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 IV. 2014

nový 
územní plán

Návrh nového územního 
plánu Liberce se začíná 
tvořit znovu. Veřejnost bude 
vyslyšena.

HLaVNími tématy návrhu 
územního plánu jsou přehodno‐ 
cení plošného rozvoje území, kon‐ 
cepce zelených pásů a  ochrana 
významných zelených veřejných 
prostranství, posouzení doprav-
ní koncepce a řešení zásobování 
tepelnou energií. Více Na str. 8

letní tipy na 
prázdniny

Prázdniny jsou za dveřmi
a je třeba vymyslet nějaký 
zajímavý program pro děti.

DĚti se mOHOU tĚŠit třeba na 
příměstské tábory, připraveny jsou 
ale i kulturní a zábavné akce.
 Více Na straNĚ 7

HLíDk y mĚstské POLicie 
v těsném kontaktu s ČOI napomohou 
nejen ke klidnému průběhu inspekce, 
ale také zde poslouží i preventivně 
a jako namátková kontrola v blízkosti 
místa pořádání předváděcích akcí.

Liberec tím chce šmejdům jedno-
značně ukázat, že ve městě jim jejich 
byznys nepokvete. „Chceme je co nej-
více odradit, aby vůbec podobné akce 
do Liberce neplánovali,“ říká náměstek 
primátora pro sociální věci Ivan Langr.

Pokud se v Liberci předem ohlásí 
některé ze společností, které patří mezi 
skutečně problematické, inspekce 

a strážníci dokonce společný výjezd 
předem avizují.

„V rámci možností hlídkové služby 
také můžeme místa konání předvá-
děcích akcí pravidelně kontrolovat. 
To znamená, že na místě zdůrazníme 
přítomnost hlídky městské policie 
a namátkovou kontrolu okolí vstupu,“ 
vysvětlil ředitel Městské policie Liberec 
Ladislav Krajčík. To by mělo varovně 

zapůsobit především na pořadatele, 
ale preventivně upozornit i návštěvní-
ky předváděcích akcí.

Do činnosti se zapojí také tzv. kurýři 
prevence kriminality městské policie, 
kteří se rekrutují z dobrovolnického 
týmu seniorů. Ti mohou navštěvovat 
jednotlivé akce a  pasivně sledovat 
jejich průběh. Případným obětem 
šmejdů pak mohou po ukončení 
předváděčky poskytnout leták s cen-
nými informacemi a radami. V případě 
protiprávního jednání také neprodleně 
oznámí vše policii.  

 POkračOVáNí Na straNĚ 2

liberec ještě více přitvrdí vůči šmejdům
Liberecká radnice, městská policie a česká obchodní inspekce (čOi) ještě více přitvrdí 
v postupu proti nepoctivým pořadatelům prodejních předváděcích akcí, tzv. šmejdům. 
kromě již běžného výstražného šíření informací o termínech předváděček, které v komunitě 
seniorů v krajském městě funguje od února, se totiž do akce zapojí i strážníci.
Redakce

liberecký zámek oblehly tisíce lidí
Odhadem přes tři tisíce návštěvníků využilo poslední květnový víkend příležitost 
prohlédnout si kapli a věž Libereckého zámku, který není běžně přístupný veřejnosti. 
tentokrát si ovšem kromě prohlídky části klasicistní budovy mohli užít i něco navíc.

„ČOI radí: Na předváděcí 
akce tzv. šmejdů zkrátka 

nechoďte“

ZPRAVODAJ
LIBERECKY`

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

v úpravě

v úpravě

Akce Zámek žije!, spolupořádaná i  městem Liberec, byla totiž spojena s  multikulturním festivalem Duhová bouře. Ten připravila letos 
pod Ještědem již popětadvacáté Hudební mládež České republiky. Diváci si tak už od pátečního odpoledne do neděle 31. května mohli 
vychutnat sérii koncertů, tanečních a divadelních vystoupení nejen v zámku, ale hlavně v přilehlém parku, spojujícím zámek se sousedním 
Liebiegovým palácem, bývalým sídlem Oblastní galerie Liberec.  Foto Jan Vrabec
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editorial
milí Liberečané,
máme za sebou první tropické dny a i na mě 

už dýchla atmosféra blížících se letních prázdnin. 
Velmi rád bych v tento čas poděkoval všem uči-
telkám a učitelům základních a mateřských škol 
za jejich nelehkou a důležitou práci. Odpočinek po další sezoně si užijí 
i herci libereckých divadel, kteří se znovu postarali o nejeden úspěch. Tím 
nejčerstvějším je převzetí „operního Oscara“ (ceny Libuška) pro nejlepší 
operní inscenaci, kterou Divadlo F. X. Šaldy získalo již potřetí za sebou.

Stejně tak bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na přípra-
vách opět velmi úspěšného Libereckého jarmarku. Letos jsme se znovu 
domluvili s Libereckým krajem a spojili tuto akci s Krajskými slavnostmi, 
čímž jsme Liberečanům a návštěvníkům našeho města nabídli skutečně 
velkolepou dvojakci. Několik tisíc návštěvníků potvrdilo, že programová 
nabídka oslovila opravdu každého.

A co nás čeká v nejbližší době? Červen vyvrcholí třídenní akcí DIALOG 
v partnerském městě Augsburg. Tyto kulturní dny již pošesté prohloubí 
vzájemné vztahy obou měst a především českých a německých umělců. 
Je to totiž právě kultura, která mezi námi úspěšně boří hranice a jazykové 
bariéry a stmeluje naše národy. V této oblasti se setkávají lidé kreativní, 
s otevřeným myšlením, často bez předsudků a s chutí hledat další inspiraci. 
Proto věřím, že i tentokrát navážeme nová přátelství a že naši umělci osloví 
německou scénu natolik, že v obyvatelích Augsburgu probudí zájem 
o návštěvu našeho města.

A zajímavost na závěr: Naše město znovu dokazuje, že je městem 
sportu, a po dlouhé době se stane dějištěm toho nejlepšího světového 
volejbalu. Poprvé v historii bude Liberec hostit prestižní světovou ligu! 
Ve dnech 26. a 27. června se český tým utká s Jižní Koreou ve dvojutkání 
skupiny D světové ligy. Souboje s asijským soupeřem slibují napínavou 
podívanou, lákadlem je i neobvyklý herní styl, kterým se Jihokorejci 
prezentují. Dělají tím problém nejednomu národnímu týmu, takže si tento 
svátek volejbalu určitě nenechte ujít. Váš tibor Batthyány

 DOkONčeNí ze straNy 1
„Trvalé doporučení ČOI je na pode-

zřelé předváděcí akce nechodit. Pokud 
se ale spotřebitel stane účastníkem 
této akce, je třeba, aby znal svá práva. 
Například právo na úplné a pravdivé 
informace o pořadateli, výrobku, ceně, 
odstoupení od smlouvy, možnosti 
reklamace, právo volby, zda smlouvu 
uzavře či nikoli, právo na odstoupení 
od smlouvy uzavřené na předvádě-
cí akci do 14 dnů bez udání důvodu 
a  právo na vrácení peněz,“ uvedla 
Renata Linhartová, ředitelka inspek-
torátu ČOI pro Ústecký a Liberecký kraj.

Do spolupráce s  Libercem a  ČOI 
se při šíření osvěty zatím zapojily 
dvě městské příspěvkové organizace 
(Kontakt a Centrum zdravotní a sociální 
péče) a dalších sedm neziskových orga-

nizací, které pracují se seniory. Všechny 
subjekty dostávají každý týden aktuál-
ní informace z ČOI o nahlášených před-
váděcích akcích a poskytují je svým 
klientům, aby je před jejich návštěvou 
varovaly.

Organizátoři předváděcích akcí totiž 
často využívají bezbrannosti seniorů 
a  jejich velmi nízké schopnosti roz-
poznat protiprávní jednání a nekalé 
obchodní praktiky, jejichž výsledkem 
pak mnohdy bývají uzavřené nevý-
hodné kupní smlouvy na předražené 
spotřební zboží průměrné kvality.

V loňském roce ČOI provedla v rámci 
Libereckého a  Ústeckého kraje 109 
kontrol, přičemž v bezmála třech čtvr-
tinách případů inspektoři prokázali 
porušení zákona. Právní moci nabyly 
pokuty ve výši 8,2 miliónu korun. 

« liberec ještě více přitvrdí…

Každý měsíc mají zájemci o schůzku s libereckým primátorem Tiborem 
Batthyánym možnost navštívit jej v kanceláři historické radnice.

Na návštěvu není potřeba si předem rezervovat termín.
Pro každého má primátor přichystáno zhruba čtvrt hodiny.

aktuální termíny jsou 23. června, 7. a 28. července
mezi 14. a 16. hodinou.

otevřené dveře primátorA

Auta v polopřevodu končí
Podle změny zákona 56/2001 Sb. o registraci vozidel platné od 1. led-

na 2015 musí majitelé vozidel v nedokončeném převodu (jen odhláše-
ná) tato vozidla zaregistrovat nejdéle do 30. června 2015.

Po uplynutí této lhůty vozidla zaniknou
a nebude možné je opětovně zaregistrovat!

Dále upozorňujeme majitele dočasně vyřazených vozidel (tzv. depozit) 
k datu 30. 6. 2013, že tato zaniknou dnem 1. 1. 2016, pokud jejich vlast-
ník v období do 31. 12. 2015 neoznámí na registru vozidel, kde je vozidlo 
umístěno a účel jeho využití.

U dočasně vyřazených vozidel (tzv. depozit) od data 1. 7. 2013 je vlast-
ník povinen ve lhůtě jednoho roku oznámit na registru vozidel, kde je 
vozidlo umístěno a účel jeho využití.

Podrobnější informace poskytnou pracovníci registru vozidel na infor-
mační telefonní lince 485 243 841.

PříPaDNý záNik mandátu nezávis-
lého zastupitele zvoleného na kandi-
dátce ZpL Jiřího Čečka byl na pořadu 
jednání zastupitelů již po třetí.

Důvodem má být jeho odhlášení 
trvalého pobytu v Liberci v prosinci 
2014, resp. jeden den, než mu byl 
přiznán přechodný pobyt. Ani na 
mimořádném zastupitelstvu se však 

nenašlo dost hlasů, které by žádosti 
ředitele Krajského úřadu René Havlíka 
o odebrání Čečkova mandátu vyhově-
ly. Pro zánik mandátu hlasovalo pouze 
11 z 33 přítomných zastupitelů.

O  dalším setrvání Jiřího Čečka 
v řadách libereckých zastupitelů by 
měl nyní rozhodovat sám ředitel kraj-
ského úřadu. 

ceLkOVĚ se od roku 2002, kdy rad-
nice projekt domácího komposto-
vání spustila, rozdalo bezmála 1 200 
kusů kompostérů. Losování letošních 
výherců se ujala náměstkyně pri-
mátora Karolína Hrbková a vedoucí 
odboru ekologie a veřejného prosto-
ru Petra Farářová Veselá.

Z 299 došlých odpovědí vyluštili 
všichni soutěžící tajenku správně, 
její znění bylo: „Se zelení na hnojení“. 

Jednoduchý slogan, který vystihuje 
princip domácího kompostování. 
Téměř polovina soutěžících si tak 
odnese nový domácí kompostér, 
díky kterému mohou nejen získat 
kvalitní substrát pro péči o zahradu, 
ale především se podílejí na využití 
cenné složky komunálního odpadu 
přímo v místě vzniku.

Všichni výherci budou kontaktová-
ni s informacemi o převzetí výhry. 

Jiří Čeček zůstává dál 
zastupitelem liberce
Na mimořádném zasedání zastupitelstva města 27. května, 
svolaném ředitelem krajského úřadu Libereckého kraje, 
byl projednáván jediný bod. Jednalo se o vyslovení zániku 
mandátu zastupitele Jiřího čečka.
Redakce

výherci kompostérů 
jsou již známi
tradiční křížovkářská soutěž o domácí kompostéry má za 
sebou losování výherců. Letos se mezi občany města, kteří 
vyluštili tajenku uvedenou v dubnovém čísle Libereckého 
zpravodaje, rozdělí na 150 kusů kompostérů.
Redakce
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VeLkOU VýHODOU teplárenských 
zdrojů je minimální vliv na životní 
prostředí ve městech. Přísně kont-
rolované zdroje tepla dokážou spo-
lečně se svými vysokými komíny 
ochránit město před smogovými 
situacemi. Oba dotační programy, 
se kterými se v budoucnu počítá 
pro zlepšení účinnosti celého sys-
tému vytápění v Liberci, schválila 
Evropská komise.

Teplo pro více než šestnáct tisíc 
domácností v Liberci vzniká pře-
vážně využíváním odpadů a spa-
lováním zemního plynu. „TERMIZO, 
které patří mezi nejmodernější 
evropská zařízení svého druhu, plní 

ekologické limity látek vypouště-
ných do ovzduší s hodnotami, které 
jsou o několik řádů nižší než poža-
dované normy. Teplárna Liberec 
snížila za posledních pět let emise 
na jednotky procent původního 
stavu,“ řekl člen představenstev 
obou společností Vladimír Pitín.

Jeden klasický kotel na hnědé 
uhlí v rodinném domku vypustí za 
rok do ovzduší až 250 kilogramů 
tuhých látek, což je zhruba o pětinu 
více, než vyprodukuje Teplárna 
a TERMIZO dohromady. Převážná 
většina škodlivých látek z domácích 
kotlů kvůli nízkým komínům navíc 
skončí v  místech, kde lidé bydlí. 

