
První polistopadový rektor liberecké univerzity zdeněk 
kovář, který v roce 2014 zemřel ve věku 84 let, se stal 
čestným občanem města Liberce.
Jan Král

Světelná show se povedla
jedinečný vánoční dárek připravilo město Liberec pro tisíce 
lidí, kteří se 20. prosince v podvečer zastavili na náměstí 
dr. edvarda beneše. Čelní stranu novorenesanční radnice 
rozpohybovaly dechberoucí obrazy symbolizující naději, 
mír, radost, lásku a samozřejmě období adventu a vánoc.
Redakce

oceNěNí iN memoriam 
předal manželce Zdeňka 
Kováře Anastázii Kovářové 
primátor Tibor Batthyány na 
slavnostním zasedání zastu-
pitelstva 17.  prosince 2015. 
Čestné občanství získalo 
v minulosti jen 39 osobnos-
tí. Profesoru Kovářovi bylo 
uděleno za mimořádné zásluhy 
o rozvoj města a Technické univerzity 
v Liberci (TUL), celoživotní odbornou 
a pedagogickou činnost a rozvíjení 
principů svobody a demokracie.

Prof. Ing. Zdeněk Kovář, CSc., byl 
prvním rektorem Vysoké školy strojní 
a textilní svobodně zvoleným po roce 
1989 a zasloužil se o její přerod v TUL. 
Byl uznávaným odborníkem, vědcem 
a  inženýrem. Během působení na 
vysoké škole i v průmyslu se významně 
zasloužil o vývoj a inovaci spalovacích 
motorů. V letech 1998 až 2002 byl také 
členem Zastupitelstva města Liberec. 

Zdeněk Kovář 
zemřel 14. prosin-
ce  2014 ve věku 
nedožitých 85 let.

Zdeněk Kovář 
prošel těžkým 
životním obdo-
bím, když mu 
přes jeho vyso-

kou odbornost uznávaného experta 
na spalovací motory komunistický 
režim po roce 1968 znemožnil pra-
covat na vysoké škole. Deset let mohl 
dělat pouze řidiče nákladního auta, 
než směl pracovat v konstrukci pod-
niku Liaz. 

Na akademickou půdu se vrátil 
až po listopadu  1989. Byl zvolen 
děkanem strojní fakulty a v červnu 
1990 rektorem. Jako první svobod-
ně zvolený polistopadový rektor se 
významně zasloužil o rozvoj a mezi-
národní uznání liberecké vysoké 
školy. 

Pohádková radNice porostlá 
břečťanem, mystická radnice plující 
v  oblacích, ozdobená adventními 
svícemi, zkrátka chlouba Liberce 
v  záplavě magických, fantaskních 
i abstraktních pojetích byla k vidění 
v rámci programu čtvrté adventní 
neděle, která se nesla v duchu tzv. 
videomappingu – efektní světelné 
show, která pomocí speciálních pro-
jektorů změnila realitu náměstí Dr. 
Edvarda Beneše a prostorové vnímá-
ní historické stavby.

„Dlouhodobě se snažíme nachá-
zet impulzy, jak více oživit cent-
rum města a náměstí před radnicí, 
a  videomapping je něco, co Libe-
rečané ještě neviděli. Jde o novou 

a velice zajímavou technologii, která 
sklízí úspěch napříč Evropou, a jsem 
moc rád, že viditelně nadchla i naše 
občany, pro které to byl efektní 
vánoční dárek,“ komentoval primátor 
Tibor Batthyány.

Zhruba sedmiminutová světelná 
show, promítaná na budovu radnice, 
se během večera uskutečnila ještě 
třikrát, aby si tento unikátní zážitek 
mohl užít skutečně každý.

Záznam je možné zhlédnout na 
facebooku města na tomto odkaze: 
http://1url.cz/P7Li. O  ohromném 
úspěchu libereckého videomappin-
gu svědčí i to, že do uzávěrky ledno-
vého Zpravodaje si video prohlédlo 
na 40 tisíc uživatelů Facebooku! 

Limitovaná edice Tucson Welcome 1,7 CRDi již za 569 990 Kč!

Královský vůz s úsporným dieselovým motorem a královskou 
výbavou, ve které nechybí navigace s 8palcovým displejem, parkovací 
kamera, vyhřívaný volant i sedadla, automatická klimatizace či 
bezpečnostní systémy - asistent jízdy v pruzích LKAS a sledování 
dopravních značek SLIF.

Více na: www.hyundai.cz/akcni-nabidky/hyundai-tucson
Přijďte se přesvědčit!

A teď tu vládnu já!

Hyundai. Tucson

Hyundai Tucson - kombinovaná spotřeba: 4,7-7,6 l/100 km, emise CO2: 119-177 g/km  
Fotografie je pouze ilustrativní. Nabídka platí do 31. 1. 2016 u participujících autorizovaných prodejců Hyundai.

Auto BALVIN spol. s r.o.
U Červeného mlýna 3, 612 00 Brno

Inzerce

Nová zimNí víkendová linka 
s označením 39 bude zajíždět až na 
parkoviště přímo v areálu, tak jako 
tomu bylo již v  letních měsících. 
Rozdíl proti letnímu jízdnímu řádu 
je, že kromě víkendových spojů jsou 
nově zařazeny dva spoje v pracovní 
dny v podvečerních hodinách, které 
by měly vylákat občany k večernímu 
lyžování.

Jízdní řád zimních spojů linky č. 39 
budou ale aktuálně ovlivňovat sně-
hové podmínky v lokalitě veseckého 
sportovního areálu.

Spoje sezonní víkendové linky 
budou odjíždět podle svého platné-

ho jízdního řádu z terminálu MHD 
ze stanoviště č. 5 (odjezdové stání 
linky č. 21). K dopravě do areálu lze 
použít i současně provozované spoje 
linek č. 13, 24 a 26, směr Doubí sídli-
ště, do zastávky U střediska. Odtud 
čeká návštěvníky přibližně 10 minut 
chůze.

Dopravní podnik zavedl sezonní 
autobusovou linku do sportovního 
areálu Vesec loni od 8.  května do 
30.  září. Linka byla navržena jako 
víkendová, sloužící převážně rodi-
nám s dětmi a zájemcům o sportov-
ní vyžití všech možností, které areál 
nabízí. 

autobus do veseckého areálu 
pojede, jen když bude sníh
Pro běžkaře a vyznavače zimních radovánek jezdí do 
13. března 2016 linka městské hromadné dopravy č. 39.
Redakce

Kompaktní zvenku. Prostorný uvnitř. 
Hyundai ix20. Víc než jen kombi.

Hyundai ix20

Porovnejte nový Hyundai s jinými vozy na www.porovnejhyundai.cz. Hyundai Infocentrum 800 800 900.

Hyundai ix20 - kombinovaná spotřeba: 4,5-6,5 l/100 km, emise CO2: 119-154 g/km. Fotografie je pouze ilustrativní.  
Nabídka platí u participujících autorizovaných prodejců Hyundai.

Pořiďte si nejprodávanější vůz ve své třídě v Česku - Hyundai ix20 s bohatou výbavou již od 259 990 Kč.
Zvenku upoutá stylovým designem a kompaktními rozměry. Posuvná zadní sedadla poskytnou jedinečnou 
variabilitu vnitřního prostoru a vše umocní obří kufr s velikostí od 570 do 1 486 litrů.
Vyšší posez zajistí pohodlné nastupování i vystupování a skvělý výhled z vozu.
Dopřejte si špičkovou kvalitu podloženou 5letou zárukou bez omezení ujetých kilometrů. 

Hyundai auto Koutek s.r.o  Tanvaldská 1141, 463 11 Liberec - Vratislavice

tel.: +420 482 321 453  •  e-mail: hyundai@autokoutek.cz  •  www.hyundai.autokoutek.cz

Foto Pavel Chmelík
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„Jsem rád, že znovu obnovíme tradici Plesu primátora, který tu několik let chyběl. 
Ples nebude samozřejmě postrádat charitativní rozměr a věřím, že uděláme radost 
Dětskému centru Sluníčko. Primátorský ples má nejen společenský, ale také 
symbolický význam a je příležitostí k neformálnímu setkání v příjemné slavnostní 
atmosféře. Jeho comeback se uskuteční v sobotu 13. února v Clarion Grandhotelu 
Zlatý lev. Srdečně Vás na něj zvu a mohu slíbit, že se máte na co těšit. K tanci 
a poslechu bude hrát liberecký Orchestr Ladislava Bareše a těšit se můžete i na 
držitele Thálie Jana Kříže,“ zve primátor Tibor Batthyány.

Vstupenky můžete zakoupit v Městském informačním centru Liberec, 
nám. Dr. E. Beneše 23 (vedle radnice), tel.: 485 101 709, e-mail: info@visitliberec.eu.

leden 2016  neseďte doma

Lidové sady
Pøedprodej vstupenek dennì od 8 do 18 hodin, vèetnì víkendù. Rezervace www.evstupenka.cz.

Kulturní a spoleèenské centrum Lidové sady,
støedisko Zoologické zahrady Liberec

Lidové sady 425/1, 460 01 Liberec 1

tel: +420 482 710 649, +420 608 014 005

23. 1. v 15.00 

KARNEVAL ZA VYSVÌDÈENÍ
23. 1. v 19.00 

ROCK´N´ROLL PARTY
25. 1. v 19.30 

NORSKO - na kole, autem i lodí
27. 1. v 19.30 

BRATØI EBENOVÉ
30. 1. v 17.00 

FROZENFEST
3. 2. v 18.30 

VÁCLAV NECKÁØ & BACILY
6. 2. ve 20.00

XI. ETNOPLES ZOO LIBEREC
aneb Kvìtinové dìti

tipy a pozVánky na akcE V LiBErci

kaM za záBaVou? ComeBACk primátorského pLesu!
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Beseda s radkem loncem
Několikanásobného medailistu z mistrovství světa 
v kulturistice (2007 i. místo, 2008 iii. místo, 2009 ii. místo), 
držitele nepřeberného množství medailí z pohárových 
soutěží celé evropy radka Lonce přivítali v prosinci 
v základní a mateřské škole barvířská.
ZŠ a MŠ Barvířská
beseda s Libereckým sportov-
cem úctyhodných rozměrů (hrudník 
150 cm, biceps 55 cm, 138 kg svalů) 
děti velmi zaujala. Opravdu pozorně 
naslouchaly všem informacím, kte-
rých se jim z úst Radka Lonce dostalo.

Hlavním tématem byla zdravá 
výživa. Debatovali jsme o  složení 
kvalitního, vyváženého jídelníčku. 
Zmíněna byla nutnost zastoupení bíl-
kovin, cukrů i tuků ve stravě. Problém 
nezdravých tuků a cukrů obsažených 
hlavně ve sladkostech a smažených 
jídlech… Nemohli jsme opome-
nout ani specifika výživy kulturisty: 
v „objemové“ fázi 1,5 kg masa na den 
(!) i co obnáší předsoutěžní příprava 
v konečné, „rýsovací“ fázi.

Dále jsme probírali, zda jsou 
nezbytné výživové doplňky a jakou 
roli hraje kvalitní strava plná bílkovin, 
vitamínů a minerálních látek, které 
tělo potřebuje při zátěži tvrdého tré-
ninku (v případě Radka Lonce: 180 kg 
bench press, 50 kg jednoručka pro 

cvičení bicepsu, 300 kg mrtvý tah). 
Mluvili jsme i o tom, že někdy je třeba 
trénovat dvoufázově, což není jed-
noduché, pokud máte rodinu a „nor-
mální“ zaměstnání.

