
Zastupitelé posunou územní plán

V TERÉNU. Na výjezdních jednáních byli zastupitelé, projektant, zpracovatelé a  občané seznámeni se spornými místy 
návrhu konceptu územního plánu.  Foto Vladimír Škarda

ZPRAVODAJ
LIBERECKYLIBERECKY`̀

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

  I. 2012

V JEDNOTLIVÝCH FÁZÍCH zpracová-
ní nového územního plánu je potřeb-
né vždy mít na paměti, že pro kvalit-
ní výsledek, tedy pro kvalitní územní 
plán, bude potřebné nalézt shodu.

Shodu mezi pořizovatelem územ-
ního plánu (Magistrát města Libe-
rec), projektantem (projekční kance-
lář SAUL), dotčenými orgány (např. 
ochrana životního prostředí, odbor 
dopravy, ochrana zemědělské půdy 

a  řada jiných), samosprávou,  tedy 
zastupiteli města, a uživateli území, 
kterými  jsou zejména  místní oby-
vatelé, podnikatelé, další majite-
lé pozemků a investoři, hledající na 
území města plochy pro realizaci 
svých záměrů.

Nalézt shodu je často velmi obtížné 
a někdy nemožné. Proto musí o někte-
rých problematických záležitostech 
rozhodovat zastupitelé města hlasová-

ním. Věřím, že budou při hlasování dbát 
nejen na zájmy místních obyvatel, ale 
že budou mít vždy na paměti zejména 
celoměstské zájmy.

Návrh konceptu územního plánu 
byl široce projednán se zástupci 
vedení, s radou a se zastupiteli města, 
na výboru pro rozvoj a územní pláno-
vání, v komisi dopravy a při mnoha 
osobních setkáních s občany a občan-
skými sdruženími. 

ARCHITEKTI
Od 1. ledna vznikl 
na magistrátu odbor 
hlavního architekta.

BĚHEM PRVNÍHO čtvrtletí letoš-
ního roku vznikne odborný porad-
ní orgán – rada architektů. Ta spo-
lečně s  oddělením urbanismu 
odboru hlavního architekta bude 
zastávat funkci urbanistického 
dozoru nad Libercem.
 ČTĚTE NA STRANĚ 8

BEZ PRÁCE
Ztráta zaměstnání je pro 
každého velmi nepříjemná.

Jaké jsou možnosti při hledá-
ní volných míst v Liberci? V čem 
pomůže úřad práce? Stručný 
návod, jak při ztrátě zaměstnání 
postupovat ČTĚTE NA STR. 11. 

Mimořádné zasedání zastupitelstva 19. ledna se bude zabývat důležitým krokem v rámci 
procesu vzniku nového územního plánu. Hlavním bodem bude projednání návrhu 
pokynů pro návrh územního plánu.
Jiří Rutkovský, určený zastupitel pro územní plán, náměstek primátorky

Mimořádné zastupitelstvo k územnímu plánu již 19. ledna od 10.00
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
držíte v rukou první číslo Libereckého zpravo-

daje tohoto roku a možná se, stejně jako já, ptáte 
sami sebe, jaký ten nový rok bude, a co nám při-
nese. Již uplynulý rok 2011 nebyl v mnohém jed-
noduchý, ekonomická situace se nelepšila, ba naopak. Vládní reformy 
naplno dopadaly na nás všechny a muselo se s nimi vypořádat i Statu-
tární město Liberec.

Snažíme se, aby vliv těchto opatření byl na Vás, obyvatele našeho města, 
co nejmenší, a budeme se o to samé snažit i v následujících měsících. 
Věřím, že se konečně podaří dosáhnout spravedlivého rozdělení daní mezi 
česká města tak, aby některá nevydělávala na úkor jiných. Právě Liberec 
na dnešním přerozdělování fi nančních prostředků výrazně tratí, například 
v porovnání s Plzní, ale i dalšími městy. Neustálým tlakem na naše záko-
nodárce se budeme snažit situaci změnit.

Liberec čeká v letošním roce také projednávání zásadního dokumen-
tu – územního plánu města. Věřím, že se podaří zvládnout tento složitý 
a odborný proces v poklidu, že bude možné společně diskutovat a nachá-
zet optimální řešení, která budou přínosem především pro město a jeho 
obyvatele. Vím, že ne vždy lze vyhovět všem, ale stále jsem přesvědče-
na, že lze, je -li v tom obecný zájem, najít kompromis. Věřím a doufám, že 
se celý proces obejde bez politiky a politikaření, protože takové zásahy 
by přípravě nového územního plánu jen uškodily.

Čeká nás dvanáct nelehkých měsíců. Pokud si ale zachováme zdravou 
mysl, optimismus, pověstný český smysl pro humor a trochu toho nad-
hledu, pak věřím, že vše dobře dopadne.   