Teplárenské komíny emise naopak 
odvádějí vysoko nad město, kde se 
rozptýlí a kvalitu vzduchu v Liberci 
významně neovlivňují.

„Podpora ze strany města je 
důležitá i z pohledu likvidace komu-
nálního odpadu. Čím více odpadů 
z  domácností se ekologicky zlik-
viduje ve spalovně, tím nižší bude 
ekologická zátěž ve městě, kde spo-
lečně žijeme. Společně s Teplárnou 
chceme dosáhnout nejen konku-
renčních cen za teplo pro koncové 
odběratele, ale i  lepšího životního 
prostředí pro všechny,“ řekl náměs-
tek primátora pro technickou správu 
majetku Tomáš Kysela.

Pro revitalizaci teplárenské sou-
stavy v  Liberci se nabízí využití 
dotací ze dvou operačních progra-
mů – Podnikání a inovace pro konku-
renceschopnost a Životní prostředí. 
Oba tyto programy jsou první, které 
eurokomisaři v Bruselu České repub-
lice schválili pro roky 2014–2020.

Příležitosti, které mohou nabíd-
nout tyto programy dotační pod-
pory, by zvýšily účinnost pláno-
vaných investic v podobě vysoce 
efektivních a ekologických dodávek 
tepla. Na podzim akcionáři zveřejní 
návrh dalšího postupu, který bude 
směřovat k dlouhodobému snížení 
ceny tepla. 

táBOr, festiVaL, vzdělávací kurz 
a dobrovolnická akce v jednom. Tak 
by se dal ve zkratce shrnout skautský 
festival Obrok 2015, který se vůbec 
poprvé konal v severních Čechách. 
Obří akce, doprovázená sloganem 
„Čekám na signál“, odstartovala ve 
středu 10. června večer.

Již od čtvrtečního dopoledne se 
skauti a skautky podle roverského 
hesla „Sloužím!“ věnovali dobrovol-
nické službě v Liberci a okolí, napří-
klad v zoologické zahradě, Severo-
českém muzeu, technickém muzeu, 
Jedličkově ústavu, mateřských ško-
lách, kině Varšava či na Ještědu.

Zřejmě nejočekávanějším dnem 
pak byla sobota, věnovaná přede-

vším přednáškám, workshopům, 
seminářům, diskuzím a rukodělným 
dílnám, vždy pod vedením zajíma-
vých osobností. Za skauty dorazil 
například bývalý ředitel Národní 
galerie Milan Knížák, podnikatel Karel 
Janeček, herec Marek Vašut či vědky-
ně, „atomová lady“, Dana Drábová.

Akci doprovázel nepřehlédnutelný 
maskot Lemouch, inspirovaný sou-
časnou kulturní scénou Liberce – všu-
dypřítomnými mozaikovými kočkami 
street artového výtvarníka Wojtyho.

Festival Obrok pořádá organizace 
Junák – český skaut, která má přes 
53 tisíc členů a je největší výchov-
nou organizací pro děti a mládež 
v Česku. 

Cesty ke snížení ceny tepla v liberci
rodinný domek vypustí za rok do ovzduší v Liberci více tuhých látek než všechny kotle centrálního zásobování teplem.
Teplárna Liberec

liberec se proměnil 
v hlavní město skautů
Liberec se stal druhý červnový týden hlavním městem skautů. 
Ve veseckém areálu se uskutečnil 8. ročník skautského setkání 
Obrok, které se koná každé dva roky, vždy v jiné části české 
republiky. Jde o vůbec největší akci svého druhu s cca patnácti 
sty účastníky ve věku od 15 do 24 let.
Jan Vrabec

Již NeJDe o to zbavit se problémů 
s dosluhující hrází tak, že by město 
převedlo pozemky pod hrází i pod 
rybníkem na státní podnik Povodí 
Labe. Naopak půjde o  to získat 
hráz do svého majetku tak, aby celý 
rybník, který je rekreačně dosti využí-
vaným, zůstal v majetku města.

„Při jednání s ředitelem jablonec-
kého závodu Povodí Labe Jarosla-
vem Jarouškem jsme se domluvili 
na tom, že město začne být v tomto 
směru aktivnější než dosud, věřím, 
že nejpozději do dvou let bude hráz 

opravena. Na získání peněz na její 
opravu již začal pracovat odbor 
strategického rozvoje a  dotací, 
chceme připravit i plán na úpravu 
okolí Veseckého rybníka tak, aby 
se zde zlepšily podmínky pro kaž-
dodenní rekreaci,“ říká Jan Korytář, 
náměstek pro ekonomiku, rozvoj 
a dotace.

Vesecký rybník i  jeho okolí jsou 
domovem mnoha chráněných druhů, 
trpěliví pozorovatelé zde mohou 
narazit například na jeden z klenotů 
naší přírody, ledňáčka říčního. 

vesecký rybník zůstane městu
Po mnoha letech nekonečných jednání o budoucnosti 
Veseckého rybníku, zvaného také tajch, se zásadně změnila 
vyjednávací pozice města.
Redakce

nemáte kde zaparkovat? Stěžujte Si!
řešíte každodenní potíže se zaparkováním svého auta, a to zejména 
na sídlištích? víte o nevyhovujícím uspořádání parkovacích míst?
Napište nám své podněty a připomínky na e ‑mail podnety@magistrat.liberec.cz. 
Uveďte přesné místo a popište problém. Děkujeme.
Získané informace nám pomohou zmapovat nejproblematičtější lokality 
a posléze se zabývat jejich řešením.  STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
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Na 450 DĚtí z patnácti základních 
škol přijelo vzájemně změřit své síly 
nejen na hřišti, ale také ze základních 
vědomostí o Liberci i o celé republice.

Soutěž podobně jako její před-
chůdkyně trvala dva dny. Nejlepší 
tři družstva v každé kategorii byla 
odměněna diplomy, poháry, medai-
lemi a  šeky na nákup drobného 
sportovního vybavení. Nejlepších 
výsledků dosáhla ZŠ Ještědská těsně 
následována ZŠ U Školy. Na třetím 
místě skončili učitelé a žáci pořádající 
ZŠ Dobiášova.

„Akce Syner školám dosáhla deseti 
ročníků. Školy byly na soutěž zvyklé 
a děti i učitele mrzelo, když se vloni 
nekonala. Proto jsme si řekli, že ji zku-
síme obnovit, a díky podpoře města 
Liberce i několika sponzorů se nám 
to nakonec podařilo,“ poznamenal 
za pořádající ZŠ Dobiášova ředitel 
Ivo Svatoš.

Školáci se předvedli v několika kate-
goriích, rozdělených podle jejich věku. 
Zdolávali například skok do dálky 
z místa, člunkový běh nebo turnaj ve 
vybíjené či florbale. Body svým druž-

stvům pomáhali sbírat také učitelé, 
kteří se spolu utkali ve volejbalovém 
doublu a střelbě do florbalové branky.

Vědomostní část obsahovala 
vedle testu ze základních znalos-
tí o  městě a  České republice také 
soutěž v sudoku, rozdělenou podle 
obtížnosti do několika kategorií. 
Školáci si ovšem sportovní a vědo-
mostní klání užívali bez ohledu na to, 
zda mají naději stanout na stupních 
vítězů. 

BĚHem tří dnů jsme Amster-
dam a jeho okolí poznali z různých 
perspektiv. Pěšky, na kole i na lodi. 
Po místních cyklostezkách se šlape 
opravdu dobře, a  tak jsme během 
výletu na kole dojeli až k  moři. 
Navštívili jsme farmu na výrobu sýrů 
a  poznali jsme krásy holandského 
venkova. Na výletních člunech jsme 
projeli město křížem krážem a oku-
sili kouzlo přepravy po vodě. Poznali 
jsme způsob života některých míst-
ních obyvatel, který je s  pobytem 
a pohybem na vodě úzce spjat.

Během zájezdu jsme se snažili 
nechat co možná nejvíce mluvení na 
našich žácích, aby si vyzkoušeli komu-
nikaci v anglickém jazyce v reálných 
situacích. Objednávání jídla, dotazy 
na cestu, ubytovávání nebo zjišťo-
vání aktuálně potřebných informací 
zvládali žáci velmi dobře, a  tak se 

v  budoucnu zajisté nikde neztratí.
Poznali jsme společně další krásnou 
zemi, kulturu i způsob života míst-
ních lidí. Žáci si vyzkoušeli angličtinu 
v praxi a získali krásné zážitky i cenné 
zkušenosti. Po velmi pozitivních 
ohlasech budeme tedy v podobných 
akcích pokračovat i v následujícím 
školním roce. 

Na kVĚtNOVém JarmarkU ZŠ Sokolovská se představily se svými výrobky také děti 
z keramické dílny Keramiška a šperkařské dílny Šperlička. Dílny vznikly v rámci projektu 
„Firmičky“. Celý školní rok děti v obou dílnách pracovaly jako v minipodnicích, které si 
pod vedením pedagogů samy organizovaly. Vyvrcholením byl právě školní jarmark, na 
kterém bylo prezentováno celoroční úsilí. A výrobky šly na dračku.
 Pavlína Roudná, zástupkyně ředitelky

„Šperlička“ a „Keramiška“

Na PóDiU se vystřídalo celkem 240 
dětí z 11 sborů z Liberce a Vratislavic, 
které za hudebního doprovodu svých 
pedagogů vystoupily s tanečním či 
pěveckým číslem.

Každý ze sborečků byl odměněn 
za svůj pěvecký výkon dárečkem, 
pamětním listem a  paní učitelky 
květinou.

Dětská vystoupení prokládaly 
moderující učitelky Zuzana Koudel-
ková a Martina Eliášová hudebními 
hrami, hádankami či tanečky pro 
všechny v  sále. Milé zpestření si 

také připravili septimáni gymnázia 
Jeronýmova s profesorkou Renatou 
Němcovou. Studenti zazpívali píseň 
„Želva“ a skladbu „Buggie pro Vaška“ 
zahrál na klavír Adam Tauš.

Celý realizační tým MŠ Beruška pod 
taktovkou ředitelky Laďky Sehnout-
kové předvedl odvahu a schopnost 
zorganizovat přehlídku dětských 
pěveckých sborů mateřských škol, 
kterým velice děkuje za spolupráci 
a jejich nadstandartní pedagogické 
působení v hudebním rozvoji zpěváč-
ků předškolního věku. 

ohlédnutí za Kytičkou
Úžasná vystoupení malých zpěváčků přinesl Vi. ročník 
přehlídky dětských pěveckých sborů mateřských škol „kytička 
písniček“ pořádaná mŠ „Beruška“ ve spolupráci se zUŠ Liberec.
MŠ Beruška

Klání libereckých škol
Hřiště zŠ Dobiášova zaplnily 21. května opět po dvou letech 
sportující děti z libereckých základních škol. Na původní akci 
syner školám navázala totiž nová sportovně vědomostní 
soutěž, které se jako pořadatel ujala právě zŠ Dobiášova.
Zuzana Minstrová

za angličtinou do amsterdamu
V letošním školním roce navštívili žáci zŠ kaplického v rámci 
jazykově poznávacího zájezdu nizozemský amsterdam. Po 
loňské návštěvě Londýna si škola vybrala další atraktivní 
anglicky mluvící destinaci.
Martin Zicháček, ZŠ Kaplického

nAbízíme AlternAtivu k běžné záklAdní škole

v budoucí speciální 2. třídě
žákům s diagnostikovanou poruchou učení

zš u Soudu, nedAleko centrA liberce

zaruČujeme:
•	 malý kolektiv (14 žáků), individuální přístup
•	 speciálního pedagoga jako třídního učitele
•	 příznivé třídní klima s důrazem na toleranci, respekt a dostatek času 

na práci
•	 individualizované metody práce, vlastní pracovní místo, 

speciální pomůcky
•	 spolupráci s rodinou, péči v rámci školního poradenského pracoviště

 www.zsusoudu.cz telefon: 485 108 417

byla vašemu prvňáČkovi diagnostikována porucha uČení?
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DOkUmeNt Je v první řadě komplex-
ní analýzou současného stavu našich 
mateřských a základních škol (demo-
grafie, rozšiřování kapacit, stav budov 
i movitého majetku aj.), takže čtenář by 
se z textu měl dozvědět opravdu vše, co 
o školách potřebuje vědět.

V následující části vymezujeme nej-
větší problémy libereckého školství, 
dále předkládáme priority do roku 
2020 a také soubor námětů, jak tyto 
problémy můžeme řešit.

Z  časového hlediska dokument 
kopíruje stávající programovací období 
Evropské unie, z jejichž strukturálních 
fondů bude i Liberec čerpat prostředky 
na nejrůznější aktivity (IPRÚ, IROP aj.). 
Dokument zpracoval tým rezortu škol-
ství, který doplnil zástupce odboru 
správy majetku, oponovali jej pak 
zastupitelé města a také sedmičlenné 
kolegium ředitelů základních škol – 
poradní sbor náměstka primátora pro 
školství.

HLaVNí PrOBLémy?
Mezi největší problémy mateřských 

a základních škol v Liberci Draft řadí:
 nedostatečnou kvalitu infra-

struktury pro vzdělávání dětí předškol-
ního věku,

 nedostatečnou kapacitu základ-
ních škol na území města,

 nedostatečnou kvalitu školské 
infrastruktury pro povinné i celoživotní 
vzdělávání,

 nedostatečnou podporu výuky 
přírodovědných a technických předmě-
tů (budování tzv. funkčních gramotnos-
tí nutných pro celoživotní vzdělávání, 
větší motivace žáků ke studiu přírodo-
vědných a technických oborů),

 vzdělávání dětí a žáků se spe- 
ciálními vzdělávacími potřebami 
a rizika jejich exkluze v předškolním 
i základním vzdělávání.