Vzhledem k finanční náročnosti 

kvalitní stravy a výživových doplň-
ků každý sportovec uvítá sponzora. 
V případě Radka Lonce je to firma 
EXTRIFIT.

Dotkli jsme se také tématu zakáza-
ných látek. Vysvětlili si, proč je neuží-
vat, i přítomnost tvrdých kontrolních 
opatření antidopingových komisařů.

Dozvěděli jsme se, jak Radek 
začínal. Že již ve 14 letech (v 8. třídě 
na ZŠ) vážil 86 kg díky množství 
svalové hmoty. Již jako žák se mohl 
pyšnit obvodem bicepsu 42 cm. Že 
jeho velkým vzorem jsou legendy 
kulturistiky Arnold Schwarzenegger 
a Dorian Yates. Jako doplněk k těžké-
mu trénování v posilovně (5x týdně) 
chodí plavat a do sauny. Miluje kva-
litní hudbu a sci-fi četbu či filmy. 

Přestože jde o poměrně silnou 
zájmovou koalici (dle mého návrhu 
prosazujeme spády jen jako dobro-
volné), nemáme zdaleka vyhráno. 
Z poslední debaty se zástupci MŠMT 
jsem nabyl dojmu, že ministerstvo 
stále nechce ustoupit, takže vše 
budou mít ve svých rukou poslanci.

Ve čtvrtek 14.  ledna se uskuteč-
nilo jedno z klíčových projednávání 
v  poslaneckém výboru pro vědu 
a  vzdělávání, odkud mohl vzejít 
tzv. pozměňovací návrh. I pro případ, 
že se tak nestalo, mám již připravenu 
dohodu s jednou z poslankyň, která 
změnu navrhne přímo ve 2. čtení ve 
sněmovně. Máme tedy jistotu, že se 
o návrhu zavést spádové obvody jen 
jako dobrovolné bude na plénu všech 
poslanců minimálně hlasovat. Jsem 
připraven v takovém případě požá-
dat o přijetí v každém z poslaneckých 
klubů, abych před hlasováním smysl 
návrhu vysvětlil a získal pro něj co 
největší podporu.

Se zástupci ostatních měst se sho-
dujeme v tom, že spádové obvody 
MŠ jsou rizikové a narušují dosavad-
ní systém předškolního vzdělávání. 
Základní školy jsou tradičně založe-
ny na lokálnosti, u výběru mateřské 

školy ale fungují jiné principy – blíz-
kost zaměstnání rodičů, pestrost 
vzdělávacích programů, rodinná 
atmosféra.

Povinné spády ale dosavadní svo-
bodnou rodičovskou volbu školky 
omezí, mohou destruovat i  malá 
rodinná zařízení, která budou mít 
s vymezením spádů největší potíže. 
Již mnohokrát zaznělo, že pokud 
budeme muset spádové obvody MŠ 
vymezovat povinně, čeká nás podle 
všeho změna současné sítě mateř-
ských škol.

Rada města již dokonce v prosinci 
souhlasila s reorganizací sítě, další 
projednávání jsme ale pozastavili do 
doby, kdy budeme znát přesné znění 
novely zákona. Souběžně jsme ale 
začali se specialisty na školské právo 
pracovat i na alternativní variantě, 
která by mohla zachovat alespoň 
většinu (nebo možná i  všechny) 
mateřských škol jako samostatných 
entit, ale za cenu mnohých ústupků 
a ztráty komfortu v jiných aspektech.

Tak či tak je pro nás prioritou 
změna novely zákona. Pokud toho 
dosáhneme, nebude potřeba na stá-
vající síti mateřských škol v Liberci 
měnit nic. 

Boj za zrušení spádů 
v mš: 13 měst pospolu
Liberec, Praha, hradec králové, olomouc, zlín, teplice, most, 
jablonec n. N., karlovy vary, jihlava, Frýdek ‑místek, mladá 
boleslav a havířov. Přesně polovina statutárních měst se 
zhruba dvoumiliónovou aglomerací obyvatel se zatím spojila 
na můj návrh dohromady, aby společně čelila projednávané 
novele školského zákona, jíž chce ministerstvo školství 
(mŠmt) zavést povinné spádové obvody u mateřských škol.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství

ohlédnutí za adventním časem
Jana Pospíšilová, MŠ Pastelka

Jak to všechno začalo? Společně s rodiči a jejich dětmi z mateřských škol 
z Machnína i z Ostašova jsme vyráběli vánoční výzdobu na předvánočních 
dílničkách, kreslili a posílali jsme dopisy pro Ježíška do jeho dílny na Boží Dar, 
vystoupili jsme s vánočním pásmem písniček a básniček v ostašovském kostelíku.

Přivítali jsme všichni společně advent vánoční pohádkou s rozsvícením stro-
mečku, do obou MŠ přišel čert s Mikulášem s nadílkou dětem, vypouštěli jsme 
balónky s přáníčky Ježíškovi. Děti si s velkou láskou a pílí připravily pro rodiče 
besídky s drobnými dárečky a nakonec přišel Ježíšek s dárečky.

Dnes, jako mávnutím kouzelného proutku, všechno zmizelo a zůstaly jen 
vzpomínky na příjemně prožité společné chvilky. Krásný celý nový rok 2016, 
hodně zdraví, štěstí a bohatých zážitků Vám všem přejí všechny děti z MŠ Pastelka 
i s celými kolektivem, který se o děti s láskou stará. 

děti ZpívALy „nA sChodeCh“

k  dlouholetým předvánočním tradicím na zŠ sokolovská patří zpívání 
„na schodech“. děti ze školního pěveckého sboru Pavlovická jitřenka pod 
vedením sbormistryně jany habelové pilně celý podzim připravovaly pásmo 
vánočních písní a  koled, který poslední den před vánočními prázdninami 
předvedly svým spolužákům. a  proč zpívání „na schodech“? celá škola 
se schází na centrálním schodišti, kde je jednak dobře vidět a navíc se zde 
sborový zpěv krásně rozléhá.  Pavlína Roudná, zástupkyně ředitelky
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statutárNí město Liberec bylo 
krátce před Vánocemi přijato ke 
spolupráci s Agenturou pro sociální 
začleňování (ASZ), takže nás čeká 
především tvorba strategie pro 
sociální začleňování, což by mohlo 
městu pomoci jak při realizaci 
potřebných opatření ve vyloučených 
lokalitách, při školní inkluzi, bydlení 
prostupném i sociálním a v preven-
ci kriminality a bezpečnosti, tak při 
čerpání financí z  předem daných 
alokací při MŠMT, MPSV i  MMR 
(koordinované čerpání dotací z EU). 
Práce se rozbíhají už v těchto dnech, 
kdy s ASZ dohadujeme tzv. lokální 

partnerství a budujeme jednotlivé 
pracovní týmy.

Změny v  oblasti školství jsou 
přímo závislé na znění novely 
školského zákona, kterou nyní pro-
jednávají poslanci. Pokud novela 
uzákoní povinné spádové obvody 
v předškolním vzdělávání, vynutí si 
velké změny v naší síti MŠ. Základ-
ní školy zase čeká plošné testová-
ní klimatu tříd a  také definování 
parametrů a  zavádění hodnocení 
jednotlivých škol. Pevně věřím, že 
uspějeme i  s  našimi investičními 
žádostmi na navyšování kapacit ZŠ 
(dotace MŠMT), abychom naše školy 

připravili na nápor školáků v příštích 
letech.

Velké příspěvkové organizace 
(obě divadla, obě zahrady, Sluníč-
ko, Kontakt, CZaSP) projdou rovněž 
velkou změnou – začnou při nich 
zasedat nově vytvořené dozorčí 
rady, které v prvním roce zmapují 
vnitřní zadlužení organizací, zadají 
audity a  pomohou s  tvorbou tzv. 
strategické politiky zřizovatele, což 
není nic jiného než plán cílů, indiká-
torů jejich plnění i způsobu financo-
vání organizací.

Konečně poslední oblastí (nikoli 
významem) je cestovní ruch a kul-

tura. Rok 2016 tu 
chceme věnovat 
t vorbě kon -
cepce kultury, 
která by se měla 
stát autonomní 
i  synergickou 
součástí již existující strategie rozvoje 
cestovního ruchu. A pokud uspějeme 
se žádostí o zapojení do přeshranič-
ního projektu Via Sacra, můžeme se 
těšit nejen na zrestaurování krásného 
morového sloupu v zahradě kostela 
Nalezení sv. Kříže na Malém náměstí, 
ale i na modernizaci městského infor-
mačního centra. 

díky PřeshraNiČNí spolupráci 
s dvěma německými kiny bude Var-
šava nejen obnoveným kamenným 
kinem, ale i místem česko-němec-
kých setkávání, společenských akcí, 
výstav a koncertů. Asanace a celková 
rekonstrukce objektu vyjde před-
běžně na cca 61 mil. Kč včetně DPH. 
Většinu této částky by měly zaplatit 
evropské dotace.

Legendární kino ve Frýdlantské 
ulici, postavené ve stylu art deco, 
přestalo promítat v  roce 2008 
a  o  jeho obnově se v  souvislosti 
s  dvěma libereckými multikiny 
a špatným technickým stavem inte-
riérů Varšavy dlouho mluvilo jako 
o utopii. Odhadované náklady na 
rekonstrukci šly do mnoha desítek 
milionů korun. V roce 2012 ale z ini-
ciativy několika patriotů vzniklo 
občanské sdružení Zachraňme kino 
Varšava, které si prostory kina od 
města pronajalo, a dalo si za cíl pře-
budovat je v multikulturní centrum.

Výsledkem úvodní etapy revitali-
zace, kterou město podpořilo část-
kou 2,2 mil. Kč, bylo loni v  únoru 
slavnostní otevření první obnovené 
části v podobě kavárny Kino Káva. 
A díky podpoře současného vedení 
města bude obnova kina pokračo-
vat.

Radní nyní schválili záměr vypsá-
ní zadávacího řízení na zhotovitele 
projektové dokumentace a  také 
přípravy projektové žádosti v rámci 
Operačního programu přeshraniční 

spolupráce Česká republika – 
Svobodný stát Sasko 2014–
2020.

Cílem chystaného pro-
jektu je mimo jiné úzká přeshra-
niční spolupráce tří českosaských 
pohraničních kin – liberecké Var-
šavy, žitavského Kronenkina a kina 
Kulturfabrik Meda v Mittelherwigs-
dorfu, a proto se do projektu zapojí 
všechna tři města. Celkové náklady 
na rekonstrukci těchto tří kin dosa-
hují 3,2 mil. eur, přičemž cca 2,3 mil. 
eur připadne na projektové aktivity 
statutárního města Liberec, které 
bude takzvaným lead partnerem. 
Dotace z  uvedeného programu 
přeshraniční spolupráce pokryjí až 
85 % uznatelných nákladů projektu 
a  dalších 5 % uznatelných nákla-

dů by mohla pokrýt státní 
dotace. V takovém případě 
by se město na této investici 
podílelo zhruba 10 %.

„Myslím, že si Liberec, a zejména 
jeho obyvatelé, zaslouží moder-
ní kulturní zařízení. Je ostuda, že 
v  pátém největším městě v  ČR 
nefunguje ani jeden filmový klub 
a  zájemci o  filmové umění musí 
jezdit do sousedního Jablonce. 
Navíc rekonstruovaný sál bude 
využitelný i pro nedalekou základní 
uměleckou školu,“ uvedl náměstek 
primátora pro ekonomiku, strategic-
ký rozvoj a dotace Jan Korytář.