 Martina Rosenbergová, primátorka města

EDITORIAL

Školky rozšířily své služby
Odpolední pobyt nabízí už dvě školky v Liberci.
Pavlína Stránská

Ocenění strážníků
Osm libereckých strážníků se v prosinci dočkalo odměny 
za svou dobrou práci v roce 2011.
Pavlína Stránská

Nová místa ve školkách
V mateřských školách přibyly od ledna přes čtyři desítky míst.
Pavlína Stránská

DOCHÁZENÍ DO MATEŘSKÉ školy 
coby do odpoledního kroužku. Tako-
vou možnost již jedna z mateřských 
škol zřizovaných městem nabízí 
a  další tuto službu chystá spustit 
od 18. ledna.

Obě se rozhodly v rámci svých vol-
nočasových aktivit nabídnout rodi-
čům možnost, aby mohli umístit své 
děti do mateřských škol i v odpoled-
ních hodinách. Děti tak mají šanci 
seznámit se  s  mateřskou školou 
a poznat větší kolektiv dalších dětí. 
Pro některé z  nich je navíc tento 
způsob, kdy přijdou do  mateřské 
školy jen na několik hodin, přijatel-
nější než celodenní pobyt a mohou 
všemu přivyknout pomaleji a snadně-
ji, postupně se zařadit mezi své vrstev-
níky. Odpolední kroužky jsou zajiště-
ny kvalifi kovanými pedagogy.

„Tuto službu najdou zájem-
ci v Mateřské škole Motýlek, kde je 
již od  loňského roku  hojně využí-

vána, a nově také v Mateřské škole 
Rolnička, kde zahajují 18. ledna,“ dopl-
ňuje náměstek Kamil Jan Svoboda.

Odpolední kroužek v MŠ Motý-
lek v Broumovské ulici je otevřen 
pro děti starší tří let, každé úterý 
a čtvrtek od 16.30 do 18.30 hodin.

Ceny jsou od 50 Kč za hodinu, akti-
vity pro děti: hry, výtvarné činnos-
ti, práce na počítači, dramatické hry, 
tanečky a další. Zájemci se mohou 
hlásit u ředitelky školy, telefonní čísla 
485 101 827, 485 103 542.

MŠ Rolnička v Truhlářské ulici 
nabídne od  18.  ledna  odpoled-
ní kroužek pro liberecké děti starší 
tří let. Otevřen bude každou středu 
od  16.40 do  18.40 hodin. Cena  je 
70 Kč za  hodinu. Aktivity pro děti: 
hry, výtvarné činnosti, práce na počí-
tači, pěvecké činnosti, práce s knihou, 
pohybové aktivity. Zájemci se mohou 
hlásit od 12. ledna na telefonním čísle 
485 108 616. 

STRÁŽNÍCI, KTERÉ vytipovalo 
vedení Městské policie Liberec jako 
nejlépe vykonávající službu, převzalo 
z rukou primátorky Martiny Rosenber-
gové medaile, které každoročně nej-
úspěšnější členové liberecké městské 
policie dostávají.

Primátorka jim poděkovala za jejich 
záslužnou práci a popřála kromě dal-
ších pracovních úspěchů i krásné pro-
žití vánočních svátků.

V rámci slavnostního aktu v zase-
dací místnosti historické budovy rad-
nice došlo i na pracovní rozhovory, 
kterých se  zúčastnili také náměst-
ci pro dopravu, rozvoj a technickou 

infrastrukturu Lukáš Martin a  pro 
územní plánování Jiří Rutkovský.

Na přetřes přišla témata, na jaké 
potíže strážníci při své práci naráží, 
nebo co by se při výkonu jejich služby 
dalo ještě ve prospěch obyvatel Liber-
ce vylepšit. 

O  JEDENAČTYŘICET MÍST 
se  podařilo městu Liberec 
navýšit kapacitu v  městem 
zřizovaných mateřských ško-
lách. A postupný růst nekončí, 
dalších 17 míst by mělo přibýt 
v únoru.

Kde přesně rodiče nově 
vzniklá místa najdou? „Odbor 
školství a  kultury navyšu-
je díky provedeným sta-
vebním úpravám kapacitu 
Mateřské školy Delfínek o 26 
míst (z 50 na 76 míst), Mateř-
ské školy Klášterní o 10 míst 
(ze 174 na 184 míst) na odlou-
čeném pracovišti v  Husově 
ulici a Mateřské školy U Bertíka o 5 
míst (z 95 na 100 míst),“ vyjmeno-
val náměstek primátorky pro škol-
ství, kulturu a sociální oblast Kamil 
Jan Svoboda.

Jak doplnil, již od  1.  října  2011 
došlo k navýšení kapacity v Mateř-
ské škole Ostašovská o 3 místa (z 92 
na 95 míst). Od 1. února by pak měla 
být navýšena kapacita také v Mateř-
ské škole Jablůňka o 17 míst (z 95 
na 112 míst).

Kapacitu mateřských škol zřizo-
vaných Statutárním městem Liberec 
se za rok 2011 podařilo rozšířit i díky 
otevření nové Mateřské školy Gaga-
rinova, a to o 184 míst.

„Spolu s 16 mateřskými školami 
jiných zřizovatelů nabídne město 
Liberec rodičům pro jejich děti již cca 
3 324 míst. Ve školkách zřizovaných 
městem jich najdou od února celkem 
2 995, v současné době je to 2 978 
míst,“ vyčíslil kompletně náměstek 
Svoboda. 