Z doprovodných tabulek se tak čte-
náři například dozvědí, že takřka 8 % 
žáků (592 žáků) v libereckých školách 
aktuálně tvoří děti z  okolních obcí, 
které tak zaplňují jednu celou střed-
ně velkou základní školu, která nám 
v dalších letech bude z hlediska kapa-
city scházet. Že mezi žáky ZŠ s trvalým 
pobytem v  Liberci se nachází 246 
cizinců, nejvíce Ukrajinců a Slováků. 
Že poptávka po mateřských školách 

bude v dalších letech plynule klesat a že 
město Liberec vyplatilo za posledních 
5 let přes 2,3 miliónu korun těm sou-
kromým mateřským školám, které ke 
vzdělání přijmou dítě s trvalým poby-
tem v Liberci. Že střednědobý požada-
vek středních škol a zprostředkovaně 
trhu práce po technickém vzdělávání 
mohou základní školy kvůli mnohdy 
zastaralým učebnám i jejich vybavení 
naplňovat jen velmi obtížně.

PriOrity DO rOkU 2020?
Jako hlavní cíle do roku 2020 pak 

zpracovatelé Draftu vytyčili:
 kontinuální navyšování kapacit 

ZŠ (stavební úpravy budov i vnitřní dis-
pozice, dostavby, aktualizace demogra-
fických dat i možností školských budov, 
novely spádové vyhlášky aj.),

 zlepšování kvality školské 
infrastruktury ve vztahu ke klíčovým 
oborům a kompetencím žáků (zajiš-
tění vhodných prostor a modernizace 
odborných učeben Ch, F, Př, ICT, jazyko-
vé učebny, dílny na technické činnosti, 
pozemky pro pěstitelské práce, jejich 
vybavení, vysokorychlostní internet 
a  konektivita, aktivní spolupráce se 

středními školami technického zamě-
ření a jejich infrastrukturou aj.),

 zlepšování podmínek pro inklu-
zivní vzdělávání, předcházení sociál-
nímu vyloučení, boj se záškoláctvím 
(bezbariérovost, školní poradenská pra-
coviště, zájmové aktivity a programy 
pro děti se sociálním handicapem aj.),

 spolupráce při rozvoji vzdě-
lávání pedagogických pracovníků 
a zvyšování jejich schopností a doved-
ností (vzdělávací programy, strategické 
řízení, praxe studentů aj.),

 zlepšování kvality infrastruktury 
sítě zařízení předškolního vzdělávání 
(stavební úpravy budov, prostranství 
i hřišť, vybavení herními prvky, vyso-
korychlostní internet a konektivita aj.).

K jednotlivým prioritám jsou pak při-
pojeny konkrétní projektové náměty, 
které budou dále rozpracovány v rámci 
projektového řízení. Draft jako veřejný 
dokument je k dispozici ke stažení na 
webových stránkách města na adrese 
http://1url.cz/U5JS, nebo na www.libe-
rec.cz/langr/, své připomínky můžete 
posílat na info@magistrat.liberec.cz, 
heslo Draft\. 

rezort školství má draft rozvoje vzdělávání do roku 2020
Jaké jsou nejpalčivější problémy libereckého školství a jak a kam by se měl jeho rozvoj do roku 2020 ubírat? Na takto 
zásadní otázky se pokouší odpovědět nový dokument rezortu školství, nazvaný Draft dalšího rozvoje předškolního 
a základního vzdělávání ve městě Liberec do roku 2020. slovo draft přitom znamená návrh či koncept, z čehož je patrné, že 
zejména v návrhové části je text nadále otevřen dalším námětům a připomínkám, a to z řad odborné i laické veřejnosti.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch
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trUBky, POzOUNy, flétny, hoboje, 
klarinety a saxofony zněly několik dní 
Základní uměleckou školou v Liberci. 
Na finále soutěže žáků ZUŠ se sjely 
desítky dětí a dospívajících muzikan-
tů, kterým učaroval některý z těchto 
dechových nástrojů. Mnozí sklidili na 
Koncertě vítězů tak nadšený potlesk, 
že se museli na pódium vrátit a ještě 
jednou děkovat.

Vítězové soutěže většinou pokra-
čují v umělecké dráze i poté, co opustí 
základní uměleckou školu. Drtivá vět-
šina z nich nastoupí na konzervatoř 
a hra na daný hudební nástroj se jim 
stane životní profesí.

Soutěž každoročně vyhlašuje 
Ministerstvo školství, mládeže a tělo-
výchovy České republiky. 

„ByLO By to ideální místo pro piknik 
nebo třeba vystupování různých 
umělců,“ prozradil student Gymnázia 
F. X. Šaldy Pavel Dostalík, který projekt 
s názvem VOČA (volný čas mládeže) 
připravuje společně s dalšími členy 
Parlamentu mladých Liberec.

Se záměrem se proto studenti 
obrátili na město Liberec. „Nápad 
studentů vítám a  budu je v  jejich 
snaze podporovat. Přesně taková 
místa v Liberci chybí. Studenti se svým 
záměrem navíc přišli v pravou chvíli, 
kdy připravujeme vznik centrálního 
městského parku propojením zahrad 
u bývalé galerie s parkem u Zlatého 
lva,“ uvedla náměstkyně pro územní 
plánování Karolína Hrbková.

Právě se zahradou bývalé Oblastní 
galerie nevyužitý pozemek obdélní-
kového půdorysu sousedí a v budouc-
nu by se k centrálnímu parku ideálně 
připojil. Z pozemku je potřeba nejprve 
odstranit dožilý mobiliář, opravit stá-
vající oplocení, zřídit vstupní uzamy-
katelnou branku a celý prostor zkul-
tivovat. Poté studenti podle návrhu, 
který pro ně zpracovávají architekti 
z  liberecké Technické univerzity, 
nechají rozmístit nové lavičky, ven-
kovní stůl a doplnit zeleň. Cihlovou 
zeď, která celý prostor odděluje od 
sousední zahrady, by mohly oživit tre-
láže s popínavými rostlinami. Parčík 
by měl svůj provozní řád a staralo by 
se o něj město. 

nejlepší mladí muzikanti z Čr 
se předvedli v liberci
finále soutěže žáků základních uměleckých škol české 
republiky hostila od 21. do 24. května zUŠ Liberec. Na závěr se 
vítězové ústředního kola ve hře na dechové nástroje předvedli 
před zaplněným sálem zUŠ na koncertě vítězů.
Zuzana Minstrová

Studenti navrhli parčík 
pro setkávání mladých lidí
Ne všichni se spokojí s tím, jaké využití volného času jim okolí 
nabízí. studenti z Liberce přišli s nápadem vybudovat na 
nevyužitém městském pozemku v komenského ulici parčík, 
který by sloužil zejména mladým lidem k setkávání a relaxaci.
Jan Král
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19   Koncert: LUBOMÍR BRABEC
23   Workshop: NEBOJME SE FOTOGRAFIE

29   Divadlo: CAVEMAN

 7   Koncert: ONDŘEJ RUML

5   Pro rodiče s dětmi: DĚTSKÁ DISKOTÉKA

 8   Filmový klub: STÁLE SPOLU

www.vratislavice101010.cz

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

„Cimbálmuzikál“ z naší rudé 
minulosti
V malém divadle bude uvedena kontroverzní hra cena facky. 
Premiéra je 26. června od 19.00, repríza 27. června.
Divadlo F. X. Šaldy

V LOňském rOce měla 
v Uherském Hradišti svě-
tovou premiéru hra Karla 
Steigerwalda Cena facky 
aneb Gottwaldovy boty. 
Tato Steigerwaldova hra 
dokáže to, co se v Čechách 
moc nenosí. Rozděluje diváky. Není 
divu.

S humorem, ale o to víc bez kom-
promisů totiž pojmenovává problé-
my, s jakými se u nás vyrovnáváme 
s komunistickou minulostí. Je prav-
děpodobné, že podobné reakce jako 
v Uherském Hradišti vyvolá i inscena-
ce libereckého Divadla F. X. Šaldy.

Jejím režisérem je Šimon Domi-
nik, který už má na svém kontě režie 
dvou jiných podobně laděných Stei-
gerwaldových her, s nimiž si velmi 
dobře rozumí a sklízí s nimi úspěchy. 
V Divadle F. X. Šaldy proto doufají, že 
inscenace komedie Cena facky aneb 
Gottwaldovy boty zasáhne diváky 
nejen tématem, ale především svou 
groteskností a překvapivým humo-
rem.

Steigerwaldovi byla inspira-
cí povídková knížka zlínského 
autora Josefa Holcmana. Druhý 
inspirační zdroj našel Steiger-
wald v neschopnosti českých 
soudů dovést do konce případy 
někdejších estébáků a bachařů 

obžalovaných z mučení vězňů. Často 
přitom stačilo nedostavit se k soudu 
s odkazem na špatný zdravotní stav… 
Tak se stalo, že tragické události se 
po letech mění v podivnou frašku, 
bez hrdinů. A právě o tom umí Karel 
Steigerwald psát snad jako žádný jiný 
český dramatik. Cena facky aneb Gott-
waldovy boty bude komedií navzdory 
tomu, že jejími inspiračními zdroji jsou 
vážné, až velmi kruté příběhy, které 
svým způsobem nebyly dodnes 
dovyprávěny do konce.

Liberecká inscenace se o to pokusí, 
a to překvapivou kabaretní formou. 
Písničky do inscenace složil skladatel 
Matěj Kroupa, v jedné z hlavních rolí 
se objeví jako host Hanuš Bor, který 
před lety působil právě v Liberci. 

26. červnA

Hanuš Bor
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24. červnA

tipy na akce v liberci

kam za zábavou?

V  kasárNácH 6.  říJNa (spodní 
kasárna) je připraven na 24. června 
od 8.30 do 13.00 Dětský den a Den 
otevřených dveří. Na co se můžete 
spolu s dětmi těšit?

l Prohlídka techniky 
a materiálu chemického vojska

l Ukázka vojenského lezení 
a slanění

l Boj zblízka mUsaDO
l Možnosti a vybavení 
zdravotnické služby ačr
l střelba ze vzduchové pušky

l Technika a vybavení 
Vojenské policie
l Výcvik služebních psů Centra 
vojenské kynologie Chotyně

l Prezentace klubu 
vojenské historie čsLa
l Prohlídka muzea 
chemického vojska
l Expozice „stopy 2. světové 
války nejen v Liberci“
l Výstava „Jede, jede mašinka“

l Ukázka chovatelské činnosti 
svazu chovatelů koz a ovcí (ukázka 
zpracování vlny, stříhání ovcí, práce 
ovčáckého psa)

l soutěžní hry pro děti  

dětský den 
v kasárnách

V LetOŠNím rOce je nabídka libe-
reckých příměstských táborů velmi 
pestrá a je zaměřena i na děti před-
školního věku, takže si vybere každý.
Děti se mohou těšit na velmi různo-
rodé aktivity – příměstské tábory jsou 
zaměřeny na sport, tanec, divadlo, 
tvoření, keramiku, ale i hledání pokla-
dů, modelářství a mnoho dalšího.

Cena se podle zaměření tábora 
pohybuje od cca 1 000 až po 4 000 
Kč a její součástí je odborný dohled, 
stravování, pitný režim, materiál, pří-
padně i vstupné a jízdné. Příměstské 
tábory se o děti postarají od pondělí 
do pátku pod dohledem kvalifiko-
vaných vedoucích v době, kdy jsou 
rodiče v práci.

Podrobné informace se dozvíte na 
uvedených internetových adresách 
a kontaktech.

PřímĚstské táBOry V LiBerci

Děti školního věku si určitě vybe-
rou v pestré nabídce Domova dětí 
a mládeže Větrník. Ten již tradičně 
nabízí velký výběr aktivit po celou 
dobu letních prázdnin. Některé 
turnusy jsou už vyprodané, takže 
doporučujeme jednat rychle.
www.ddmliberec.cz

Tematické příměstské tábory, 
které se budou konat na ZŠ Lesní 
v Liberci nabízí a ‑z schola – Cen-
trum vzdělávání a volnočasových 
aktivit.
www.azschola.cz

V průběhu letních prázdnin orga-
nizuje ve Vesci sportkids příměstské 
cyklo tábory a cyklo školky pro děti 
z Liberce. Denně od 7.15 do 16.30 je 
provází zkušení instruktoři a dětem 
ukazují krásy i rizika cyklistiky.
www.sport -kids.cz

Tancechtivé děti se dosyta vydo-
vádí na táboře pořádaném taneční 
skupinou a ‑styl. I  letos je pro děti 
připravena možnost aktivního trá-
vení prázdnin pod vedením zku-
šených lektorů A -Stylu Liberec. Ti 
připravili originální program, který 
má ambice víc než jen „pohlídat“.
www.astyl.cz

Stejnou tradici v Liberci mají také 
Týdny pohybu hrou, které každo-
ročně pořádá Technická univerzita, 

a to v sedmi týdenních turnusech.
www.tphliberec.cz

Zábavný sportovní program, 
poznávací výlety do okolí i nahléd-
nutí do zázemí vrcholových spor-
tovců má připraven příměstský 
tábor Hravé prázdniny se sport 
parkem Liberec. Na výběr jsou 
během prázdnin čtyři turnusy.

www.sportparkliberec.cz

Příměstský tábor plný pokusů, 
zkoumání přírody a  legrace pro 
děti od 6 do 12 let slibuje Veselá 
věda. Pro děti otevře tábor od 
20. do 24. 7. v ekocentru Armilla-
ria, U Nisy 362/6.

www.veselaveda.cz

Spojit aktivní odpočinek s nená-
silnou výukou angličtiny se daří 
táboru Wattsenglish, který si zís-
kává stále více příznivců.
www.wattsenglish.com

S anglickým jazykem se mohou 
děti seznámit o prázdninách i ve 
škole angličtiny HeLeN DOrON 
eNGLisH Liberec, která pořádá 
tábory ve třech turnusech.
www.helendoron.cz

Letní školičku nabízí sdružení 
Motyčkovic Klika, a to hned v něko-
lika turnusech. Děti čeká především 
zábava a pobyt venku.
www.motyckovicklika.cz 

letní tipy na prázdniny
vyberte si příměstský tábor v liberci
Prázdniny se blíží, dovolená nestačí a je třeba vymyslet nějaký zajímavý program pro děti.
Redakce

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Inzerce

aKTuálNí ZPrávy

liberec.cz

07–08 | 2015



8 liberecký zpravodaj červen 2015  územní plán

V čerVNU BUDOU pořizovatelem 
(magistrátem) zastupitelům před-
loženy ke schválení pokyny pro 
zpracování nového návrhu ÚP, které 
vycházejí z námitek uplatněných 
v rámci celého procesu projednání 
plánu. Důraz je kladen na námitky 
zástupců veřejnosti, kteří požado-
vali zásadní koncepční úpravy.