Při samotné rekonstrukci bude 
stěžejní provést izolace proti zemní 
vlhkosti a vyřešit opotřebení jed-
notlivých konstrukcí. Prostory 

velkého sálu, balkonu, bývalých 
lóží a malého sálu Barrandoff čeká 
náročná asanace a projekt počítá 
také s vybudováním kompletního 
technického zázemí pro činnost kina 
a se zajištěním veškerého technické-
ho příslušenství.

A jak to bude vypadat za provozu? 
V klubu Barrandoff v prvním patře 
budovy se budou konat kulturní 
akce napříč žánry a  zrenovovaný 
kinosál se stane univerzálním sálem, 
který bude možné přizpůsobit podle 
potřeb plánovaného programu – na 
filmovou projekci, pro divadelní 
představení, koncerty, přednášky, 
sympozia nebo workshopy. Pro-
gramovou náplň by mělo i nadále 
připravovat občanské sdružení 
Zachraňme kino Varšava.

Podle primátora Tibora Batthy-
ányho by obnova bývalého kina 
Varšava mohla být přínosem z hned 
několika pohledů. „Samozřejmě jde 
o  záchranu historické a  architek-
tonicky cenné budovy, která navíc 
přinese oživení centra města, kde 
podobné multikulturní zařízení 
chybí. Přeshraniční spolupráce 
s německými kiny pak slibuje nové 
programové možnosti a samozřejmě 
podpoří cestovní ruch,“ uvedl primá-
tor Tibor Batthyány s tím, že velkým 
otazníkem zatím zůstává finanční 
zajištění provozu Kulturního centra 
kino Varšava. „To je samozřejmě klí-
čová věc, kterou ještě bude nutné 
dořešit,“ dodal primátor. 

Jaké priority nás letos v rezortu čekají?
Patrně největší objem práce letos odvedeme v sociální oblasti a ve školství.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu

město pomůže obnovit varšavu, vznikne multikulturní centrum
zrekonstruovat zchátralou historickou budovu, obnovit legendární kino a vytvořit v jeho prostorách multikulturní centrum 
s přeshraničním přesahem má za cíl projektový záměr kulturní centrum kino varšava, který na své poslední letošní schůzi 
podpořili liberečtí radní.
Redakce

Ivan Langr
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iNvestice za zhruba 1,5 miliardy 
korun výrazně přispěje k moderniza-
ci nemocnice a samozřejmě povede 
ke zlepšení lékařské péče. Výstavba 
centrálního urgentního příjmu je pro 
největší zdravotnické zařízení v Libe-
reckém kraji nyní prioritou.

Klíčem k realizaci této investice je 
zajištění potřebného financování, na 
kterém se vedle města Liberce bude 
podílet zejména Liberecký kraj jako 
většinový akcionář. Konkrétní dotace 
na přestavbu celého areálu se zatím 
nerýsuje.

„Jsme připraveni se zavázat spolu-
financovat tuto stavbu ve výši našeho 
akcionářského podílu. Tedy přibližně 
částkou 11 milionů korun ročně po 
dobu 20 let s tím, že první splátka 
bude uvolněna ihned, jakmile bude 
mít nemocnice vybraný konkrétní 
model úvěru či jiného financování,“ 
říká náměstek primátora pro eko-
nomiku, strategický rozvoj a dotace 
Jan Korytář a dodává: „Mimo tento 
rámec ale myslíme na rozvoj liberec-
ké nemocnice i v rámci programu při-
pravovaného Integrovaného plánu 
rozvoje území Liberec – Jablonec nad 
Nisou (IPRÚ), kde je předběžně aloko-

váno 50 milionů korun na výstavbu 
nového parkovacího domu právě 
v areálu krajské nemocnice.“

Bez modernizace není nemocnice 
schopna držet krok se současnou 
medicínou. Současný areál v Husově 
ulici zároveň již nevyhovuje prosto-
rově a neumožňuje ani další rozvoj. 
Nemocnici chybí prostory pro umís-
tění nových technologií a rozvíjejí-
cích se oborů, na kterých je závislá.

„Bohužel v tuto chvíli ještě není 
zřejmé, jakou formou se bude výstav-
ba financovat. Zda vlastní investicí 
nebo případně nějakým PPP projek-
tem, který by byl výhodný z hlediska 
rozložení DPH. Co se týče samotné-
ho projektu, apelujeme na to, aby 
modernizace nemocnice neskončila 
výstavbou pouze pavilonu urgentní 
péče,“ upozorňuje primátor Tibor 
Batthyány.

S  postupem v  přípravě moder-
nizace KNL je spokojena městská 
radní a  členka dozorčí rady KNL 
Zuzana Kocumová. „Jsem ráda, že 
od počátečního stavu, kdy se disku-
tovalo, jestli vůbec do modernizace 
jít, nebo ne, jsme se posunuli do fáze 
příprav. Projekt má za město Liberec 

jednoznačně podporu a  ve chvíli, 
kdy bude třeba začít splácet úvěr, se 
zapojí i do spolufinancování. Spolu 
s  kolegou Josefem Šedlbauerem 
jsme byli u počátků tohoto projektu 
a těší mě, že z fáze obecných diskusí 
jsme se dostali do dnešního stavu, 
kdy je přislíbené financování od 
všech akcionářů, jsou specifikované 
požadavky na pavilon a připravuje 
se soutěž o návrh. Nejdříve se zva-
žovalo více možností a rozhodovalo 
se i mezi stavbou na zelené louce. 
Myslím, že současná varianta splňuje 
základní požadavky lékařů a pacien-
tů, ale zároveň umožňuje zachová-
ní nemocnice v  centru města, což 
osobně považuji za podstatné,“ míní 
Zuzana Kocumová.

Pavilon urgentní medicíny by měl 
vzniknout ve spodní části areálu KNL, 
kde by nahradil stávající objekty. 
Projekt počítá s výstavbou šestipod-
lažního objektu, v němž by měly být 
centrální příjem i centrální operač-
ní sály, ARO, JIP, neurologie, iktová 
jednotka, traumacentrum i  všeo-
becná chirurgie. Součástí projektu 
je i vytvoření centra vysokoškolské 
výuky a biochemie. 

dokončení ze strany 1.
Nápadů na využití neobsazených 

prostor bývalých LVT mají provozova-
telé několik. Jedním z těch realizova-
telných je snaha Technického muzea 
Liberec využít pavilony k takzvaným 
výrobním dílnám.

„Jde o vybudování dílen pro děti 
a mládež, aby měly možnost praktic-
kého poznání technických činností, 
tedy doslova řečeno, aby se mohly 
naučit, jak se drží správně třeba kla-
divo,“ upřesňuje Jiří Němeček, ředitel 
Technického muzea Liberec. Děti mají 
podle něj v dnešní době k řemeslům 
a technickým věcem daleko. V dílnách 
by si tak mohly řadu věcí vyzkoušet.

„Projekt technického muzea pod-
porujeme v co největší míře. Rýsuje 
se možnost získání dotace společně 
s německým městem Chemnitz. To 
by umožnilo rozšíření muzea v rámci 
areálu výstaviště. Ještě teď v lednu 
nás čeká další schůzka, na které si 
upřesníme další technické věci,“ říká 
náměstek primátora pro technickou 

správu majetku města Tomáš Kysela.
Technické muzeum Liberec před-

stavuje veřejnosti dopravní prostřed-
ky od jízdních kol přes motocykly 
a automobily až po kolejová vozidla. 
Expozici doplňuje i celá řada předmě-
tů technického charakteru, které mají 

vztah k  regionu, například motory 
nákladních automobilů, jízdní kola, 
psací stroje nebo modely autíček. 
Muzeum tak prezentuje význam prů-
myslové výroby v Liberci, ale i v celém 
Libereckém kraji a přilehlých a přes- 
hraničních regionech. 

město podporuje modernizaci nemocnice
Příprava výstavby nového pavilonu urgentní péče v krajské nemocnici Liberec (kNL) 
postupuje a město Liberec tomuto projektu vyjadřuje podporu. je rovněž připraveno 
podílet se na jeho financování.
Jan Král

>> Jaká je budoucnost výstaviště?

Odsouzení z Vazební věznice 
Liberec se pod dohledem zapojili 
do úklidu Liberce.
Za slunečného, avšak mrazivého 
počasí se vězni během jednoho 
prosincového dopoledne pohybo‑
vali v oblasti sídliště Rochlice, kde 
uklidili nejen nalétaný odpad, ale 
pomohli především s hrabáním 
listí.

Vazební věznice pravidelně 
organizuje dobrovolné veřejně 
prospěšné činnosti odsouzených, 
které probíhají mimo areál věznice. 
Statutární město Liberec s tím 
má velmi dobré zkušenosti. Loni 
se vězni v rámci města zapojili do 
velké jarní úklidové akce Ukliďme 
Česko – Ukliďme Liberec, během 
níž nasbírali řadu pytlů s odpadem, 
ale i nábytku, pneumatik nebo 
injekčních stříkaček. Odsouzení 
pomáhají také s údržbou zeleně 
v některých mateřských a základ‑
ních školách.
Tyto činnosti dělají vězni dob‑
rovolně bez nároku na finanční 
odměnu. 

Pro taxikáře
PRO ZKOUŠKY ze znalosti místopi‑
su, právních předpisů upravujících 
provozování taxislužby, zákona na 
ochranu spotřebitele a znalosti 
obsluhy taxametru jsou letos 
stanoveny tyto termíny:
4. února, 7. dubna, 9. června, 
11. srpna, 6. října a 8. prosin‑
ce 2016.

Přihlásit se je nutné minimálně 
dva dny před termínem. Zkoušky 
začínají v 9 hodin. Přihlášení je 
možné na e ‑mailu: steklova.pavli‑
na@magistrat.liberec.cz, osobně 
v kanceláři č. 311 (č. 312) v budově 
Nového magistrátu. Místo konání 
zkoušek je v počítačové učebně ve 
2. patře Nového magistrátu. 

odsouzení uklízeli
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Př iPr avovaNý Nov ý návrh 
územního plánu bude projektantem 
odevzdán v únoru, následně pořizova-
telem zveřejněn a projednán s dotče-
nými orgány.

Občané budou mít příležitost pro-
hlédnout si jej na webových strán-
kách města a budou s ním podrobněji 
seznámeni při veřejných besedách 
v březnu tohoto roku.

Nově bude možnost k  tomuto 
návrhu podat připomínky. Po obdrže-
ní stanovisek dotčených orgánů a při-
pomínek občanů bude návrh upraven 
a předložen k veřejnému projednání na 
podzim roku 2016. Opět bude zveřej-
něn a před vlastním projednáním pro-
běhne druhá etapa besed s veřejností.

V  rámci besed budou představe-
ny změny, které byly provedeny od 
poslední zveřejněné a  projednané 
podoby nového územního plánu. 

Potřebu změn v připravovaném územ-
ním plánu schválilo zastupitelstvo 
města v červnu roku 2015. Opět byly 
posouzeny a do značné míry zapraco-
vány podněty (námitky a připomínky) 
podané ve veřejném zájmu.

Jedná se o koncepční změny týkající 
se například rozsahu zastavitelného 
území města s ohledem na regulaci 
plošného rozvoje. Nový návrh podpo-
ruje oživení zástavby zejména v cent-
rální části města. Tyto změny reagovaly 
také na demografický vývoj. Zároveň 
byl posílen a závazně vymezen systém 
zeleně ve městě.