Hlavními tématy je přehodno-
cení plošného rozvoje území, kon-
cepce zelených pásů a ochrana 
významných zelených veřejných 
prostranství, úprava prostorové 
regulace, posouzení dopravní 
koncepce a  řešení zásobování 
tepelnou energií.

Jedním ze zásadních nových 
požadavků je vymezení ploch, ve 
kterých je rozhodování v území 
podmíněno vydáním regulačního 
plánu.

Dále bude podrobněji prově-
řena koncepce krajiny, zahušťování 
zástavby v intravilánu a s tím souvi-
sející vhodnost navržených zastavi-
telných ploch na okraji města. Bude 
podporována průchodnost územím 
návrhem „zelených cest“, které by 
měly propojit významné příměstské 
rekreační celky.

Bude též prověřena možnost 
intenzifikace ploch výroby s cílem 
zajistit potenciál pro rozvoj výroby 
bez nutnosti záboru pozemků v pří-
městské krajině. Koncepce dopravy 
bude prověřena na základě aktuali- 

zovaného dopravního modelu 
s ohledem na minimalizaci negativ-
ních dopadů na obyvatele jednotli-
vých čtvrtí. Nový návrh také prověří 
navržené tramvajové trasy z hlediska 
efektivnosti jejich provozu.

Cílem úprav koncepce je nalezení 
vyššího souladu veřejných a  sou-
kromých zájmů na rozvoji území, 
posouzení potřeby změn v  území 
s  ohledem na veřejný zájem na 
jejich provedení, zdůraznění urba-
nistických požadavků na využívání 
a prostorové uspořádání území.

PrOJeDNáNí 
NOVéHO NáVrHU ÚP

V červenci 2015 proběh-
ne pět pracovních setkání 
k  tématům, která ovlivní 
podobu nového návrhu 
územního plánu. Bude se 
diskutovat o  rozšiřování 
města do volné krajiny, zeleni 
a veřejných prostranstvích, 
dostavbě centra, dopravě 
a zásobování tepelnou ener-
gií. Na tematická pracovní 
setkání navážou diskuze 
nad zpracovaným návrhem 
ÚP v jednotlivých oblastech 
města. Připravuje se také 
osm  lokálních setkání na 
podzim letošního roku. Bližší 
informace budou postupně 
zveřejněny na www.liberec.
cz, uzemniplanliberec.cz, 
a v Libereckém zpravodaji.

Novela stavebního zákona nyní 
umožňuje veřejnosti uplatnit své 
připomínky už k  návrhu ÚP (letos 
v  září) pro společné jednání, kte-
rého se účastní dotčené orgány. 
Námitky se neuplatňují a připomínky 
v tomto případě uplatňují i vlastníci 
pozemků a staveb dotčených návr-
hem řešení. Veřejnost nemůže být 
ve společném jednání zastoupena 
zmocněným zástupcem veřejnosti, 
zástupce veřejnosti tedy nemůže 
ve fázi společného jednání uplatnit 
námitku. 

vznikne nový návrh připravovaného územního plánu
Liberečtí zastupitelé na svém dubnovém zasedání schválili pořízení nového (jiného) návrhu územního plánu Liberce. 
Návrh ÚP je jedním z kroků v rámci procesu pořizování nového územního plánu města.
Redakce

Inzerce

Harmonogram pořízení novéHo územníHo plánu liberCe

06/2015
Příprava pokynů pro zpracování návrhu ÚP a jejich schválení v zastupitelstvu 
města (§ 51 odst. /3/ stavebního zákona)

07/2015–08/2015 Zpracování dokumentace projektantem územního plánu

09/2015
Společné jednání o návrhu ÚP s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními 
obcemi (§ 50 odst. /2/ stavebního zákona)

10/2015
Uplatnění stanovisek dotčenými orgány, uplatnění připomínek veřejností 
(§ 50 odst. /3/ stavebního zákona)

11/2015
Stanovisko KÚ LK k vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a ke koordinaci 
širších územních vztahů (§ 50 odst. /5,7/)

12/2016–02/2016 Úprava dokumentace projektantem ÚP na základě výsledků společného jednání

03/2016 Besedy s veřejností k návrhu ÚP, projednání ve výboru pro rozvoj a úz. plánování

04/2016 Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu ÚP (§ 52 stav. zákona)

05/2016–07/2016
Zpracování návrhu rozhodnutí o  námitkách pořizovatelem ve spolupráci 
s určeným zastupitelem (§ 53 odst. /1/ stavebního zák.)

08/2016
Rozeslání návrhu rozhodnutí o námitkách zpracovaný pořizovatelem dotčeným 
orgánům (§ 53 odst. /1/ stavebního zákona)

09/2016 Stanoviska dotčených orgánů k rozhodnutí o námitkách (§ 53 odst. /1/ st. zákona)

10/2016 Příprava opatření obecné povahy pořizovatelem (§ 171–174 správního řádu)

11/2016 Předložení návrhu na vydání úz. plánu zastupitelům (§ 54 odst. /1/ st. zákona)

uzemniplanliberec.cz
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z OkOLNícH mĚst využily v minu-
losti nabídku centralizovaného 
nákupu energií společně s Libercem 
například Jablonné v  Podještědí, 
Rokytnice nad Jizerou nebo Svijany.

„Na komoditní burze je už z prin-
cipu zajištěn obchod za objektiv-
ně nejlepší možnou cenu na trhu 
v daném čase (období nákupu), což 
u jiné formy veřejné zakázky, a to ani 
s využitím elektronické aukce, zaručit 
při nejlepší vůli není možné,“ vysvětlil 
náměstek primátora pro technickou 
správu majetku města Tomáš Kysela.

V praxi burzovní obchod probíhá 
tak, že je stanoven termín a hodina 
začátku transakce. Následně je sdělen 
celkový objem nabízené komodity 
a základní vyvolávací cena. Dodava-
telé této komodity mají 60 minut na 
to, aby předkládali své nabídky, a tato 

cena je postupem času stlačována 
níže. Aktuální nejnižší nabídková 
cena je neustále zobrazována na 
displeji. Výsledkem je konečná (vítěz-
ná) cena pro jednoho dodavatele za 
MWh pro konkrétní komoditu.

„Město Liberec dosud realizovalo 
tři centralizované nákupy komo-
dit elektřiny a zemního plynu přes 
Českomoravskou komoditní burzu 
Kladno v letech 2012 až 2015. Všich-
ni účastníci tohoto nákupu ušetřili 
každý rok v porovnání se standard-
ním ceníkem celkem přes 9 milionů 
korun. Předpokládáme, že podobné 
úspory dosáhneme i pro příští rok,“ 
zdůraznil náměstek Tomáš Kysela.

Konkrétní příklad: v roce 2014 bylo 
obchodováno 30,4 MWh, úspora 
dosáhla cca 9,1 milionů korun, nákla-
dy na burzu činily 357 590 Kč. 

DOHrOmaDy zHrUBa 8,5 mili-
onů korun si mezi sebou rozdělí 
organizace, které podaly žádosti 
o přidělení dotací na své projekty 
v I. výzvách několika fondů města, 
a poskytovatelé sociálních služeb.

Kulturní fond podpoří 37 projektů 
celkem 40 žadatelů sumou 826 000 
Kč. Dotace poputují například sdru-
žení Zachraňme kino Varšava nebo 
na festival sborového zpěvu Bohe-
mia Cantat či pěveckému sboru Cum 
decore, který působí při Gymnáziu 
F. X. Šaldy.

Fond zdraví přispěje na 44 projek-
tů od 39 žadatelů celkovou sumou 
717 000 Kč. Z Fondu pro podporu 
a rozvoj vzdělávání bude mezi 26 
projektů rozděleno 430 000 Kč. 
Dotace například pomohou dětem 
ze ZŠ Oblačná vydávat školní časopis 
nebo přispějí na nahrání CD souboru 

Výšinka, který působí při ZŠ Aloisi-
na výšina. Fond prevence podpoří 
18 projektů částkou 300 000 Kč. 
Mezi organizacemi, kterým peníze 
města pomohou v jejich činnosti, je 
například Fokus Liberec nebo zdejší 
pobočka Člověka v tísni.

Pro poskytovatele služeb v  so- 
ciální oblasti z rozpočtu města na 
rok 2015 půjdou dotace v celkové 
ve výši 4 996 000 Kč. Částka bude 
rozdělena pro 40 potřebných služeb 
v sociální oblasti.

Více než 1,2 milionu korun rozdělí 
město Liberec ze svého Sportovní-
ho fondu mezi úspěšné žadatele 
o dotace z I. výzvy roku 2015. Členo-
vé správní rady Sportovního fondu 
schválili 89 žádostí.

Pro Sportovní fond SML je v roz-
počtu na letošní rok vyčleněna cel-
ková částka 10 milionů korun. 

nákupem energií na burze město 
šetří miliony, bude v tom pokračovat
Nejlevnější dodavatele elektrické energie a zemního plynu 
bude město Liberec vybírat i pro rok 2016 na burze. Nejen 
statutární město Liberec a většina jeho příspěvkových 
organizací a společností (školy, zoologická zahrada, 
dopravní podnik a další), ale rovněž některá okolní města 
a obce tak mají šanci, že na energiích i příští rok ušetří.
Jan Král

město podpořilo kulturu, 
sport a sociální služby
V prvním kole žádostí o dotace z fondů podpoří město 
kulturu, vzdělávání, projekty ke zlepšení zdravotní 
kondice obyvatel i například prevenci kriminality celkovou 
sumou přes dva miliony korun. Poskytovatelé sociálních 
služeb si mezi sebou rozdělí téměř pět milionů korun, 
sportovci pak v prvním kole 1,2 milionu kč.
Redakce

rada a zastupitelstvo města červen 2015

zprávy z rady zprávy z rady
� Rada�města�19.�května�2015

Výměna zastupitelů TOP 09

v  zastupitelstvu statutárního 
města Liberec došlo k  personální 
změně. peter Hromádka (TOp 09), 
který usedl v  řadách devětatřice‑
tičlenného sboru zastupitelů po 
volbách na podzim loňského roku, 
rezignoval 13. května 2015 na svou 
funkci. Nahradil ho jeho stranický 
kolega František Gábor, pětačty‑
řicetiletý válečný veterán, aktivní 
člen Československé obce legio‑
nářské a někdejší radní a zastupitel 
Libereckého kraje. Nový zastupitel 
složil slib na květnovém zasedání 
zastupitelstva.

Draft dalšího rozvoje 
vzdělávání v Liberci

Město Liberec má schválen 
draft dalšího rozvoje předškolního 
a  základního vzdělávání na území 
města do roku 2020. dokument je 
jednak komplexní analýzou součas‑
ného stavu mateřských a  základ‑
ních škol (demografie, rozšiřování 
kapacit, stav budov i  movitého 
majetku  aj.), vymezuje nejpalčivěj‑
ší problémy libereckého školství 
a  také předkládá náměty, jak tyto 
problémy řešit. a  to především 
prostřednictvím zdrojů z EU.

Blíže se materiálu věnujeme na 
předchozích stranách zpravodaje.

Dobrovolní hasiči 
dostanou nové vysílačky

Celkem 54 250 Kč získá statu‑
tární město Liberec z  dotačního 
fondu Libereckého kraje na nové 
vybavení výjezdových jednotek 
dobrovolných hasičů. dotaci, která 
pomůže k obnově dnes již zastara‑
lé komunikační techniky, vzali na 
vědomí liberečtí radní.

Nové přenosné radiostanice za 
celkem 77 500 Kč (vč. příspěvku 
města) poputují do všech liberec‑
kých výjezdových jednotek, kde na‑
hradí nejstarší kusy, používané už 
od roku 2004. Obměna vysílaček 
navíc přinese významnou moder‑
nizaci. zatímco staré radiostanice 
disponují čtyřmi kanály, ty nové 
budou šestnáctikanálové. 

 www.liberec.cz/rada

� Rada�města�2.�června�2015

Dotace pro Sluníčko
Na letní provoz areálu koupali‑

ště Sluníčko ve vratislavicích nad 
Nisou přispěje zájmovému sdruže‑
ní koupaliště i statutární město Li‑
berec. radní schválili dotaci ve výši 
50 tisíc korun. podle náměstka pri‑
mátora pro školství, kulturu, sociál‑
ní věci a cestovní ruch Ivana Langra 
tím město pokračuje v dlouhodobé 
podpoře sezonní veřejné služby.