Doufám, že občané tyto změny 
uvítají, případně se aktivně zapojí do 
procesu pořizování územního plánu 
tak, aby nově připravený územní plán 
mohl být vydán ve všeobecné shodě 
a  dobře sloužil všem obyvatelům 
města i dalším uživatelům území. 

cíLem sLužby je rozšíření možností 
získávání informací alespoň z části roz-
sáhlé datové základny mapového por-
tálu široké laické i odborné veřejnosti.

Díky této mapové službě si může 
uživatel zobrazit ve vlastních soft-
warových GIS aplikacích (např. volně 
dostupné WMS prohlížeče) jednotli-
vé datové vrstvy mapového portálu 
města Liberec.

Adresa pro použití v GIS aplikacích: 
http://marushkapub.liberec.cz/han-
dlers/wms.ashx.

Podívat se můžete například na 
stávající i rozpracovaný nový územní 
plán, na výkresy ÚAP nebo na to, jak 
vypadal Liberec z výšky v roce 1938 
nebo v 50. a 70. letech a další.

WMS neboli webová mapová služba 
(web map service) umožňuje sdílení 
prostorových dat ve formě rastrových 
výstupů v prostředí internetu. Prohlí-
žecí WMS služby mapového portálu 
města Liberce jsou publikovány dle 
standardu OGC WMS 1. 1. 1.

veřejnost se bude moci 
vyjádřit k územnímu plánu
o postupu v přípravě nového návrhu územního plánu 
Liberec informuje určený zastupitel ve věcech územního 
plánování.
Karolína Hrbková, náměstkyně primátora pro územní plánování, 
veřejnou zeleň a životní prostředí

mapová prohlížecí služba (WmS)
statutární město Liberec spustilo mapovou prohlížecí službu 
(Wms) k přístupu k vrstvám mapového portálu města.
Odbor hlavního architekta

pLánujete výkopové neBo Zemní práCe?
chystáte se na hlubokou orbu na zemědělských pozemcích?

pozor! podzemní nebo nadzemní telekomunikační vedení a případně 
jiné síťové prvky se mohou nacházet i na vaší nemovitosti.

Podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., jsou stavebníci, kteří budou provádět 
činnost spojenou se zemními pracemi, povinni provést opatření, aby nedošlo 
k poškození vedení komunikační sítě. To se týká i provádění hluboké orby na 
zemědělských pozemcích, zemních prací a terénních úprav.

Mezi tato opatření patří především povinnost si před začátkem prací vyžá-
dat „vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“. Společnost 
CETIN je připravena toto vyjádření poskytnout zdarma na internetové 
adrese www.cetin.cz v sekci „Naše síť“.
 Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. (cEtin)
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veLký Pozemek v  centru města 
změnil na přelomu roku majitele. Po 
dlouhých jednáních pozemek od stá-
vajícího vlastníka, německé společnosti 
ECE, koupila firma ze skupiny LIF, a.s., 
(Libereckého Investičního fondu). Na 
tomto problematickém a dnes zane-
dbaném území po nedostavěném 
obchodním centru by tak vyrostla uce-
lená část města, navazující na stávající 
zástavbu i přírodní prostředí.

Pro primátora Liberce Tibora Batthy-
ányho má projekt dvě roviny. „Prvně 
jsem rád, že se našel smysluplný 
projekt, který městu po urbanistické 
stránce pomůže, a tou druhou rovinou 
je, že podporuji vytváření podmínek 
pro technologické firmy a vznik nových 
pracovních míst s vysokým podílem 
přidané hodnoty,“ řekl. „Projekt konzul-
tujeme s jeho autory, především s Jiřím 
Šolcem a  Tomášem Kučerou už od 
doby, kdy začal dostávat konkrétnější 
obrysy. Za hnutí ANO ve vedení města 
tento projekt jednoznačně podporuje-
me,“ doplnil.

K záměru vybudovat na rozsáhlém 
území technologické centrum dodává 
Tomáš Kučera, člen představenstva 
Libereckého Investičního fondu: 
„Jedná se o první návrh ve formě studie, 
budeme prověřovat jeho ekonomickou 
reálnost. Budeme rovněž hledat partne-
ry pro realizaci celého projektu. Naším 
cílem je využít silných regionálních 
kořenů a  vystavět zde projekt, který 
nejenže má velký ekonomický potenciál, 
ale vrátí této části města tvář.“

„Objem investic odhaduji na 1,2 mili-
ardy korun,“ poznamenal.

Ještě v  lednu by se se záměrem 
měla seznámit rada města. Následo-
vat budou jednání k územnímu plánu 
a dopravnímu řešení. Zapotřebí bude 
také zpracování územní studie. Výsled-
ná podoba projektu bude zřejmá až po 

následné architektonické soutěži.
U zrodu projektu od počátku stál 

městský zastupitel a  nyní manažer 
projektu Jiří Šolc. „Myšlenkou využití 
tohoto pozemku jsem se zabýval ještě 
ve funkci ekonomického náměstka 

a  teď jsem tomuto pro-
jektu věnoval prakticky 
rok od odchodu z radnice. 
Tento projekt je vynikající 
příležitost pro město Libe-
rec, vzniknou zde nová 
pracovní místa, nové byty, 
Liberecké inovační cent-
rum bude lákat odborníky 
z celé ČR a možná i zahra-
ničí,“ uvedl.

Základem řešení „díry 
Perštýn“ je podkova 
s  možným bezpečným 
serverovým centrem, ta 
je umístěna v  nejnižším 

místě pozemku, na podkově je 
navržena šestice administrativních 
„věží“, které budou sloužit jako 
kanceláře firem. Tvůrcem hmotové 
studie a autory řešení jsou archi-
tekti Petr Šikola a Václav Dvořák 
s týmem. „Situace pozemku, tedy 
orientace k severu a  jeho složitá 
morfologie byla pro nás výzvou. 
Koncept řešení se opírá o rozšíření 
centrálního městského veřejného 
prostoru do nejnižší části pozemku, 
navazují svažité přírodní parkové 
plochy s místy pro sport a odpo-
činek, dále atypické obytné domy. 
Součástí návrhu je kapacitní pod-
zemní parkoviště, sloužící lokalitě 
i obyvatelům města,“ upřesnili.

Pokud vše půjde bez potíží a projekt 
najde své zákazníky, ostudná „díra Perš-
týn“ by po letech mohla zmizet a dát 
městu nové pracovní příležitosti, věhlas 
a tah na branku v oborech, které zatím 
v Liberci pevné místo nemají. 

Liberec tak má vůbec poprvé 
možnost zapojit se do mezinárodní 
sítě evropských měst, která využívají 
takzvané komunitární programy EU. 
Rozhodli o tom zastupitelé na svém 
prosincovém zasedání. Liberci se tak 
otevírá cesta k novým příležitostem 
a  možnostem pro financování jeho 
projektů.

Cílem programu je podpořit 
výměnu zkušeností mezi evropskými 
městy, posílit kvalitu strategického 
řízení a  podnítit šíření znalostí ve 
všech oblastech spojených s udržitel-

ným rozvojem měst. Ačkoli programy 
vícestranné mezinárodní spolupráce 
skýtají velké příležitosti a možnosti 
financování projektů, město Liberec 
jich dosud nevyužívalo a nemá s jejich 
přípravou a realizací žádné zkušenosti.

„Naše partnerská města Augsburg 
i Amersfoort tyto programy využívat 
umí. Není důvod, aby Liberec stál 
stranou. Přinese nám to nejen peníze 
na rozvoj města, ale také zkušenosti, 
inspiraci a kontakty z celé Evropy,“ řekl 
náměstek pro ekonomiku, strategický 
rozvoj a dotace Jan Korytář.

Liberec se do projektu RetaiLink, 
který je zaměřen na revitalizaci měst-
ských center, zapojí na úrovni tak-
zvaného přidruženého člena. Přesný 
obsah projektu a úloha Liberce v něm 
bude teprve specifikována na společ-
ném setkání s dalšími projektovými 
partnery. Jako témata se nabízí napří-
klad využití dnes nevyužitých památek 
nebo revitalizace brownfieldů, kterých 
má Liberec hned několik – Papírové 
náměstí, areál bývalé Textilany nebo 
areál bývalých libereckých tiskáren. 
V rámci projektu je možné připravit 

také aktivity na podporu lokálních 
výrobců a tradičních producentů.

Za účast v projektu zaplatí město 
Liberec cca 225 tisíc korun, což před-
stavuje 15 % celkových nákladů. 
Většinu peněz (cca 1,3 mil. Kč) město 
získá z programu URBACT III, který je 
financován z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj.

V rámci projektu se Liberec v první 
fázi zúčastní několika společných 
setkání. Hlavním partnerem projektu 
je španělské město Igualada, které leží 
60 kilometrů od Barcelony. 

liberec se zapojí do programu Urbact III
důležité zkušenosti s přípravou a realizací projektů na mezinárodní úrovni, k tomu užitečné kontakty a inspiraci z dalších 
evropských měst přinese Liberci zapojení se do projektu retaiLink, který má podporu z evropského programu urbact iii.
Jan Král

Jáma na perštýně by mohla zmizet
do pěti let by mohlo v obří jámě na libereckém Perštýně vyrůst administrativně technické centrum s navazující zástavbou 
bytů, sportovištěm, parkem a občanskou vybaveností.
Jan Král

Foto domyjinak.cz

Foto Pavel Chmelík
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lyžovačka, nebo voda v kohoutku?
když si antonín důra, románový majitel říčních lázní na břehu olše, povzdechl, plavaje v hustém dešti a s doutníkem 
v ústech, nad poněkud nešťastným průběhem léta, nemohl ještě tušit, že v naší postmoderní době bude nešťastný 
a nezvyklý nejen průběh léta, ale i zimy, jara a podzimu.
Jan Marek, Starostové pro Liberecký kraj

Krédo současné koalice: rozhazovat, projídat, bavit se!
Liberec na pokraji bankrotu. Předlužený Liberec. tímto pojmenováním strašila změna pro Liberec občany v době, 
dokud seděla v opozici. jakmile se ale dostala k vládě, lidově řečeno „k lizu“, termín „předlužený Liberec“ vymizel 
z jejího slovníku. místo úspor razí heslo „všechno projíme, po nás potopa, ať si je dluh vysoký, jak chce, komu to vadí?“
Jan Čmuchálek, Lenka Kadlecová, Martina Rosenbergová, ČSSD

Chladné počasí v létě zaháníme vyhří‑
vanými plovárnami (návštěva možná 
jen bez doutníku) a zasněženou zimu si 
vytváříme uměle pomocí sněžných děl 
a tyčí (zde zatím i s doutníkem).

Ochlazení koncem roku umožnilo 
spustit zasněžovací systémy ve všech 
lyžařských oblastech kraje. Taková 
náhradní chumelenice stojí nezměrné 
úsilí a především spoustu energie a vody. 
Jedno sněžné dělo propálí za hodinu 
provozu kolem 18 kWh elektřiny, což 
je příkon asi 9 rychlovarných konvic. 
Za sezónu (nejméně 60 hodin provozu) 
spotřebuje jedno sněžné dělo více jak 
1 MWh elektřiny, což je polovina roční 
spotřeby průměrné čtyřčlenné rodiny. 
Po započtení ztrát z přenosu elektřiny 

se spálí při výrobě zimy jedním sněžným 
dělem 825 kg hnědého uhlí. Sníh se dělá 
z vody a té je potřeba na 1 ha sjezdovky 
1 milion litrů, což je 1 000 m3 (kubíků). 
To je spotřeba průměrné rodiny za 20 let.

Lyžařské středisko Severák zasněžuje 
necelých 50 hektarů sjezdovek, Ještěd 
přibližně 90 hektarů. Oba areály spo‑
třebují na jedno zasněžení 140 000 m3 

vody. To je roční spotřeba vody 2 800 
domácností.

Areál Severák odebírá výhradně vodu 
z Josefodolské přehrady. Ještěd odebírá 
vodu mimo jiných zdrojů i z vodovodního 
řadu, který je napájen také Josefodol‑
skou přehradou.

Parádní lyžovačka jistě každého 
nadchne. Ale jak budeme nadšení, až 

po dalších poněkud nešťastných průbě‑
zích lét i zim bude Josefodolská přehra‑
da stejně poloprázdná, jako jsou dnes 
již po několik let nádrže v amerických 
Rocky Mountains? Nebo by mělo město 
Liberec raději už teď usilovat o partner‑
ství třeba s městem Sacramento, aby 
okoukalo hospodaření s vodou v čase 
dlouhodobého sucha?

Městu Liberec patří lyžařský areál 
Ještěd. Veřejná správa by se měla chovat 
odpovědně ke zdrojům jak finančním, tak 
i přírodním. Je možné, že město Liberec 
bude muset rozhodnout, že zasněžovat 
se bude moci jen z nádrže na Bucharce, 
nikoliv z pitné vody, byť to třeba povede 
k zasněžení jen omezené plochy nebo 
dokonce ke zkrácení sezóny. Za takové 

rozhodnutí sice 
nikdo pochva‑
lu nedostane, 
možná ale přijde 
brzy doba, kdy 
zastavit výrobu 
c h u m e l e n i c e 
z pitné vody 
bude nejméně 
nešťastným rozhodnutím.

Průběh jakéhokoliv ročního období 
může být poněkud nešťastným. Mnohem 
nešťastnějším by ale mohlo být upřed‑
nostnění zábavy před základní potře‑
bou – pitnou vodou. Nadávat na počasí 
budeme moci dál třeba i s doutníkem 
v ústech a lyžemi ve sklepě, ale poteče 
nám doma voda z kohoutku. 

Bývalá koalice našetřila celkem 350 
milionů korun na splacení části dvou‑
miliardového dluhu města Liberce. A to 
v době hospodářské krize, kdy byly příjmy 
města mnohem nižší než dnes. Současná 
vláda se ale rozhodla splátku dluhu jedno‑
duše projíst, a tak znovu vrátit zadlužení 
města na úroveň dvou miliard. Přitom 150 
milionů z ušetřených 350 milionů korun 
věnuje vedení města spořitelně jenom 
za to, že tato bude ochotna přistoupit na 
refinancování celého úvěru.

Podívejme se, za jaké potřebné věci 
pro občany hodlá radnice peníze utrá‑
cet. Například částku půl milionu korun 
plánuje dát na laserovou show. Určitě 
jde o krásnou zábavu, ale opravdu chtějí 
občané tohoto města tuto kratochvíli 
v délce 4 x 8 minut za 500 tisíc?

„Není trapné žebrat u okolních obcí 
o příspěvky na žáky základních škol? Není 
smutné odepřít seniorům taneční odpo‑
ledne v Lidových sadech? Není zvláštní 
žádat při vlastním rozhazování Liberecký 
kraj o dofinancování zoo? Nebylo by lepší 

vybudovat třeba krytou autobusovou 
zastávku?“ vyjmenovává zastupitel za 
ČSSD Jan Čmuchálek.

Bý valá pr imátorka Mar t ina 
Rosenbergová (ČSSD) k tomu dodává: 
„Přestože současná koalice deklarova‑
la komunikaci s veřejností, nezapojuje 
občany do důležitého rozhodování téměř 
vůbec. A tak může předložit rozpočet, kde 
jdou další závratné částky na pochybné 
akce, jako třeba na umělou pláž s pískem 
a palmami před radnicí. Škoda, že tyto 
částky nejsou raději investovány do 

projektu revitalizace liberecké přehrady. 
U vody by se to slunilo určitě lépe než pod 
okny úředníků.“

Dalším „unikátem“ chystaného 
rozpočtu je navýšení částky na mzdy. 
Přebujelý aparát a pozice zřízené pro 
známé a kamarády spolknou v porov‑
nání s předchozím rokem o 14 milionů 
ročně víc než dřív. Nenápadně se tváří 
v rozpočtu „medvídek“ v odboru kance‑
láře primátora, čítající již 600 000 korun 
a sloužící k naprosto netransparentnímu 
rozdělování. Což o to, kamarádů a přátel 

není nikdy dost, zvláště když se mohou 
i se svými rodinami proměnit v budoucí 
voliče.

Nikomu asi nevadí, že se do toho všeho 
rozpustí fond, který slouží ke splacení dlu‑
hopisu a ve kterém již nyní mají občané 
naspořeno 350 milionů. A nikdo se přitom 
občanů neptá, zda to vůbec chtějí.

„Alespoň že vedení města po nátlaku 
opozice ustoupilo a vrátí peníze Dětské‑
mu centru Sluníčko. Kojeneckému ústavu 
chtěla totiž koalice v původním návrhu 
rozpočtu sebrat z příspěvku na provoz 
přes 10 milionů, což je zhruba polovina 
jeho rozpočtu,“ připomíná zastupitelka 
za ČSSD Lenka Kadlecová.

O krácení rozpočtu, ovšem kupodivu 
v časech hojnosti, by mohly vyprávět 
také další městské organizace, například 
dopravní podnik.

Snad se jednou dočkáme doby, kdy se 
vládnoucí koalice začne více věnovat práci 
pro rozvoj Liberce namísto rozhazování 
veřejných prostředků z kapes nás všech za 
akce pro většinu občanů zbytečné. 

zadáno pro názory libereckých zastupitelů
Texty uvedené v této rubrice nejsou stanoviskem magistrátu ani vedení města Liberec, kromě výslovně označených.
Za jednotlivé příspěvky nesou zodpovědnost jejich autoři a uvedené názory demonstrují postoje politických stran, nikoliv redakce.

Jan Marek

Přehrada Harcov
Foto Pavel Chmelík
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Jedním z nejdůležitějších nástrojů pro 
řízení rozvoje města je územní plán. Bez 
aktuálního územního plánu nelze realizo‑
vat žádné nové rozvojové projekty. Zpra‑
cování nového územního plánu Liberce se 
však neustále protahuje. Stovky vlastníků 
pozemků, budoucích investorů či stavební‑
ků čekají na jeho schválení již léta a vydání 
nového ÚP je zatím v nedohlednu. Povo‑
lovány jsou pouze tzv. strategické změny 
stávajícího územního plánu z roku 2002, 
zejména pro stavby ve veřejném zájmu, 
a tak ostatní investoři, developeři a sta‑
vebníci musejí čekat. Rozvoj Liberce se tak 
prakticky zastavil.

Práce na novém ÚP (zpracovatelem je 
liberecký urbanistický ateliér SAUL) byly 
sice zahájeny již v roce 2009, nicméně do 
celého procesu zasáhly změny legislativy, 
a zejména politické tlaky od tehdy opo‑
zičních stran, zvláště Změny pro Liberec.

Před posledními komunálními volbami pro‑
běhly jako součást rozšířeného projednávání 
ÚP besedy s občany v jednotlivých libereckých 
čtvrtích, kde zejména zástupci ZpL populis‑
ticky slibovali „všechno všem“, i když dobře 
věděli, že mnohé navrhované záměry nelze 
naplnit, neboť se vzájemně vylučují.

Pod heslem „bližší košile než kabát“ 
podporovali lokální občanské iniciativy, 

blokující potřebné infrastrukturální projek‑
ty celoměstského významu (např. městská 
obvodová komunikace, rozšíření průmys‑
lové zóny v Ostašově u letiště apod.). Přes 
stovky podaných námitek a připomínek 
(nezřídka přímo iniciovaných exponenty 
Změny) vše směřovalo ke konečnému 
schválení Návrhu ÚP zastupitelstvem 
města, resp. k jeho vydání ještě v roce 
2014, nejpozději na jaře 2015.

Po nástupu ZpL do vedení města po 
komunálních volbách 2014 se proces zpra‑
cování územního plánu prakticky zastavil, 
neboť ZpL odmítala schválit návrh ÚP při‑
pravovaný předchozí politickou reprezentací 
s odvoláním na priority volebního programu 
Změny. Cíleně se protahovalo vypořádání 
námitek a připomínek ke zpracovanému 
návrhu ÚP a termín opakovaného veřejné‑
ho projednání se neustále oddaloval. Poté 
přišla Změna (přes odpor gesčního výboru 
pro rozvoj a územní plánování) s radikál‑
ním návrhem zpracovat nový návrh ÚP a na 
červnovém zastupitelstvu protlačila o jediný 
hlas schválení Pokynů (zadání) pro nové 
zpracování návrhu ÚP.

V té době předpokládala ZpL zpracování 
nového návrhu ÚP ještě v roce 2015 a pro‑
jednání, schválení a vydání v roce 2016.

Na prosincovém zasedání zastupitelstva 

se Změna snažila se svým koaličním partne‑
rem o schválení aktualizovaného harmono‑
gramu zpracování nového územního plánu, 
který počítá s jeho zpracováním (zhotove‑
ním dokumentace projektantem) v lednu 
2016, s jeho projednáním s dotčenými 
orgány státní správy a samosprávy a vydá‑
ním potřebných stanovisek do května 2016 
a úpravou dokumentace do září 2016.

To se jí díky nedisciplinovanosti koa‑
ličních zastupitelů nepodařilo a navíc 
to je s ohledem na prodlevu v předání 
potřebných podkladů ze strany města již 
nereálné.

Na říjen 2016 (těsně před volbami do 
zastupitelstva kraje) plánuje gesční náměst‑
kyně Karolína Hrbková besedy s veřejností 
k návrhu územního plánu v libereckých 
čtvrtích. Je to již osvědčená metoda ZpL, 
jak vést volební kampaň za cizí peníze 
(na náklady města). Veřejné projednání 
upraveného a posouzeného návrhu ÚP (dle 
§ 52 stavebního zákona) je plánováno až 
na listopad 2016. Až pak bude následovat 
vypořádání námitek a připomínek veřej‑
nosti, kterých se dá očekávat opět značné 
množství.

Tento nový harmonogram již neuvá‑
dí ani předpokládané datum schválení 
návrhu zastupitelstvem města, resp. 

vydání nového 
územního plánu. 
Dle dosavadního 
vývoje lze před‑
pokládat, že se 
tak stane nejdříve 
v druhé polovině 
roku 2017 a není 
vůbec vyloučené, že ani v tomto volebním 
období nebude nový územní plán schvá‑
len! Do té doby musí stovky investorů, 
developerů a stavebníků čekat a odkládat 
plánované investice a rozvojové projekty. 
Stavět nemohou ani vlastníci pozemků pro 
výstavbu rodinných domů, pokud jejich 
pozemky nejsou uvedeny v ÚP z roku 2002.

Není tedy divu, že řada potenciálních 
stavebníků odchází z Liberce do okolních 
obcí, které tím získávají nové obyvatele 
a dodatečné výnosy ze sdílených daní 
i daně z nemovitosti.