Koupaliště Sluníčko v dřevařské 
ulici ve vratislavicích nad Nisou 
návštěvníkům nabízí jak plavec‑
ký bazén, tak bazén pro neplavce. 
v  nadcházející sezoně bude v  pro‑
vozu vždy od neděle do čtvrtka 
v době od 9 do 19 hodin a v pátek, 
v sobotu a neděli v době od 9 do 20 
hodin. za nepříznivého počasí bude 
koupaliště uzavřeno.

Manuál pro zdravé 
stravování ve školách

Liberecké mateřské a  základní 
školy dostanou jednoduchý manuál, 
jak zkvalitnit stravování ve svých jí‑
delnách, a vybrat správný sortiment 
do prodejních automatů a bufetů.

rada města schválila doporuče‑
ní pro stravování v MŠ a zŠ, jehož 
cílem je postupně minimalizovat 
takové suroviny a  potraviny, které 
mohou svým složením nepříznivě 
ovlivňovat dětský organismus a při‑
spívat tak k rozvoji nadváhy, obezity 
a v dospělosti i řady metabolických 
a chronických onemocnění.

první část doporučení ukazuje 
konkrétní příklady vhodných suro‑
vin a potravin ve školních jídelnách, 
přičemž staví především na čers‑
tvých produktech a  nikoli průmy‑
slově vyráběných ochucovadlech, 
směsích a polotovarech či chemicky 
konzervovaných výrobcích. druhá 
část textu pak souvisí s prodejními 
automaty, bufety a reklamou na ne‑
vhodné potraviny a nápoje.

DIALOG se letos 
přesouvá do Augsburgu

po dvou letech se opět pro‑
bouzí česko ‑německé kulturní dny 
dIaLOG. Tentokrát se uskuteční 
v  partnerském městě augsburg, 
a to ve dnech 26.–28. června 2015. 
dlouholetý projekt odstartoval 
přesně před deseti lety v  Liber‑
ci a od té doby se koná jednou za 
dva roky, střídavě v obou městech, 
vždy za účasti představitelů vedení 
města.

z  Liberce tak do německého 
augsburgu zamíří primátor Tibor 
Batthyány a jeho náměstci Jan Ko‑
rytář, Tomáš Kysela a náměstkyně 
Karolína Hrbková. 

 www.liberec.cz/rada

František Gábor



10 liberecký zpravodaj červen 2015 fórum

zadáno pro názory opozičních 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.

Jiří� Čeček� se� rozhodl� těsně� po� vol‑
bách�ukončit�svůj�trvalý�pobyt�v�Liberci,�
čímž�se�podle�zákona�o�volbách�naplnila�
podmínka�zániku�jeho�čerstvě�získaného�
mandátu�zastupitele.�Přestože�svůj�krok�
tutlal,�v�březnu�se�věc�provalila�a�v�soula‑
du�se�zákonem�měla�být�na�zastupitelstvu�
projednána.

Nebyla,�protože�Změna�se�za�asisten‑
ce�ANO,�zákon�nezákon,�za�svého�druha�
postavila.�A�tvrdošíjná�obrana�pokračo‑
vala�na�dubnovém�i�mimořádném�zastu‑
pitelstvu.

Je�s�podivem,�jak�koalice�oddaluje,�aby�
ve�věci�rozhodl�soud.�Ten�jediný�má�totiž�
právo�vyložit�volební�zákon�v�kontextu�
evropského� práva,� jak� o� to� Jiří� Čeček�
usiluje.� Kdyby� se� jednalo� o� kohokoliv�
z�opozice,�Změna�by�neváhala�ani�vteřinu�
a�vyslovení�neplatnosti�mandátu�by�jistě�
navrhla�a�s�pomocí�koaličního�partnera�
ANO�jej� i�prosadila.�Ale�zdá�se,�že�pro�

každého�platí�jiný�
metr.� Zvláštní�
pohled�na�právo�
od� těch,� kdo� se�
pasují� do� role�
bojovníků� proti�
korupci� a� zvýhodňování� jedněch� vůči�
druhým.

Korunu�všemu�nasadil�zastupitel�Čeček�
ve�svém�prohlášení.�Obvinil�v�něm�křivě�
Starosty,�že�usilují�o�zánik�jeho�mandátu,�
aby�se�jej�zbavili.�Jiří�Čeček�se�z�vlastní�
vůle�a�v�hlubokém�utajení�dobrovolně�
vzdal�trvalého�pobytu�v�Česku,�chytil�se�
tenkého�provázku� jednoho�z�možných�
právních�výkladů,�a�když�mu�hrozí� jeho�
přetržení,�hledá�vinu�na�všech�kolem,�
jenom�ne�u�sebe.�Starostům�je�jedno,�jestli�
je�Jiří�Čeček�ve�Změně�nebo�v�ODS.�Trvají�
pouze�na�tom,�aby�pro�něj�platila�stejná�
pravidla�jako�pro�ostatní,�a�přejí�si,�aby�ve�
věci�co�nejdříve�rozhodl�soud.�

Symbol všech smutků i vzdoru
Gdovínův tankový pás obepíná libereckou radnici už 
25 let. stal se symbolem všech smutků i vzdoru.
Martina Rosenbergová, zastupitelka za ČSSD

zákony platí pro všechny stejně
mimořádné zastupitelstvo 27. května 2015 se již potřetí 
muselo zabývat soukromým problémem zastupitele 
a německého občana Jiřího čečka.
Michal Hron, Starostové pro Liberecký kraj

Pobočky�knihovny�jsou�důležitou�sou‑
částí�kultury�okrajových�částí�Liberce�a�pro�
významnou�část,�zejména�starších,�spolu‑
občanů�dostupným�místem�k�výpůjčkám�
knih.�Je�proto�v�zájmu�města,�aby�zůstaly�
zachovány.�Knihovnu�a�její�pobočky�vyu‑
žívají�především�občané�Liberce,�přestože�
je�krajskou�organizací�a�téměř�všechny�
náklady�na�její�provoz�v�řádu�milionů�nese�
Liberecký�kraj.

Starostové�LK�považují�Krajskou�vědec‑
kou�knihovnu�v�Liberci�za�jednu�z�klíčo‑
vých�kulturních�a�vzdělávacích�institucí.�
Pod�vedením�náměstkyně�hejtmana�Hany�
Majerové�vznikl�v�roce�2014�koncepční�
materiál�Program�rozvoje�kulturních�insti‑
tucí�zřizovaných�Libereckým�krajem�na�

léta� 2014–2020�
a�přirozeně�i�zde�je�
knihovně�uděleno�
zásadní�postavení.�
Jen� s� investicemi�
do� knihovního�
fondu�se�počítá�ve�
výši�3�miliony�Kč�ročně.�I�nově�schválený�
příspěvek�Liberce�100�tis.�Kč�je�ve�srovnání�
s�touto�částkou�malý.

Proto� Starostové� pro� Liberecký� kraj�
budou�usilovat�alespoň�o�navrácení�pří‑
spěvku� na� jeho� původní� výši� 450� tisíc�
korun.�Budou�usilovat�o�i�to,�aby�město�
ještě�více�přispívalo�na�provoz�knihovny,�
a�to�opět�alespoň�ve�výši�původního�pří‑
spěvku�2�140�000�Kč.�

Starostové podporují zvýšení 
příspěvků Krajské vědecké knihovně
zastupitelstvo města schválilo na svém posledním 
zasedání navýšení příspěvku na knihovní fond krajské 
vědecké knihovny z loňských 50 na 100 tisíc korun. 
současně potvrdilo výši příspěvku na provoz poboček 
knihovny v okrajových částech města ve výši 1 200 000 kč.
Květa Vinklátová, Starostové pro Liberecký kraj

Květa Vinklátová

Martina Rosenbergová

Michal Hron

Netuším,� jestli� si� někdo� před� pět‑
advaceti� lety,� když� se� lidé� skládali� na�
bronzový�Pomník�obětem�okupace�1968,�
dokázal�představit,� jakou�symboliku�na�
sebe�tankový�pás�postupem�času�vezme.�
Bývá�zasypán�květinami�a�hořícími�svíč‑
kami�nejen�při�různých�výročích,�ale�při�
všech�novodobých�smutných�událostech.�
A�nejen�při�těch�oficiálních,�jako�byl�napří‑
klad�odchod�prezidenta�Václava�Havla.

Tankový�pás�vzali�občané�Liberce�za�
svůj.�Nepotřebují�politiky�k�tomu,�aby�
tu�zapálili�svíčku,�když�sami�cítí�potřebu�
vyjádřit�svou�spoluúčast,� jako�to�učinili�
třeba� po� zmasakrování� redakce� fran‑
couzského�satirického�týdeníku�Charlie�
Hebdo�teroristy.�Občas�se�ve�výklenku�
u�pásu�objeví�dokonce�krátký�anonymní�
text�s�nějakou�fotografií,�něčí�soukromý�
vzkaz�lidem,�co�jdou�kolem.�Pomník�se�
stal�symbolem�všech�smutků,�ale�součas‑
ně�také�vzdoru.

Autorem� stylizovaného� tankového�
pásu�s�otiskem�devíti� jmen�obětí�srpno‑
vého�vpádu�okupačních�vojsk�do�Liber‑
ce� v� roce� 1968� je� akademický� sochař�
Jiří�Gdovín.�Žije�v�Liberci�od�roku�1977�
a�patří�k�nejvýznamnějším�umělcům,�se�
kterými�jsem�měla�ve�své�funkci�čest�se�
potkat.�S�historickou�radnicí�jej�nespojuje�
jen�zmíněný�pomník.�Jiří�Gdovín�zanechal�
v�budově�nebo�její�těsné�blízkosti�své�další�
stopy.

N a p ř í k l a d�
byla�na�radniční�
věž� instalována�
28.� října� 1991�
jeho�plastika�lva.�
Dokončil� také�
tzv.� pantheon,�
závěrečný�kámen�historické�budovy�rad‑
nice.�V�roce�1998�restauroval�meteoro‑
logickou�budku.�Dalším�je�Ohnivý�zvon,�
který� zdobí� vstupní� prostor� radnice.�
Následovala�busta�snad�nejslavnějšího�
libereckého�rodáka,�krále�komiků�Vlasty�
Buriana,�která�byla�v�prostorách�radnice�
odhalena�v�roce�2010.

„Než�jsem�se�pustil�do�samotného�díla,�
prošel� jsem�mnoho�archivních�materiá‑
lů,�fotografií� i�filmů,�abych�vystihl� jeho�
osobnost,�charakterní�rysy.�Byl�to�výraz‑
ný�herec�a�především�komik�s�gestikulací�
rukou.�Nakonec�jsem�jej�ztvárnil�v�pohybu�
rukou,�které�doplňují�jeho�výraz�obličeje,“�

popsal�práci�na�bustě�
Jiří�Gdovín.

Zatím� posledním�
dílem,�které�umělec�pro�
město�Liberec�vytvořil,�
je�primátorská�insignie�
v�podobě� listů�kapra‑
diny,� uprostřed� níž� je�
zavěšen�křišťál� s� ryti‑
nou� symbolu� města�
–� ženy.� Tuto� insignii�
vyrobili�na� jeho�návrh�
studenti�umělecké�školy�
v�Kamenickém�Šenově.�
Plánovali�jsme�ji�vysta‑
vit� v� jedné� ze� skleně‑
ných�vitrín�na�chodbě�
radnice,� aby� detailní�
práci� Jiřího� Gdovína�
mohli� obdivovat� také�
návštěvníci�a�turisté.

Ráda�bych�připomněla,�že�25�let�od�
odhalení�tankového�pásu�není� jediným�
letošním�výročím�Jiřího�Gdovína.�Na�konci�
roku,�18.�prosince,�oslaví�umělec�65�let.�
Pro� sochaře,� designéra,� uměleckého�
kováře�a�malíře�to�není�žádný�věk.�Proto�
věřím,�že� jeho�sbírku�na�radnici�rozšíří�
v�budoucnu�ještě�další�díla,� jež�budou�
navždy�připomínat�tohoto�významného�
libereckého�kumštýře,�a�potěší�nás�všech‑
ny,�kteří�jej�obdivujeme.� aKTuálNí ZPrávy Z měsTa www.lIBErEC.CZ
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Hlasování�o�„vzorové“�veřejnoprávní�
smlouvě�by� jistě�probíhalo� jednodušeji,�
kdyby�koalice�silou�svých�hlasů�dosáhla�
svého�hned�v�tzv.�1.�kole.�Protože�se�tak�
nestalo,�nastalo�vyjednávání�nedůstojné�
zastupitelstva.�Návrh�veřejnoprávní�smlou‑
vy�byl�nakonec�schválen,�neboť�bylo�argu‑
mentováno,�že�příjemci�na�dotace�čekají�
a�měsíčné�prodlení�pro�ně�bude�fatální.�Je�
tomu�skutečně�tak?