Zástupcům ZpL ve vedení města to 
evidentně nevadí. Jak jinak si vysvětlit 
vyjádření náměstka pro rozvoj Jana Kory‑
táře v Sächsische Zeitung, kde navrhoval 
možnost stěhování obyvatel Liberce do 
volných bytů v německé Žitavě?! Tímto 
jasně deklaroval, že mu na rozvoji Liberce, 
zvýšení počtu jeho obyvatel, a tím i daňo‑
vých výnosů, pramálo záleží. 

Kdyby si člověk zapsal všechny hlou‑
posti, které slyšel či četl, nebyla by tato 
kniha poučná?

Podivné hrátky a tanečky jsme zažili 
koncem roku 2015. Odloženému zastupi‑
telstvu se naštěstí podařilo nepřipustit na 
pořad jednání tři výrazně sporné a nedo‑
pracované body, ale návrh rozpočtu na 
rok 2016 byl nakonec schválen a město 
se jím bude v roce 2016 řídit.

Schválen byl silou koaličních hlasů 
snad proto, že čeština má přízvuk vesměs 
na první slabice a mnohým z koalice 
se daří přizvukovat svému dirigentovi 
J. Korytářovi ještě o něco dříve. Prostě více 
než mocných je dobré obávat se lokajů.

Kdo čekal projednání s veřejností nebo se 
zastupitelskými kluby, ten se zmýlil. Hrátky, 
a to nejen s rozpočtem, však probíhaly od 
počátku prosince, kdy si primátor města 
zahrál na „zachránce“ libereckého fotba‑
lového mužstva Slovan a snažil se doslova 
vymodlit jeho vítězství nad francouzským 
týmem. Že k tomu využil historickou 
budovu radnice, včetně obřadní síně, je 

trochu s podivem, neboť město Liberec je 
vlastníkem fotbalového stadionu, na kterém 
mohla být prezentace provedena. Že by měl 
pana primátor strach z toho, že netrefí fot‑
balovou branku??? Někdy není ani tak těžké 
pochopit, jako uznat.

Větší hrátky však nastaly s rozpočtem 
města. Zaměřily jsme se na sliby kaž‑
dodenních potřeb, které byly ze strany 
vedení radnice v roce 2015 proklamovány, 
a to mimo jiné i oprava MŠ Na Pískovně, 
úpravy ulic Třešňová, Konopná a Rych‑
tářská, dokončení komunikace v Ječné, 
opravy hrazených parkovišť plných děr, 
úprava Lesního koupaliště, úprava histo‑
rického pohřebiště v Ruprechticích, a jaká 

změna pro liberec brzdou rozvoje města
Před komunálními volbami v roce 2014 slibovala změna pro Liberec (zpL) ve svém volebním programu doslova „modré 
z nebe“. ambiciózní volební program nazvaný Plán pro Liberec přinášel celou plejádu smělých vizí a rozvojových 
projektů v různých oblastech. Plnění tohoto plánu však poněkud kulhá. co je toho příčinou?
Jiří Chalupa, ODS 

Kdo si hraje, nezlobí
Věra Skřivánková a Dana Lysáková, KSČM 

Jiří Chalupa

Vážení spoluobčané,
ráda bych Vám jménem zastupi‑

telského klubu ČSSD popřála do roku 
2016 hodně zdraví, osobních i pra‑
covních úspěchů, rodinné harmonie, 
trpělivosti s námi politiky i energie při 
každodenním shonu. Jsme připraveni 
spolu s Vámi i nadále naplno pracovat 
ve prospěch našeho města a těšíme 
se na setkávání s Vámi, na inspiraci, 
kterou pro nás vždy jste, i na kritiku, 
která nás bude posouvat dopředu.

Přejeme Vám, ať je každý den 
nového roku pro Vás jedinečným.

 Martina Rosenbergová,
primátorka Liberce v letech 2011–2014

Přání
je skutečnost? Návrh rozpočtu – jedna 
velká nula bez zdůvodnění.

Zato u položky navyšování úředníků 
a jejich platů se peníze našly a zdůvod‑
nění také – musíme stále hledat nové 
možnosti čerpání dotací! K tomu smě‑
řuje vstup Města do projektu RetaiLink, 
který byl rovněž schválen, abychom se 
„naučili“ čerpat dotace. Jedno z mála, 
na co se až po velké kritice a připomín‑
kách v diskusi peníze našly, je dorovnání 
finančního příspěvku pro děti, tedy pro 
příspěvkovou organizaci Sluníčko.

Největší legrace ale nakonec: v posled‑
ním rozpočtovém opatření pro rok 2015 
byl schválen příspěvek 500 000 Kč na 
tzv. videomapping, promítání na budovu 
radnice, prý abychom se zařadili po bok 
světových a evropských měst. Pokud bude 
tato bohulibá činnost pokračovat i nadále, 
doporučujeme promítat ji třeba na budovu 
Uranu, která si zkrášlení jistě zaslouží více 
než budova historické radnice – viz přilo‑
žený snímek.

Jde přeci jen o priority: při zadluženosti 
Liberce půl milionu vyhodit za pár minut, 
či dostát slibům např. pro tak potřebné 
opravy. Slovy K. H. Borovského: „Taškář 
je ten, kdo jiným něco za pravdu vydává, 
v co sám nevěří“. 

akTuálNí zPrávy

LiBereC.CZ
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Divadlo F. X. šaldy chystá 
světoznámou komedii
jsou komedie, k nimž není třeba nic dodávat. Poprask na 
laguně je jednou z nich.
Divadlo F. X. Šaldy

bezesPoru Patří k nej-
hranějším komediím Carla 
Goldoniho, divadla ji vět-
šinou nasazují jako jistotu, 
která zaručeně přiláká diváky 
všech věkových skupin. 
Chystané liberecké nastudo-
vání si však pár slov zaslouží.

Do dramaturgického 
plánu hru vybíral ještě 
nedávno zesnulý šéf činohry, režisér 
Ivan Rajmont. Osud tomu chtěl, že 
roli režiséra převzal na poslední chvíli 
scénograf Martin Černý. Společně 
s úpravou textu však převzal od Ivana 
Rajmonta i režijní koncepci.

Oba se totiž spolu nad Popraskem 
na laguně setkali již před několika 
lety v ruské Jaroslavli. Vznikla mimo-

řádně úspěšná a kvalitní inscenace, 
zkušenosti získané v Rusku by se měly 
odrazit i v libereckém nastudování.

Počínaje 29. lednem ožijí na 
scéně Šaldova divadla hádky rybářů, 
jejich žen a milenek z italského měs-
tečka Chiozza a policejní vyšetřovatel 
se pořádně zapotí, než se mu podaří 
obnovit pořádek. 

www.saldovo ‑divadlo.cz

přišlo do redakce

mimoriadNe dobrý dojem
Pri návšteve ktoréhokoľvek mesta 

človek akosi automaticky a prirodzene 
vníma nielen jeho architektúru, zvlášt-
nosti a dominanty, ale i jeho atmosféru 
a správanie sa ľudí k hosťom i k sebe 
navzájom. Počas vianočných sviatkov 
som sa zopár dní pohyboval vo viace-
rých oblastiach mesta Liberec.

Po návšteve Českej republiky ma 
stále hreje prežitie, ktoré by som rád 
vyjadril, nakoľko si odnášam z Vášho 
mesta mimoriadne dobrý dojem. Je 
ním neobyčajná ústretovosť a ochota 
občanov mesta Liberec, ich jedno-
duchá srdečnosť a úplne spontánna 
ochota ku každej pomoci, o ktorú sme 
hoci len skromne požiadali, či už to 
bolo pri pomoci z obstaraním lístkov 
na električku, na autobus alebo pri 
nástupoch a výstupoch s batožinou 
ako aj ochotného poskytnutia rady, 
súvisiacej s cestovaním.

I po triezvom zvážení jednoducho 
poznávam, že ľudia mesta Liberec 
majú nielen krásne a čisté mesto, ktoré 
sme počas tých zopár dní obdivovali, 
ale i sami sú veľmi príjemní, ľudskí, a to 
nielen k hosťom, čo by sa možno dalo 

pochopiť, ale i k sebe navzájom, čo sa 
tiež nedalo prehliadnuť.

Osobne ma vždy hreje ľudskosť 
a dobrosrdečnosť ľudí, vždy ma to činí 
radostnejším a  samozrejme nielen 
mňa, pretože to poskytuje nádej na 
lepšie vzťahy v  mestách i  v  národe 
samotnom.

Keďže pracujem v  samospráve 
mesta v  blízkosti môjho bydliska, 
i  keď oveľa menšieho ako je Vaše 
mesto, viem oceniť vplyv rozhodova-
nia magistrátu na chod mesta, ktorý 
nesporne, i keď nie vždy hneď viditeľ-
ný, má dopad na celkový život v meste 
i na spokojnosť obyvateľov. V spätnej 
väzbe sa prejavuje práve v maličkos-
tiach.

To, čo si návštevník totiž všimne 
snáď ako prvé, sú služby, doprava, 
podpora podnikania v meste, čisto-
ta v meste a ohľaduplnosť voči sebe 
navzájom, s čím súvisí i celková nálada 
obyvateľov.

Nepátram po príčine, prečo to 
niekde ide a  inde len s  ťažkosťami, 
v každom prípade si myslím, že mesto 
Liberec vysiela dobrý príklad.

 Ing. Milan Púček, Dubnica n/V

Vážení čtenáři, na vaše dotazy, které jste zaslali do Zpravodaje, postupně odpovídáme. 
Dotazy posílejte na e ‑mailovou adresu zpravodaj@magistrat.liberec.cz.

Pokud si vaše dopisy a dotazy nepřejete uveřejnit, posílejte je prosím na příslušné odbory 
magistrátu.
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29. ledna

Informace k agendě ztrát a nálezů vám poskytne Lucie Rajkovová (tel.: 485 244 948). 
Seznam naleznete také na internetových stránkách: www.liberec.cz/ztraty ‑nalezy/ 

ztráty a nálezy
Seznam věcí nalezených oD 1. Do 31. proSInce 2015

407/15
nález České dráhy: 2x mobilní telefon, boty, bunda, elektrická ciga-
reta, klávesnice, přilba, čepice, brýle, desky, 2x taška s obsahem, hůl

29. 12. 2015

405/15 nález DPMLJ: čelenka, batoh, čepice 29. 12. 2015

403/15 peněženka – Tomáš Havel 28. 12. 2015

401/15 finanční hotovost 22. 12. 2015

400/15 pánská bunda + 2x svazek klíčů 21. 12. 2015

399/15 náušnice 21. 12. 2015

397/15 nález DPMLJ: 2x čepice, deštník, brýle, zámek s klíči, mobilní telefon 18. 12. 2015

396/15 taška – Michael Havelka 18. 12. 2015

395/15 nabíječka k telefonu, obal na mobil, toaletní voda, krém 16. 12. 2015

393/15 finanční hotovost 16. 12. 2015

392/15 jízdní kolo 15. 12. 2015

390/15 klíč od vozidla 14. 12. 2015

388/15 svazek klíčů 11. 12. 2015

386/15 peněženka – Oldřich Lupčák 8. 12. 2015

385/15 3x svazek klíčů 8. 12. 2015

384/15 peněženka – Massalema Sufian 9. 12. 2015

383/15
nálezy DPMLJ: peněženka – Václav Chovan, 2x mobilní telefon,
2x deštník, mikina, taštička s obsahem

8. 12. 2015

381/15 finanční hotovost 7. 12. 2015

380/15 svazek klíčů 7. 12. 2015

379/15 průkaz – Daniela Havlová 7. 12. 2015

378/15
nálezy DPMLJ: 3x pár rukavic, 1ks rukavice, 2x čepice, čelenka, šátek,
peněženka, igelitová taška s obsahem

4. 12. 2015

377/15 mobilní telefon 2. 12. 2015
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liberecké veletrhy v meziválečném období – díl II.
Liberecké veletrhy, jež dosud stojí na periferii odborného zájmu, zanechaly v historii města nesmazatelnou stopu. díky 
nim zažíval Liberec mezi světovými válkami lesk a slávu v celé vyspělé evropě. v prvním díle jsme veletrhy opustili 
v momentě, kdy v roce 1919 liberecká městská rada rozhodla o stavbě nového výstaviště. stavební povolení dostal spolek 
reichenberger messe ale až v polovině května roku 1921.
Zuzana Kotrmanová (Košková), (redakčně upraveno)

Liberecké veLetrhy se konaly 
v srpnu, zpravidla v druhé polovině 
měsíce, a trvaly kolem sedmi dní.

Zahájeny byly vždy prezidentem 
spolku Reichenberger Messe Theo-
dorem Liebiegem za účasti zástup-
ců města a zahraničních firem. První 
ročník provázel průvod městem, 
v  němž se prezentovalo kolem 
stovky firem z nejrůznějších oborů 
z  Liberce, Jablonce, Prahy, Varns-
dorfu a z jiných, i zahraničních měst. 
V roce 1920 byl průvod veden téměř 
celým městem.

Týdeník Naše Hory na celou tuto 
akci pohlížel poněkud nacionálně. 
Autor článku z roku 1921 popisuje 
průvod takto: „V popředí průvodu 
byl nesen velký plakát místního 
časopisu Grade Michel, na kterém 
si dvě postavy přátelsky podávaly 
ruce. Figury byly alegorií dvou přátel 
ztělesněných Německem a Ruskem, 

kteří trhali mírové smlouvy, a pod 
nimi ‚křepčily‘ postavičky Anglie, 
Francie, Itálie a dalších dohodových 
států. Nechyběl ani Čechoslovák, kte-
rého tak tak nezašlápla bota ruského 
bolševika.“

maGNet Na Náměstí
Úspěšnost trhů zajistila přede-

vším výrazná mediální kampaň. 
Firmou A. Hirschmann a Comp. byl 
vydáván ilustrovaný průvodce Libe-
reckým veletrhem. Novinky z trhů 
se mohli zájemci dočíst i v ročence 
Libereckých trhů, veletržním kata-
logu a samozřejmě speciální příloze 
deníku Reichenberger Zeitung.

Mediální kampaň byla doplněna 
plakáty a 400 reklamními tabulemi po 

celém Liberci, z nichž největší množ-
ství bylo umístěno před nádražím.

Nejzřetelnějším symbolem veletr-
hů se však stal především obrovský 
magnet ověšený reklamami vystavo-
vatelů. Magnet byl umístěn na dneš-
ním náměstí Dr. E. Beneše, později se 
nacházel podobný před vchodem do 
zábavního parku na dnešním Tržním 
náměstí. Byl 16 metrů vysoký, 10 
metrů široký a v noci jej osvětlovalo 
na tisíc žárovek.

z žitavy bez víza
Podnikatelé z  Liberecka chtěli 

navázat na obchodní vztahy se 
zahraničím, přerušené rozpadem 
Rakouska -Uherska. Proto měli velký 
zájem dopravit na veletrhy co nejvíce 

zahraničních návštěvníků. S posvě-
cením ministertev vnitra a  financí 
bylo rozhodnuto o slevách na poplat-
ky z víz pro návštěvníky z Německa, 
Polska, Maďarska, balkánských zemí 
nebo Rakouska. Obyvatelé Žitavy 
vízum k přechodu hranice nepotře-
bovali. Prokázali svou slevu veletržní 
legitimací nebo odznakem vyrobe-
ným k příležitosti Libereckých veletr-
hů, jehož barevné rozlišení bylo jiné 
pro každý ročník.

Veletrhy doprovázely zvláštní 
tematické výstavy v prostorách Seve-
ročeského průmyslového muzea či 
Obchodní a živnostenské komory.

Při desátém ročníku v roce 1929 
se konala výstava vynálezů a novi-
nek „ENA“. Zájemci si je zde mohli 
zakoupit za zvýhodněné ceny spolu 
s  ochrannými právy nebo licencí. 
Zábavu pak návštěvníci a vystavo-
vatelé často nacházeli v kavárnách, 
hotelích, restauracích a v tzv. Prátru, 
libereckém zábavním parku.

Liberec měL svŮj Prátr!
Ten byl postaven v  roce 1923 

v  místě dnešního Tržního náměs-
tí. Plakáty prezentovaly Prátr jako 
největší a nejkrásnější zábavní park 
v  republice, jehož pojmenování 
vypovídá o  podobě s  vídeňským 
lunaparkem.

Unikátem Prátru bylo tzv. Hornic-
ké divadlo vytvořené již v roce 1891 

Janem Vavrochem, které prezento-
valo kamenouhelné nýřanské doly 
u  Plzně a  stalo se velkou atrakcí. 
Zájemci mohli vidět práci horníků, 
včetně nebezpečného a namáhavé-
ho hloubení šachty, podkopávání, 
zasekávání a trhání uhlí, odstraňo-
vání pískovce a vodních pramenů.

Bylo možné spatřit, jak jsou 
horníci nuceni v těžce přístupných 
místech podkopávat uhlí vleže 
nebo vkleče. Znázorněny byly hlavní 
a pobočné štoly, kterými dopravo-
vali tzv.  „běháči“ ve vozíkách uhlí 
k  šachtě. Atrakcí byla demonstra-
ce záchrany zasypaných horníků. 
Celkem bylo v divadle instalováno 
na 800 automatických sošek, které 
se v pohyb uváděly parním strojem 
při elektrickém osvětlení.

V Prátru bylo zaměstnáno až 200 
lidí, na mzdách se vyplácelo týdně 
průměrně 32 000 Kč. Uspořádání 

koncertu stálo 50–70 000 Kč a městu 
se na daních ze zábav, za spotřebu 
elektřiny a daně z nápojů a nájem-
ného odvádělo celkem 250 000–
280 000 Kč. Jen Taneční palác Varieté 
zaplatil městu za nájem 100 000 Kč.

Vzhledem k výbornému osvětle-
ní celého areálu a denním i nočním 
hlídkám se zde koncerty mohly 
konat až do nočních hodin. Jednou 
z akcí, jež se v Prátru osvědčila, bylo 
opékání vola na rožni, které se stalo 
tradiční součástí Libereckých veletr-
hů a každý čtvrtek se v tomto parku 
konal velký ohňostroj. Tato tradice 
přetrvala až do roku 1938. 

 Pokračování v příštím vydání.
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Sociální začleňování
město Liberec se zaměří na začleňování sociálně vyloučených 
osob. spolu s dalšími osmi obcemi byl Liberec vybrán k užší 
spolupráci s vládní agenturou pro sociální začleňování.
Jana Kodymová

Čtyřmi PrioritNími oblastmi, 
které město ve své žádosti zvolilo, 
jsou bydlení, vzdělávání, sociální 
služby a prevence kriminality a bez-
pečnost.

Kromě Liberce vládní agentura 
vybrala dalších osm měst a  obcí 
s takzvanými vyloučenými lokalita-
mi, se kterými bude v následujících 
třech letech kooperovat – Chomutov, 
Most, Nový Bor, Postoloprty, Sokolov, 
Varnsdorf, Vítkov-Budišov a Žďár nad 
Sázavou. Všechny obce čeká zpra-
cování strategického plánu začleňo-
vání, dalším krokem pak může být 

čerpání prostředků do zvolených 
oblastí. „Kdo bude mít agenturou 
a zastupitelstvem schválený strate-
gický plán, získá velkou výhodu při 
čerpání financí z předem připrave-
ných balíčků. Na tyto prostředky 
obce bez spolupráce s  agenturou 
vůbec nedosáhnou,“ informoval 
náměstek pro školství, sociální věci, 
cestovní ruch a kulturu Ivan Langr.

Místní subjekty podílející se na 
řešení problémů spojených se soci-
álním vyloučením nejprve připraví 
strategický plán a  agentura pak 
pomůže získat dotace. 

leden 2016  seniorům

město převzalo seniorský taxík, bude ho provozovat pět let
velkoprostorový automobil, který bude vozit seniory a lidi se zdravotním postižením například k lékaři či na úřad, převzal 
v prosinci za město Liberec primátor tibor batthyány. seniorské taxi je určeno pro lidi nad 70 let, ztP a ztP/P. službu 
bude město Liberec provozovat nejméně pět let.
Jana Kodymová

sedmimístNý Ford Tourneo 
Custom pořídilo Konto Bariéry díky 
zákazníkům sítě lékáren Dr. Max. 
Z  každého prodaného produktu 
jejich privátní značky mířila jedna 
koruna právě na pořízení automo-
bilu pro seniory a  tělesně znevý-
hodněné. Za dva měsíce se vybralo 
1 661 000 Kč.

Jízdné pro seniory a handicapo-
vané činí 30 Kč na osobu a využít 
se dá na 60 minut. Mikrobus na 
náměstí před radnicí slavnostně pře-
bíral primátor města Tibor Batthyány 
s náměstkem Ivanem Langrem.

„Nad nabídkou Konta Bariéry jsme 
vlastně ani příliš neváhali, je to další 
z možností, jak starším či hůře pohyb-
livým lidem usnadnit cestu k lékaři či 
do lékárny, ale i za zábavou, protože 

i ta je nezbytnou součástí zlepšování 
kvality jejich života,“ uvedl Langr.

Automobil bude v  péči Komu-
nitního střediska Kontakt, které se 
bude starat o jeho údržbu, parkování 

a o provoz samotný. „Uvědomuji si, 
že nás čeká hodně práce, je to pro 
Kontakt nová služba a  zkušenost, 
věřím však, že to zvládneme ke spo-
kojenosti uživatelů,“ zhodnotil ředi-

tel Kontaktu Michael Dufek. Službu 
si zájemce objedná minimálně 24 
hodin dopředu na telefonním čísle 
nebo osobně v sídle organizace Kon-
taktu v Palachově ulici.

Tím, kdo auto do rukou primáto-
ra předával, byla výkonná ředitelka 
Konta Bariéry Nadace Charty 77 
Božena Jirků a generální ředitel spol. 
Česká lékárna holding Daniel Horák.

„Doprava představuje pro lidi 
s postižením často velký problém, 
stejně jako pro seniory se sníže-
nou pohyblivostí. Ne všude jsou 
dostupné hromadné bezbariéro-
vé spoje. Velké auto, které budou 
moci klienti za symbolickou platbu 
využít, je tak velkou pomocí,“ 
vysvětluje Božena Jirků, ředitelka 
Konta Bariéry. 

pečujete o své blízké?
diakonie Čce zve na kurz doprovázení vážně nemocného. 
je určen laickým pečujícím, starajícím se zejména o seniory.
Diakonie ČCE

kurz se koná 29. ledna 2016 od 15 
do 19 hodin v Komunitním středisku 
Kontakt, pro účastníky je zdarma. 
Zájemci se zde seznámí s důležitými 
tématy, která jim pomohou v péči 
o jejich blízké.