Návrh�veřejnoprávní�smlouvy�mohl�být�
předložen�k�diskusi�do�výborů�a�komisí�
po�novelizaci�zákona�250/�2015�Sb.�dříve�
a�vedení�města�mohlo�mít�všechny�připo‑

mínky�projednané�a�zapracované.�Opět�se�
tak�nestalo�a�smlouva,�jak�byla�předlože‑
na,�bude�muset�být�stejně�novelizována.�
Je�pravdou,�že�návrh�smlouvy�byl�zveřej‑
něn�v�souladu�s�jednacím�řádem,�ale�pro�
závažnost�materiálu�se�lhůta�ukazuje�jako�
krátká.�Smlouva�je�opět�šita�„horkou�jehlou“�
a�vůbec�neřeší�odvod�za�porušení�rozpočto‑
vé�kázně,�nestanoví,�které�porušení�je�méně�
závažné�a�které�ne.�Naopak�ponechává�
v� závěrečných� ustanoveních,� podle� nás�
potupné,�uvedení�příjemce�na�tzv.�černou�
listinu.�Budeme�tedy�i�nadále�svědky�diskusí,�
že�paní�pokladní�onemocněla,�že�se�poš‑

tovní�holub�cestou�necestou�zalétl�k�holubi‑
ci�apod.�Proti�černé�listině,�která�na�příští�dva�
roky�vyřadí�žadatele�z�účasti�na�dotacích,�
jsme�se�vyjadřovali�jak�v�kontrolním�výboru�
v�minulém�volebním�období,�tak�na�schůzce�
předsedů�klubů�u�primátora.

Na�spory�z�veřejnoprávní�smlouvy�se�
vztahuje�správní�řád,�což�není�ve�smlou‑
vě�rovněž�uvedeno,�neboť�žadatelé�se�ve�
většině�případů�v�problematice�nevyznají,�
a�alespoň�by�se�mohli�připravit�dopředu.�
Pikantní�ovšem�bude,�jestliže�dojde�ke�sporu�
mezi�SML�jako�zřizovatelem�a�příspěvkovou�
organizací�(např.�školou).

Koalice�ústy�Změny�pro�Liberec�vyhrožo‑
vala�zastupitelům,�kteří�pro�smlouvy�z�výše�
uvedených�důvodů�nehlasovali,�že�díky�nim�
příjemci�nedostanou�peníze�na�již�proběhlé�
akce,�případně�že�se�to�vrátí�ve�volbách,�
pokud�to�nepodpoříme.�Je�evidentní,�že�
předvolební�marš�již�pan�náměstek�Korytář�
rozjíždí,�co�na�tom,�že�má�být�opozice�takto�
nucena�ke�schvalování�nedodělků�či�nekva‑
litních�materiálů.�Prostě�Změna�si�zase�něco�
vymyslí�těsně�před�volbami,�lživě�napadne�
jiné,�když�už�nebude�možné�reagovat.�Účel�
opět�světí�prostředky.�

fórum červen 2015

V� této� věci� jsem,� mj.,� interpeloval�
místopředsedu�představenstva�prof.�Šedl‑
bauera,�předseda�hodnoticí�komise�však�
i�na�zastupitelstvu�města�postup�Změny�
obhajoval.�To�je�ovšem�absurdní,�protože�
právě�Změna�všechny�opakovaně�pouču‑
je�o�tom,�že�hlavním�faktorem�pro�výběr�
musí�být�cena,�která�v�tomto�případě�činila�
ale�jen�50�%�váhy�hodnocení.�Další�část�
bodů� získávali� uchazeči� za� subjektivní�
hodnocení�metodiky�(30�%),�a�prezentaci�
výstupů�referenčních�zakázek�(20�%).�Aby�
mohl�zvítězit�ten�„správný“�uchazeč,�bylo�
potřeba�vyvážit�vysokou�cenu,�se�kterou�
se�o�zakázku�ucházel,�k�čemuž�posloužila�
právě�subjektivní�kritéria.�Například�u�hod‑
nocení�návrhu�metodologie�činil�rozdíl�mezi�
vítězem�a�nejhůře�hodnoceným�uchazečem�
celých�92,5�bodu�ze�100.�Je�přitom�zřejmé,�
že�metodologie�podobných�projektů�je�více‑
méně�dána�standardy�trhu�a�liší�se�spíše�
jen�v�detailech,�na�kterých�lze�ale�jen�stěží�
ztratit�95%�bodů.�Jde�tedy�o�to,�jak�přihrát�
potřebné�body�tomu,�kdo�má�zvítězit.�Není�
přitom�bez�zajímavosti,�že�cenový�rozdíl�
nabídek� mezi� oběma� společnostmi� činí�
348�700�Kč�na�zakázce,�kterou�vítěz�vyhrál�
za�cenu�798�700�Kč.�Jinými�slovy�nabídka�
vítěze�je�o�77�%�dražší�než�nabídka�„shodou�
okolností“�nejhůře�hodnocené�firmy!�A�tak�
zvítězila�Změnou�pro�Liberec�preferovaná�
firma�Nexia�AP.�Celá�věc�navíc�získala�další�
rozměr,�když�se�mi�dostal�do�rukou�protokol�
z�hodnocení�stejné�zakázky,�tentokrát�však�
z�Liberecké�IS,�a.�s.,�další�městské�společ‑
nosti,�kde�se�bude�„hloubková�prověrka“�
provádět.� Čistě� náhodou� opět� vyhrála�

společnost�Nexia�
AP.�Není�bez�zají‑
mavosti,� že� vítěz�
spolu� s� dalšími�
dvěma�(dražšími)�
firmami�dostal�za�
hodnocení�meto‑
dologie�a�prezentace�100�bodů.�Ostatní�
čtyři�hodnocené�firmy�byly�levnější,�ale�od�
hodnoticí�komise�na�Liberecké�IS�obdržely�
nižší�bodové�hodnocení,�které�je�po�vynáso‑
bení�vahami�a�finálním�součtu�bodů�poslalo�
za�vítěznou�firmu.�Nejlevnější�nabídka�byla�
dokonce�na�1/3�ceny�vítěze.�Nejzajímavější�
na�tom�je�ale�hodnocení�společnosti�FSG�
Finaudit,�která�na�DP�získala�ono�ostudné�
hodnocení�5�bodů�za�metodologii�a�12�za�
prezentaci.�V�LIS�za�obě�tyto�položky�obdr‑
žela�80�bodů�ze�100.�Nejlevnější�nabídku�
pak�předložila�další�renomovaná�společnost�
BDO�Audit,�která�na�DP,�kde�nejlevnější�
nebyla,�dostala�50�bodů�ze�sta�a�v�Libe‑
recké�IS�jen�25�bodů�ze�sta.�Zvláštní,�že?�
Obzvlášť,�když�uvážíme,�že�nabídky�byly�
až�na�drobnosti�srovnatelné,�ne��‑li�totožné.

Ti,�kteří�se�neustále�ohánějí�objektivitou�
při�posuzování�veřejných�soutěží,�tady�před‑
vedli�ukázkový�příklad�zmanipulovaných�
zakázek.�Neobstojí�ani�argument,�že�nad�
rámec� svých� povinností� vypsali� soutěž,�
i� když� podle� zákona� nemuseli.� Jednak�
u� Liberecké� IS� to� s� ohledem� na� vnitřní�
směrnice�neplatí�a�pak�je�více�než�jasné,�
že�se�nejednalo�o�nic�jiného�než�o�hru�na�
soutěž,�ale�vítěz�byl�známý�už�dopředu.�
Nexia�AP�už�přeci�jednou�posloužila�na�Kraj‑
ské�záchranné�službě,�a�tak�nejspíš�stejně�
poslouží�i�u�těchto�dvou�společností.�

Ve�slavnostním�projevu�jako�zastupite‑
lé�děkujeme�rodičům,�že�přivedli�na�svět�
nového�občana�našeho�města�–�občana,�
který�bude�do�budoucna�přínosem�pro�
svou�obec�a�stát.�Při�svém�prvním�vítání�
občánků�jsem�ale�byla�dost�zaskočena�
tím,�že�se�symbolicky,�alespoň�květinou,�
neděkuje� těm� nejdůležitějším� –� a� to�
maminkám.

Jsou�to,�ve�většině�případů,�právě�ony,�
které�vychovávají�z�dětí�řádné�občany.�Ty,�
po�kterých�chceme,�aby�vychovaly�své�
děti�v�dospělé�lidi,�kteří�budou�přínosem�
nejenom�pro�svou�rodinu,�ale�pro�spo‑
lečnost�obecně.�O�to�smutnější�pro�mě�

bylo,� že�nemohu�
maminkám� ales‑
poň� symbolicky�
poděkovat.

Milé� mamin‑
ky� našich� nově�
narozených�Libe‑
rečánků,�na�příštím�vítání�občánků�vám�
město�vyjádří�poděkování�alespoň�malou�
kytičkou.�Nesmyslné�šetření�na�květinách�
pro�maminky�nových�občánků�tak�končí.

Děkuji� všem� zastupitelům� i� vedení�
města,�kteří�mne�vyslyšeli.�Zkrátka�děkuji,�
že�město�projeví�maminkám�úctu�alespoň�
květinou.�

mnoho povyku pro nic nebo snad pro…?
řádné květnové zasedání zastupitelstva se neslo v poklidném tempu až do bodu, kterým se měla 
schvalovat, a také nakonec schválila, veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotací z městských fondů.
Za KSČM Věra Skřivánková a Dana Lysáková

pouhá hra na soutěž s předem 
jasným, leč drahým vítězem
za podezřelý považuji postup při vyhodnocování veřejné 
zakázky malého rozsahu „Hloubková prověrka s prvky 
forenzního auditu“ v Dopravním podniku (dále jen DP) 
a stejné zakázky na Liberecké is.
Ondřej Červinka, ODS

maminkám kytičku
V květnu jsem měla poprvé tu čest přivítat nové liberecké 
občánky. Jedná se o nádherný dojímavý akt, který člověka 
pohladí po duši. Není nic krásnějšího než vidět roztomilé 
bambulky s hrdými rodiči.
Zora Machartová, nezávislá za TOP 09

Ondřej Červinka

Zora Machartová

Inzerce

Věra Skřivánková

Generální partner

Místo konání: Amfiteátr v Křižanech u Liberce
www.krizanskeleto.cz

- Jaroslav Dušek

- Jan Holík / Jakub Slach 

- Miloš Knor, Lukáš Pavlásek a Ruda z Ostravy

21. 6.
21. 7.
4. 8.

13. 8.
28. 8.

19. 6.
- Fešáci, Rangers a další

Křižanské slavnosti
- Dětské odpoledne a večer plný country
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Jakkoliv�ctíme�právo�každé�politické�
strany�nominovat�svého�kandidáta,�stejně�
jako�zvyk�vzájemně�si�kandidáty�do�vole‑
ných�funkcí�podporovat,� jsme�přesvěd‑
čeni,�že�Jiřího�Kittnera�měli�zastupitelé�
odmítnout.�Právě�on�nese�hlavní�politic‑
kou�zodpovědnost�za�to,�jakým�směrem�
se�Liberec�po�roce�2000�ubíral,�za�dluh�
města,�za�to,�že�je�plný�obřích�nákupních�
center,�a�za�dlouholeté�vnímání�Liberce�
jako�Mekky�korupce�a�klientelismu.

Případů,�kdy�Ing.�Kittner�aktivně�pro‑
sazoval�řešení,�která�nebyla�výhodná�ani�
pro�město�ani�pro�občany,�za�to�na�nich�
zbohatlo�několik�vyvolených,�byla�celá�
řada:�od�prosazování�prodeje�spalovny�
a�výstavby�arény,�přes�nevýhodné�smlou‑
vy,�podezřelé�a�podle�všeho�předražené�
zakázky�pro�MS�v�lyžování,�nevýhodné�
prodeje� pozemků� v� průmyslové� zóně,�
až�k�překročení�pravomoci�při�uzavírání�
smluv� souvisejících� s� dluhopisy,� které�
město�pořád�ještě�může�přijít�na�stovky�
milionů.

V�souvislosti�s�volbou�do�dozorčí�rady�
je�třeba�připomenout,�že�Ing.�Kittner�byl�
v�minulosti�opakovaně�obviněn�a�obžalo‑
ván�z�řady�trestných�činů,�mj.�ze�zneužití�
pravomoci�veřejného�činitele,�z�porušo‑
vání�povinností�při�správě�cizího�majetku�
a�podobně.�Přestože�byl�zatím�vždy�zproš‑
těn�viny,�neměli�by�zastupitelé�rezignovat�
na�etickou�stránku�toho,�co�se�v�Liberci�

v�minulých� letech�dělo.�Ne�‑odsouzení�
totiž�znamená�někdy�jen�to,�že�důkazy�
nestačí�na�odsouzení.

Podle� našeho� názoru� jde� o� dobré�
důvody,�proč�by�se�Ing.�Kittner�už�nikdy�
neměl� objevit� v� žádné� volené� funkci,�
pokud�jej�do�ní�nevynesou�sami�voliči.�
Sama� ODS� se� dokonce� před� volbami�
snažila� vzbudit� zdání� obrody� strany�
a�proklamovat�novou�politiku,�když�Ing.�
Kittnera�ani�nedala�na�kandidátku.�Ani�
to�však�už� jejímu�debaklu�nezabránilo.�
Možná�i�proto�ODS�snahy�o�obrodu�vzdala�
a�navrhla�Ing.�Kittnera�jako�svého�zástup‑
ce� do� dopravního� podniku,� což� může�
působit�skoro�jako�výsměch�libereckým�
občanům.