Lektorka kurzu Dagmar Pelcová 
bude hovořit na téma, jak dopro-
vázet vážně nemocného, jak komu-

nikovat s  nemocným i  lékaři, co 
prožívá nemocný v  závěru života, 
o výhodách doprovázení v domácím 
prostředí.

Na kurz je možné se přihlásit pro-
střednictvím přihlášek, které jsou na 
webových stránkách www.pecuj-
doma.cz a  www.diakonie.cz nebo 
telefonicky na čísle 603 167 539. 

Foto Jana Kodymová

Program klubu seniorů
komunitní středisko kontakt Liberec
kompletní program na www.ksk                                  ‑liberec.cz/seniori

20. 1. / 15.00
starověk od „a do z“
Doba kamenná – počátky 
civilizace

Cen. klub sen.
3. patro

21. 1. Frýdlantská šipka
Turnaj tří měst v šipkách

Odjezd ze 
stanoviště
za radnicí

26. 1. / 14.00 hudební odpoledne s Milosla-
vem Hadravou a Jiřím Klímou

Cen. klub sen.
3. patro

27. 1. / 14.00 cestománie, aneb prstem po 
mapě – Německo s D. Luňáčkovou

Cen. klub sen.
3. patro

28. 1. / 10.00 tréninkové dopol. v kuželně Arena

29. 1. / 10.00 Giuseppe verdi – rigoletto
Povídání o opeře s N. Vaňkovou

Bílá a zelená 
klubovna v 5. p

3. 2. / 15.00 starověk od „a do z“
Trojská odysea

Cen. klub sen.
3. patro

9. 2. / 14.00 hudební odpoledne s Milosla-
vem Hadravou a Jiřím Klímou

Cen. klub sen.
3. patro

11. 2. / 10.00 tréninkové dopol. v kuželně Arena

Klub šikovných rukou: každé liché pondělí od 10.30 v Centrálním klubu seniorů.
Herní odpoledne: zápolení ve stolních hrách každý čtvrtek od 13.00 hodin v CKS.
Lehké relaxační cvičení: každý pátek od 8.00, 9.00, 10.00 a 11.00 hodin v sále KSK.
Pohybem pro radost v rytmu hudby: pátek od 13.00 hodin v sále KSK.
Trénování paměti: každé pondělí od 10.00 nebo od 13.00 hodin.
Počítačové kurzy pro seniory: pondělí a úterý od 16.00 nebo od 18.00 hodin.
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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www.facebook.com/cityliberec

Pražská 152/36, Liberec

Sleva až 75 % na doplatek na léky pro držitele Slevové karty bez ohledu na 
věk u léků hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Slevu z doplatku 
lze poskytnout až do výše povolené regulované obchodní přirážky lékárny. 
Změna vyhrazena, více informací získáte v lékárně či na www.slevolekarny.cz

pokračuje
i v roce 
2016!

SLEVA

NA DOPLATEK

Během jarních prázdnin jsme pro Vás připravili rozšířené 
časy bruslení ve Svijanské aréně:

Veřejné bruslení
o jarních prázdninách 2016

úterý 9. 2. 17.45 - 18.45 hod.

středa 10. 2. 17.30 - 18.30 hod.

čtvrtek 11. 2. 17.30 - 18.30 hod.

pátek 12. 2. 17.30 - 18.30 hod.

sobota 13. 2. 15.00 - 17.00 hod.

Zajímáte se o historii Liberce?
Jste komunikativní osobnost a máte slušné vystupování?

Jste starší 18 let? 

Jako dobrovolní průvodci po městě Liberci získáte praxi v oboru. 
V rámci vzdělávacích programů si rozšíříte své vědomosti o krajském městě, 
které uplatníte v připravovaných komentovaných prohlídkách po městě 
v letní sezóně 2016. Budete mít možnost podílet se na akcích pořádaných 
statutárním městem Liberec a Komunitním střediskem Kontakt. 

V případě zájmu kontaktujte koordinátorku dobrovolnického centra Helenu Prchlíkovou  
na e-mail dobrovolnik@ksk.liberec.cz nebo telefonicky na čísle 734 354 370, 
a to nejpozději do 14. února 2016. Přijďte 

mezi 
násdobrovolnik@ksk.liberec.cz         734 354 370         do 14. února 2016

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM AMIKUS PŘI KOMUNITNÍM STŘEDISKU 
KONTAKT LIBEREC, P. O., HLEDÁ PRO ROZŠÍŘENÍ SVÉHO 
TÝMU PRŮVODCŮ NOVÉ ZÁJEMCE O DOBROVOLNICTVÍ 

Reklama, kteRá
 v libeRci funguje

45 500
výtisků každý měsíc
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Distribuci Libereckého zpravoda-
je do  každé rodiny v  Liberci zajišťuje 
od 1. ledna 2002 Česká pošta, s. p. Pokud 
zpravodaj neobdržíte do své schránky, 
obracejte se, prosíme, přímo na Českou 
poštu, tel.: 485 246 430. Do vyčerpání 
zásob je Zpravodaj k dispozici v recepci 
hlavní budovy radnice, Nového magistrá-
tu a v městském informačním centru.

ZPRAVODAJ
LIBERECKY`

Uzávěrka příštího čísla 
Libereckého zpravodaje 

je 1. února.

medaile pro karatisty
devět medaiLí, z toho jeden titul 
mistra republiky, vybojovali kara-
tisté z libereckého oddílu Gryf na 
prosincovém Mistrovství ČR 2015 
v Ostravě. Nejúspěšnější závodník 
Gryfu Matěj Říha získal titul mistra 
republiky v kategorii kata doros-
tenci.

„Naše tajné medailové ambice 
byly sice o trochu vyšší, přesto jsme 
s výkonem všech našich závodní-
ků spokojeni – do svých bojů dali 
maximum,” ohodnotila vystoupe-
ní svých svěřenců trenérka Tereza 
Matějková.

Mistrovstvím ČR vyvrcholila 
pro závodníky Gryfu celá sezóna. 
V  plném nasazení je Matěj Říha, 
který se připravuje na případné 
mistrovství Evropy. 

během sLavNého závodu pode-
psali zástupci SKI klubu Jizerská 
padesátka, Sportovního areálu 
Ještěd (SAJ), Dopravního podniku 
měst Liberce a Jablonce nad Nisou 
a statutárního města Liberec memo-
randum o  vzájemné spolupráci. 
Konkrétně jde o poskytnutí dotace 
50 tisíc Kč z rozpočtu Liberce na pod-
poru akce „Pohár primátora“.

Ze strany SAJ jde o  bezplatné 
zapůjčení rolby pro úpravu stop Jizer-
ské 50 a bezplatné zapůjčení dvou 
sněhových děl a příslušenství.

Dopravní podnik na základě pode-
psaného memoranda zajišťoval od 
pátku do neděle přepravu účastní-
ků a diváků Jizerské 50. Kyvadlová 
doprava z centra Liberce do Bedři-
chova doplnila s celkovými 3 351 kilo-
metry pravidelné linky z obou měst, 
které byly také posilovány.

Ski klub Jizerská padesátka pak 
v  rámci dohody zajišťuje plnění 
v  podobě webové propagace 
a komunikace tiskovými materiály. 
„Jizerská 50 patří k nejvýznamnějším 

sportovním akcím konaným v České 
republice a má obrovský význam pro 
celý region; ekonomický i společen-
ský. Jsme rádi, že se město Liberec za 
Jizerskou 50 postavilo a že jsme se 
dohodli na společném memorandu, 
které bude prospěšné pro všechny 
zapojené strany,“ říká Martin Koucký, 
předseda Ski klubu Jizerská padesát-
ka.

Pro primátora Tibora Batthyá-
nyho je Jizerská 50 v  Bedřichově 
spojena s  Libercem: „Poslední 
dobou se mi ale zdá, že se Jizerská 
50 našemu městu trochu vzdaluje, 
ale já osobně ji mám s  Libercem 
spojenou. Budu se snažit, aby 
město Liberec a Jizerská 50 tvořili 
opět jakýsi celek, protože k sobě 
patří.“ 

ČiNNost jedNoty se rozvíjela 
postupně, s  přibývajícími zkuše-
nostmi narůstal i  počet sportov-
ních oddílů na současných sedm: 
turistika, plavání, kondiční cviče-
ní, cyklistika, volejbal, posilování 
a lukostřelba.

Přátelská atmosféra pomáhá 
členům se uvolnit ,  společné 
zážitky přátelství utužují. Lidé si 
více věří, nebojí se zvyšovat své 
aktivity, neboť zjišťují, že toho 
dokáží víc, než si sami myslí, a mají 

jistotu, že „kdyby něco“, vždy se 
o  ně někdo postará. Příkladem 
jsou jim členové, kteří dosáhli 
věku pohybujícího se v ysoko 
nad celostátním průměrem. Ti se 
zúčastňují všeho, ať je to Novo-
roční výstup na Ještěd či účast 
na vycházce nebo cyklovýlet za 
každého počasí. „Nejsme z cukru“ 
je oblíbené rčení jedné z členek.

Po organizační stránce řídí čin-
nost jednoty výbor, jehož členy jsou 
také lékaři, a ve kterém mají rovněž 

zastoupení jednotlivé oddíly pro-
střednictvím svých vedoucích. 
O celoročním plánu činnosti jedno-
ty se členové dovědí v Informátoru, 
na jednotlivé akce obdrží pozvánky.

O činnosti v  jednotlivých oddí-
lech budeme informovat někdy 
příště.

Závěrem se sluší poděkovat Sta-
tutárnímu městu Liberec a  Libe-
reckému kraji; také jejich přispění 
umožňuje členům TJ Kardio žít 
plnohodnotně. 

Jizerská 50 a liberec k sobě patří
v neděli 10. ledna se jel 49. ročník mezinárodního závodu Čez jizerská 50. Letošní závod byl 
jiný než ty předchozí. Poprvé se závod nejel po padesátikilometrové ani zkrácené trase jako 
loni, ale nezvykle na čtyřech čtyřkilometrových okruzích v okolí bedřichova.
Jana Kodymová

Žít plnohodnotný život - tJ Kardio
Pohyb je život – to je hlavní motto, které provází tělovýchovnou jednotu kardio Liberec od 
jejího vzniku v roce 1980. tato tj má za cíl sdružit lidi se zdravotním postižením a ukázat jim, 
že i s nemocí se dá žít plnohodnotný život.
Tea Jónová, TJ Kardio vydává magistrát města Liberec, nám. 

Dr. Edvarda Beneše 1, 460 59 Liberec. 
IČO 262978.
Povoleno: MK ČR E 11813.
redakční rada:
Tibor Batthyány, Tomáš Kysela, Jiří 
Čeček, Květa Vinklátová, Dana Lysá-
ková, Zora Machartová, Ondřej Čer-
vinka, Petr Neuhäuser, Pavel Chmelík.
Šéfredaktor:
Pavel Chmelík (telefon 731 681 090, 
chmelik.pavel@magistrat.liberec.cz).
tisk: Geoprint Liberec.
Redakce si vyhrazuje právo krátit a upra-
vovat příspěvky po stylistické stránce.
Náklad 45 500 kusů.
vychází: 19. 1. 2015.

distribuce zpravodaje

čtvrtek 28. ledna od 15 hodin
zasedací mísTNosT č. 11 v hisTorické Budově radNice

váŽeNí oBčaNé, zveme vás Na

ZAsedání ZAstupiteLstvA městA LiBereC
www.liBerec.cz/zasTuPiTelsTvo