Chápeme�důvody,�které�naše�kolegy�
vedly�k�podpoře�návrhu,�a�víme,�že�řadě�
z�nich�se�volba�nelíbila.� I�proto�nadále�
cítíme�potřebu�říkat,�že�určité�chování�by�
nemělo�být�akceptovatelné�a�že�někoho�
nezvolit�je�jedna�z�mála�možností,�kterou�
v�takových�případech�máme.�

Jako�ředitelka�Sdružení�TULIPAN�se�já�
a�moji�kolegové�dnes�a�denně�setkáváme�
a�pracujeme�s�duševně�nemocnými�lidmi,�
kterým�jejich�nemoc�připravila�nejednu�
překážku,�kterou�musí�v�životě�zdolávat.�
Jsou�to�překážky�pro�zdravého�člověka�
těžko�pochopitelné�a�identifikovatelné.

Jeden�z�našich�zaměstnanců�trpí�schi‑
zofrenií,�což�je�„duševní�porucha�charak‑
teristická�selháváním�myšlenkových�pro‑
cesů�a�sníženou�schopností�vnímat�emoce�
a�reagovat�na�ně.�Nejběžněji�se�projevuje�
sluchovými�halucinacemi,�paranoidními�či�
bizarními�bludy�nebo�zmatenou�řečí�a�myš‑
lením�a�jde�ruku�v�ruce�s�rozsáhlou�sociální�
či�pracovní�dysfunkcí“�(cs.wikipedia.org).

U�něj�se�tato�choroba�obvykle�projevuje�
až�manickým�nakupováním�různých�věcí,�
zakládáním�bankovních�účtů,�shromažďo‑
váním�nepotřebných�a�odložených�věcí�atd.�
Vzhledem�k�této�diagnóze�jsme�se�dohodli�
s�rodiči,�že�uschováme�jeho�doklady�tak,�
aby�nemohl�sám�disponovat�s�penězi�(po�
nákupu�čtvrtého�mobilu,�tří�notebooků�
a�založení�osmi�bankovních�účtů).�Všichni�
jsme�žili�v�dobré�víře,�že�dotyčného�finanč‑
ní�prostředky�jsou�ochráněny.

Když�měl�opět�„hlasy“�(sluchové�halu‑
cinace),�které�jej�nabádaly,�aby�si�půjčil�
peníze,�navštívil�libereckou�pobočku�vel‑
kého�a�zavedeného�bankovního�ústavu.�
Nepokládám�se�za�jedince�neznalého,�ale�
šokoval�mě�přístup�banky,�která�zjevně�
nemocnému�člověku�vydala�4�000�Kč,�a�to�
sice�na�doklad�ZTP/P.�Ptáte�se�na�platný�
občanský� průkaz� nebo� cestovní� pas?�
Ptala�jsem�se�také.�Odpovědí�bankovních�

úřednic�bylo,�že�těchto�dokladů�není�třeba.�
Stačí�se�„správně�podepsat“�a�bude�vám�
z�vašeho�účtu�vydáno�až�1�000�euro,�tedy�
cca�30�000�Kč,�aniž�by�se�žadatel�musel�
prokázat�dokladem�totožnosti.

A� protože� se� onen� klient� podepsal�
správně,�nezůstalo�jen�u�vydání�hotovosti,�
ale�dokonce�mu�bylo�na�základě�předložení�
dokladu�ZTP/P�a�podpisu�zrušeno�důcho‑
dové�pojištění.�Že je takové předčasné 
zrušení velmi nevýhodné pro kli-
enta, zato však velmi výhodné pro 
banku, nemusím snad ani zmiňovat.

Po�několika�hovorech�s�odpovědnými�
pracovnicemi�banky�jsem�nabyla�dojmu,�
že� žádám� nestandardní� věc,� pokud� se�
domnívám,�že�člověk,�který�navštíví�ban‑
kovní�pobočku�a�žádá�jakoukoli�částku,�by�
se�měl�prokázat�standardním�dokladem�
totožnosti.�S�hrůzou�jsem�se�dozvěděla,�že�
i�v�případě,�že�bych�neměla�žádný�doklad,�
stačil�by�mi�podpisový�vzor�na�to,�abych�
si�vybrala�až�1�000�euro.�Máte�pocit,�že�
vaše�peníze�by�byly�v�této�bance�opravdu�
v�bezpečí?�Jste�si�jisti,�že�právě�váš�podpis�
by�nezvládl�někdo�jiný?�Neměla�by�banka�
řádně�ověřovat�totožnost�při�výběru�byť�
jen�jediné�koruny?

A�jak�to�vše�dopadlo?�Nemocný�klient�
si�koupil�fotoaparát,�který�nepotřebuje,�
a�mobil,�jenž�již�předtím�vlastnil.�Zbylou�
částku�ještě�týž�den�utratil,�při�čemž�nedo‑
vede�vysvětlit�za�co�a�kde.�Je�také�možné,�
že�peníze�rozdal.

Po�bance�budu�i�nadále�žádat�vysvět‑
lení,�a�to�nejen�ústní,�a�bude��‑li�to�třeba,�
nejen�od�liberecké�pobočky.�

Tisíc euro bez dokladu totožnosti?
Potřebujete si z banky vyzvednout 1 000 euro a nemáte 
občanský průkaz ani cestovní pas? Pro jeden z dlouhodobě 
zavedených velkých bankovních ústavů žádný problém.
Zora Machartová, nezávislá zastupitelka za TOP 09

Jaromír Baxa a Zuzana Tachovská

Nesouhlasíme s volbou Jiřího 
Kittnera do dozorčí rady DPMLJ
Valná hromada Dopravního podniku měst Liberec 
a Jablonec n. N. zvolila dva nové členy dozorčí rady, tato 
místa obsadili zástupci opozičních stran. ODS jako svého 
zástupce navrhla bývalého primátora Ing. Jiřího Kittnera 
a zastupitelé tuto volbu velkou většinou odsouhlasili.
Jaromír Baxa a Zuzana Tachovská, zastupitelé za Změnu pro Liberec
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V rámci iPrÚ obě sousedící města 
spojí síly, připraví strategii rozvoje 
společného území a budou tak usi-
lovat o  získání evropských dotací 
na  realizaci projektů s  dopadem 
na liberecko -jabloneckou aglome-
raci v  programovém období EU 
2014–2020.

Po schválení strategie rozvoje 
získají obě města výši konkrétních 
částek, které bude následně možné 
čerpat z operačních programů Inte-
grovaný regionální operační pro-
gram, operační program Zaměstna-
nost a operační program Doprava.

Odborníky do pracovních skupin 
pro přípravu společné strategie 
vybral Řídicí výbor IPRÚ na svém 
druhém jednání 4. června. Vybíra-
lo se ze zájemců, kteří se buď sami 
přihlásili na výzvu měst, nebo kteří 
byli osloveni městy přímo. Pracovní 
skupiny se budou věnovat oblas-
tem dopravy, sociální soudržnosti, 
zaměstnanosti a vzdělávání.

Úkolem těchto pracovních týmů 
bude revize pracovní verze IPRÚ 
z 31. srpna 2014, stanovení specific-
kých cílů a opatření. Nejzajímavější 
část jejich práce bude doporučení 

pro výběr projektů, které tyto nasta-
vené cíle naplní.

Členové skupin budou pracovat 
bez nároků na  finanční odměnu, 
jejich úkol nebude lehký, ale odmě-
nou jim bude v  podstatě to, že 
budou spolurozhodovat o tom, co 

je v  budoucím období 2014–2020 
důležité pro rozvoj území a kvalitu 
života v něm.

Pracovní skupiny se budou schá-
zet během letních měsíců. To je 
nutné k tomu, aby byl integrovaný 
plán v září připraven pro hodnocení 

vlivu na životní prostředí, které je 
časově velmi náročné. Celý proces 
ale umožní, aby integrovanému 
území Liberec – Jablonec nad Nisou 
byly cíleně přiděleny rozsáhlé pro-
středky z EU, které významně napo-
mohou dalšímu rozvoji území.

„Naším předběžným záměrem je 
vybrat strategické projekty, které 
jsou důležité pro město, respekti-
ve pro celou aglomeraci. Neměla 
by se opakovat situace z minulých 
let, kdy město nedokázalo všechny 
peníze vyčerpat a velká část z nich 
šla na projekty, které neřešily měst-
ské priority,“ řekl předseda řídicí-
ho výboru a  náměstek primátora 
pro ekonomiku, strategický rozvoj 
a dotace Jan Korytář.

Projekty zahrnuté do IPRÚ mohou 
dosáhnout na evropské dotace Pro-
gramového období EU 2014–2020, 
s realizací nejpozději do roku 2023. 
„Je to poslední možnost, kdy je 
možné pracovat s  velkými penězi 
z EU, jež budou mít významný dopad 
na rozsáhlé území,“ připomíná místo-
předseda řídicího výboru a náměs-
tek pro rozvoj Jablonce Lukáš Ple-
ticha.�

města liberec a Jablonec nad nisou pracují 
na společné strategii rozvoje území
V květnu primátoři Liberce a Jablonce nad Nisou, tibor Batthyány a Petr Beitl, podepsali smlouvu o spolupráci při výkonu 
činností souvisejících s přípravou a realizací integrovaného plánu rozvoje území (iPrÚ) Liberec – Jablonec nad Nisou. Na 
začátku června pak byli vybráni odborníci do pracovních skupin pro přípravu společné strategie. Její výsledek vyústí v nákladné 
a strategické projekty, které budou významnou měrou financovány z evropských dotací.
Redakce

Dr. M. Horákové 49/137
460 06 Liberec 6 - Rochlice
(u Poštovního náměstí)

Tel.:       482 739 125
E-mail:  optika@oftis-opta.cz

Dr. M. Horákové 49/137
460 06 Liberec 6 - Rochlice
(u Poštovního náměstí)

Tel.:  482 311 792
Mob.:  725 409 509
E-mail: objednavky@
            ocniklinikaliberec.czwww.ocni-klinika-liberec.cz

  Problémy s šedým zákalem (katarakta) trápí stále více lidí. Lze je odstranit 
jedině operací, kdy se pomocí ultrazvuku nahradí zakalená čočka vysoce 
kvalitní čočkou umělou. Zákrok je nebolestivý a provádí se ambulantně. 
Oční klinika LIBEREC jej provádí včas, rychle a ze zdravotního pojištění. 

  U nás mají bezplatné operace šedého zákalu pojištěnci všech zdravotních 
pojišťoven v mimořádně krátkých termínech, včetně vyšetření našimi 
očními specialisty i bez doporučení lékaře.

PROBLÉMY S ŠEDÝM ZÁKALEM VYŘEŠÍME RYCHLE

bezplatné parkování v areálu | bezbariérový přístup

PodePsáNo. Primátoři Liberce a Jablonce nad Nisou Tibor Batthyány a Petr Beitl při podpisu 
smlouvy o  spolupráci při realizaci IPRÚ. Program by měl zajistit příliv mnohamilionových 
evropských dotací.  Foto Jan Král

nejaktuálnější zprávy 
z města a radnice

www.facebook.com/cityliberec

tipy na akce v liberci
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Informace�k�agendě�ztrát�a�nálezů�vám�poskytne�Ing.�Zita�Vlková�(tel.:�485�244�948).�
Seznam�naleznete�také�na�www.liberec.cz/cz/prakticke�‑informace/ztraty�‑nalezy/. 

ztráty a nálezy
Seznam věCí nalezenýCH od 5. do 28. Května 2015

168/15 Peněženka 28/05/2015

167/15 Prstýnek 27/05/2015

164/15 Kolečkové brusle 27/05/2015

163/15
Nálezy DPMLJ: sluchátka, brýle, igelitová taška s botami a tyčinkami pro psa, 
klíčenka, peněženka, kosmetická taštička

26/05/2015

162/15 Klíče s přívěskem Homer Simpson 25/05/2015

159/15 Jízdní kolo 25/05/2015

158/15 Mobilní telefon 21/05/2015

157/15 Klíče s nabíječkou 21/05/2015

155/15 Rybářská brašna s pruty 20/05/2015

153/15 Doklady – Robin Kott 19/05/2015

151/15
Nálezy DPMLJ: peněženka – Michaela Vávrová, kalhoty, mobilní telefon, klubové 
karty – Vladimíra Vindušková, pouzdro s brýlemi, deštník, mikina

19/05/2015

148/15 Nálezy Český drah: batoh, košile 19/05/2015

147/15 Psí známka 18/05/2015

146/15 Dětské jízdní kolo 18/05/2015

145/15 Finanční hotovost 18/05/2015

144/15 Klíček od vozidla Fiat 18/05/2015

143/15 Jízdní kolo 18/05/2015

142/15 Peněženka 14/05/2015

138/15 Batoh s mincemi 13/05/2015

137/15 Nálezy DPMLJ: mobil, panenka, sluneční brýle, 2x pouzdro na mobil, stravenky 12/05/2015

133/15 Klíč od vozidla 06/05/2015

132/15 Nálezy DPMLJ: 2x hodinky, žeton, peněženka, bunda, 2x deštník, krém 05/05/2015

129/15 Studentský průkaz – David Váradi 04/05/2015

128/15 Klíče 04/05/2015

127/15 Jízdní kolo 05/05/2015

Pražská 152/36, Liberec

Více informací získáte v lékárně či na www.slevolekarny.cz

SLEVA 75 % NA DOPLATEK
na léky pro držitele Slevové karty 
BEZ OHLEDU NA VĚK
vybrané léky pro chronické
pacienty s ještě NIŽŠÍMI doplatky

SLEVA

NA DOPLATEK

OrGaNizace sVazU DůcHODců – SDČR připravila k 70. výročí ukončení 2. světové 
války v  roce 2015 několik akcí. První z  nich se uskutečnila 20.  května v  Lidicích. Klub 
seniorů APM vysadil k uctění památky obětí 2. světové války u památníku Lidice deset 
růžových keřů. Jejich prostřednictvím je také město a Liberecký kraj uveden mezi dárci 
na veřejné desce dárců v  Lidicích. Akce se zúčastnilo 42 lidí z  Liberce i  z  dalších míst 
našeho regionu. Bedřiška Klíchová, Svaz důchodců ČR –  Krajská rada Liberec

tichá vzpomínka v lidicích

Inzerce

Levné ubytování s polopenzí
v chatkách s terasou.
IDEÁLNÍ PRO RODINNOU DOVOLENOU
trampolína • minigolf • dětské hřiště atd.

www.jachta.com • tel.: 604 809 688

Chatová osada Jachta u Máchova jezera

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

22. 6. / 15.00
Josef Božek – český mechanik 
a konstruktér parního vozu
Beseda s Alenou Šukovou

Cen. klub sen.
3. patro

23. 6. / 14.00 Hudební odpoledne s Milosla-
vem Hadravou a Jiřím Klímou

Cen. klub sen.
3. patro

24. 6. / 15.00 starověk od „a do z“ 
Král Midas

Cen. klub sen.
3. patro

25. 6. / 10.00 Tréninkové dopoledne v Kuželně Arena

26. 6. / 9.00 kloboukový turnaj 
v minigolfu pro seniory

Zoo 1320
Masarykova ul.

26. 6. / 10.00
franco zeffirelli – Nesmrtelná 
callasová. Povídání o filmu
s Ninou Vaňkovou

Bílá a zelená
klubovna
v 5. patře

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
Na měsíc červenec a srpen 2015 nebude připravován pravidelný program
pro Centrální klub seniorů, program na měsíc září 2015 bude k dispozici
koncem srpna.
Po dobu prázdninových měsíců červenec a srpen 2015
bude Centrální klub seniorů ve 3. patře otevřen:
pondělí–čtvrtek od 10.00–16.00 hodin, pátek 10.00–14.00 hodin.
Lehké relaxační cvičení bude vždy v pátek pouze od 8.00 hodin.
Pohybem pro radost se o prázdninách nekoná a bude probíhat
až od pátku 4. září 2015 od 13.00 hodin.

Komunitní středisko Kontakt Liberec, Palachova 504/7,
460 01 Liberec 1. Tel.: 485 244 992.
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Jednou z nejoblíbenějších soutěží v požárním útoku na území města 
liberec je hasičská soutěž O pohár primátora města liberce.

Hojná účast se potvrzuje už několik let. aby byla soutěž ještě lákavější, 
byla pojata jako noční. v současné době je již zařazena do seriálu 
hasičských soutěží FIrE NIGHT CUp, závodí sportovní družstva žen, mužů 
a výjezdové jednotky.

Letošní už 39. ročník soutěže se uskuteční 27. června. Součástí klání je 
i dopolední soutěž mladých hasičů a družstev dorostu „Karlinský H ‑Faktor“.

Start noční soutěže je plánován na 21. hodinu.

v Sobotu 27. červnA
od 21.00 Sportovní Areál veSec

39. ročník soutěže v požárním útoku
O POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA LIBEREC

Inzerce

Nový Hyundai i30 
Splněný sen českých řidičů 

Porovnejte nový Hyundai s jinými vozy na www.porovnejhyundai.cz. Hyundai Infocentrum 800 800 900.  
Kombinovaná spotřeba: Hyundai i30 – kombinovaná spotřeba 3,9-7,3 l/100 km, emise CO2 102-169 g/km.  
Fotografie je pouze ilustrativní. Nabídka platí u participujících autorizovaných prodejců Hyundai. 

Nový Hyundai i30 je vůz, o kterém jste vždy snili. Jeho přitažlivý design bude 
pastvou pro oči, zatímco vylepšené jízdní vlastnosti, zdokonalené motory včetně 
1,6 Turbo GDi a nová 7stupňová dvouspojková převodovka vás přímo nadchnou. 
S adaptivními bixenonovými světlomety a chytrým parkovacím asistentem se 
vyhnete stresovým situacím a budete si moct plně užívat pohodlí ventilovaných 
předních sedadel, která nabídne jako jediný vůz ve své třídě. Spolehnout se 
můžete i na prostorný interiér a velký zavazadlový prostor s objemem až  
1642 litrů i na špičkovou kvalitu podloženou 5letou zárukou bez omezení.

Otestujte novou i30 u nejbližšího partnera Hyundai!

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

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

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

terezka se NarODiLa s  vadou 
srdce a  v  současné době se léčí 
s metastazujícím nádorem na mozku 
a Jiřík prodělává léčbu chemoterapií 
rovněž kvůli nádoru na mozku.

I když zaměření obecně prospěšné 
společnosti ARCHA 13 je především 
chránit a podporovat památky, oži-
vovat stará řemesla a  připravovat 
populárně naučné programy, tak se 
její členové rozhodli aktivně pomáhat 
dětem z Liberecka, kteří bojují s někte-
rým z onkologických onemocnění.

„Věděli jsme, že máme sílu, chuť 
i motivaci pomáhat dětem, a proto 
jsme se s kolegy z ARCHY 13 do pomoci 
pustili,“ řekl Jaroslav Mucha. Od první 
idey ke skutku ovšem už nebylo 

daleko, a tak se spojili se sdružením 
Liberecká naděje pro děti z onkolo-
gie, kde se dozvěděli o konkrétních 
dětech, kterým mohou přispět.

Podle Jany Oršulíkové ze sdružení 
řeší rodiny s nemocnými dětmi nejčas-
těji potíže s nedostatkem prostředků 
na náklady spojené s léčbou. Chybí 
peníze na benzín, když vozí děti za 
léčbou, na běžné vitamínové doplňky, 
na léky nebo dezinfekční prostředky 
do domácnosti. Pro úplné uzdravení 
je důležitá i veselá mysl, takže dětem 
určitě pomáhají i hračky. A právě na 
tyto nezbytnosti se rozhodla ARCHA 
13 a její přátelé přispět. Celkem vybrali 
35.000 Kč, které rozdělili právě mezi 
Terezku a Jiříka. 

archa 13 pomáhá nemocným dětem
Na konci května proběhlo v Dolním Hanychově předání 
šeku a dárků onkologicky nemocným dětem z Liberecka 
terezce a Jiříkovi.
Redakce

StAtutární měSto liberec vYHlAšuJe

podporu pravidelné sportovní Činnosti mládeže
pro období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015.

Statutární město Liberec, odbor cestovního ruchu a sportu, vyhlašuje 
v souladu se statutem Sportovního fondu statutárního města Liberec, 
schváleným usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 41/2013 ze dne 
28. 2. 2013 a upraveným usnesením ZM č. 145/2014 ze dne 29. 5. 2014 
s účinností od 1. 6. 2014,

VÝZVY
k předkládání žádostí o poskytnutí dotace ze Sportovního fondu 
statutárního města Liberec v roce 2015.

na podporu veřejných jednorázových, 
náborových a propagaČních akcí

pro období od 1. září 2015 do 31. prosince 2015

Tiskopisy žádostí včetně základních pravidel jsou k dispozici na webových 
stránkách města Liberec, na recepci radnice a na oddělení cestovního ruchu 
a sportu, historická radnice, 2. patro, č. dveří 204.

vyplněné žádosti lze zaslat poštou nebo odevzdat v podatelně radnice v termínu 
od 3. července 2015 do 15. července 2015.

Další dotazy rádi zodpovíme na telefonním čísle 485 243 765 
a e ‑mailu: sobotkova.renata@magistrat.liberec.cz
(renata Sobotková, referentka oddělení)

2. kolo dotAcí ze 
SportovníHo fondu v roce 2015

3. kolo dotAcí ze 
SportovníHo fondu v roce 2015

předpokládaný objem finančních prostředků v rámci této výzvy činí

6 000 000 kč

předpokládaný objem finančních prostředků v rámci této výzvy činí

1 700 000 kč
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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.
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Redakce si vyhrazuje právo krátit a upra-
vovat příspěvky po stylistické stránce.
Náklad 45 500 kusů.
Vychází: 16. 6. 2015.

ZPRAVODAJ
LIBERECKY`

Uzávěrka příštího čísla 
Libereckého zpravodaje 

je 29. června

Světová liga 
poprvé v liberci
NeJkVaLitNĚJŠí 
V O L e J B a L O V é 
zápasy jsou opět 
k  vidění v  České 
republice. Po roce 
se totiž znovu vrací prestižní svě-
tová liga a poprvé v historii bude 
tuto soutěž hostit i Liberec.

Home Credit Arena bude po 
dlouhé době dějištěm toho nej-
lepšího světového volejbalu. 
Fanoušci hry pod vysokou sítí 
uvidí na severu Čech dvojutkání 
skupiny D. V Liberci se představí 
soupeř z velké dálky – Jižní Korea.

Souboje s asijským výběrem sli-
bují napínavou podívanou. Minulý 
rok se obě reprezentace střetly 
v Českých Budějovicích a dvakrát 
se rozhodovalo až v pátém setu. 
Lákadlem je i neobvyklý herní styl, 
kterým se Jihokorejci prezentují. 
Dělají tím problém nejednomu 
národnímu týmu.

Zápasy s Jižní Koreou se v libe-
recké Home Credit Areně odehrají 
26. a 27. června od 18. 00. Přijďte 
podpořit českou volejbalovou 
reprezentaci v prestižní světové 
lize. 

NeJLePŠí záVODNíci z  více než 
dvaceti zemí z celého světa si rozdělí 
medaile v seniorských a juniorských 
kategoriích, a to ve čtyřech disciplí-
nách.

Každá disciplína bude mít své cen-
trum a cílovou arénu na jiném místě 
Libereckého kraje. První závod, a to 
na krátké trati, se uskuteční na Biatlo-
novém stadionu v Břízkách v Jablonci 
nad Nisou 18. srpna. Turnov a Atle-
tický stadion Ludvíka Daňka bude 
cílovou arénou závodu ve sprintu 
(19. srpna). A poslední dvě disciplíny, 
závod na klasické trati a ve štafetách, 
se přesunou do libereckého areálu 
ve Vesci (21. a 22. srpna). Záštitu nad 
mistrovstvím světa převzali primátor 
Liberce Tibor Batthyány a hejtman 
Libereckého kraje Martin Půta.

Pořadatelé ze sportovního klubu 
Slavia Liberec orienteering zvou do 
sportovních areálů nejen diváky, ale 
také ty, kteří by si rádi poměřili své 
síly, alespoň na dálku, s mistry světa. 
Budou připraveny open závody, které 
začnou po skončení jednotlivých dis-
ciplín a nabídnou stejné tratě jako pro 
mistrovství světa. Diváci v cílových 
arénách se můžou těšit na napínavé 
souboje, které budou moci sledovat 
na velkoplošné obrazovce.

Ti, kteří nebudou moci dorazit na 
MS osobně, budou mít šanci sledovat 
závody prostřednictvím České televi-
ze a také online webových přenosů 
výsledků, mezičasů a GPS trackingu, 
případně zvuku a obrazu z arén.

Veškeré informace najdete na 
stránkách www.wmtboc2015.cz. 

JakO VítĚz konferenčního finále, 
které se taktéž konalo v Brně, byli žáci 
ZŠ Barvířská nominováni do turnaje 
o republikový futsalový titul. Nejlepší 
čtyři týmy ČR se utkaly ve dvou semi-
finálových utkáních.

Do semifinále proti „Barvírně“ 
nastoupil tým ZŠ Komárov. Začá-
tek duelu Liberečtí herně nechytili 
a neproměnili ani ty nejvyloženější 
šance, dvakrát neproměnil sólový 
nájezd na gólmana Dominik Gem-
bický. Zákonitě musel přijít trest 
v podobě dvou obdržených branek. 
Za tohoto stavu se již Barvířská nedo-
kázala do zápasu střelecky vrátit 
a první prohra (2:0) v celém ročníku 
byla na světě.

Zachránit výsledkovou a herní čest 
chtěli svěřenci trenéra Noska a učite-
le Václava v boji o 3. místo, ve kterém 
nastoupili proti ZŠ Zborovská Tábor.

K tomuto zápasu nastoupili tak, 

jak se má a rázem z toho bylo polo-
časové vedení 3:1. V kvalitním výkonu 
pokračovali i po přestávce a vsítili 
další 3 branky.

Zaslouženě tedy obsadili 3. místo. 
Mezi střelce se postupně zapsali: 
Gembický (2x), Sedláček, Ráček, 
Halgaš a sváteční střelec Kleiner. Je 

vidět, že úzká spolupráce mezi ZŠ 
Barvířská a mládežnickou sekcí FC 
Slovanu Liberec nese zasloužené 
ovoce.

Sestava: Plechatý, Mečíř, Gembic-
ký, Daněk, Kleiner, Krpata, Halgaš, 
Sedláček, Ráček, Nejman. 

Žáci zŠ barvířská třetí nejlepší v Čr
Vynikajícího úspěchu dosáhli starší žáci zŠ Barvířská, když na republikovém futsalovém 
finále v Brně obsadili 3. místo.
ZŠ Barvířská

liberec bude v srpnu hostit mS v mtbo
Liberec bude v půlce srpna (17.–22. 8. 2015) hostit mistrovství světa v mtBO (orientační 
závody na horských kolech).
Katka Horáčková

27. srPnA
26. červnA

distribuce zpravodaje

čtvrtek 25. června od 15 hodin
ZasEdaCí mísTNOsT č. 11 v hIsTOrICKé BudOvě radNICE

váŽENí OBčaNé, ZvEmE vás Na

zASedání zAStupitelStvA měStA liberec

www.lIBErEC.CZ/ZasTuPITElsTvO