OD 1. LEDNA DOŠLO KE ZMĚNĚ PŘI OBJEDNÁVÁNÍ SMS JÍZDENEK
Tvar pro SMS jízdenku je: LIB odeslaný na nové telefonní číslo 902 06. 

Tento způsob objednávání umožňuje cestujícím MHD v Liberci poslat poža-
davek na SMS jízdenku pomocí běžné SMS dle svého tarifu.

Zpoplatnění proběhne až zasláním jízdenky na mobilní telefon cestu-
jícího. Tím se zamezí i odečítání částky za jízdenku v případě, že cestují-
cí omylem zašle požadavek ve špatném tvaru. SMS jízdenka pro jednotli-
vou jízdu s platností 60 min od obdržení zprávy na mobil stojí 22 Kč. 
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Lesní informační centrum
Po vynuceném vyřazení projektu obnovy areálu Lesního 
koupaliště z projektů IPRM III přišlo středisko ekologické 
výchovy Divizna a Městské lesy Liberec s novým záměrem 
na využití areálu.
Pavlína Stránská

LESNÍ KOUPALIŠTĚ podle nového 
projektu může sloužit nejen pro 
atraktivní trávení volného času oby-
vatel, ale také pro vzdělávání škol-
ních dětí v ekologii, vztahu k přírodě, 
k tradicím a dalším aktivitám.

Aleš Kočí za SEV Divizna a Jiří Bliml 
za Městské lesy Liberec již představi-
li studii vedení. Primátorka s náměst-
ky tak zhlédla prezentaci, která nastí-
nila, jak by se do budoucna mohlo 
momentálně neutěšené prostředí 
areálu změnit. Navržené nízkoener-
getické objekty, které svým vzhle-
dem zapadají do naší krajiny, umožní 
umístit nejen lesní informační cen-
trum a učebnu, kterou by využíva-
lo SEV Divizna, ale také občerstve-
ní a sociální zázemí. Část objektu by 
byla určena pro zajištění zázemí les-
níků městských lesů.

Velmi atraktivní je navržená 
úprava venkovních ploch areálu, 
na kterých by dle studie mělo být 
dětské hřiště, sportovní hřiště, 
volně přístupné plochy trávníků 
určené k  rekreaci a  v  neposled-
ní řadě i  přírodní vodní plocha, 
v níž by v parných letních dnech 
mohli návštěvníci najít osvěžení. 
To všechno se nese v duchu šetr-
ného zacházení s přírodou (vytá-
pění objektů formou zplynovací-
ho kotle na dřevo z městských lesů, 
jejich situování tak, aby co nejví-
ce využívaly slunečního svitu, pří-

rodní materiály použité při budo-
vání celého areálu), a ve  spojení 
s  otevřeností areálu bez oploce-
ní by mohlo znovu lákat Libereča-
ny i návštěvníky k  trávení volné-
ho času. 

Výše nákladů na  revitalizaci 
území a realizaci Lesního informač-
ního centra by byla jasná až po zpra-
cování projektu. Podle stávající 
studie se jedná o částku okolo 30 
milionů korun. Na vybudování Les-
ního informačního centra je však 
nutné sehnat dotační peníze, a to 
buď z Cíle 3 nebo SFŽP, či z jiného 
zdroje. Pokud město najde vhodný 
dotační program a zároveň fi nance 
na spoluúčast, představí v příštím 
roce projekt veřejnosti.

Cestou k zajištění dlouhodobé-
ho ekonomického provozu areálu 
je dohoda o spolupráci s Městský-
mi lesy Liberec, které hledají zázemí 
pro výkon své činnosti při obhospo-
dařování městských lesů.

Vítaným partnerem projektu 
se stala správa CHKO Jizerské hory, 
která aktivitu vítá a  využije info-
centra k  informování návštěvníků 
o Jizerských horách.

V areálu bývalého lesního koupa-
liště by tak Liberečané po letech opět 
nalezli potřebné osvěžení a odpoči-
nek. Tentokrát v novém areálu, který 
by sloužil kromě rekreace též pro 
ekologické vzdělávání. 

Město Liberec ruší herny
Pět heren připravených k otevření a tři, které porušily 
stanovená pravidla, budou uzavřeny.
Pavlína Stránská

Za prezidentem
Liberec se rozloučil s Václavem Havlem plným náměstím 
a zvoněním klíči.

ZRUŠENÍ HEREN bylo odsouhlase-
no na posledním loňském zasedání 
zastupitelstva na základě výsledků 
kontrol zahájených v prosinci. 

Do budoucna tak hráči nenajdou 
potěšení ve dvou hernách na Hany-
chovské ulici (Zlatý drak a Velký Libe-
rec), Nerudově náměstí (Černý kůň), 
neotevřou se herny ani v Barvířské 
ulici, Na Zápraží, jedna na Souken-
ném náměstí, dále pak ve Svojsíkově 
a Slavíčkově ulici.

Nadále si prozatím mohou 

vybrat ze 146 dalších, ovšem směr 
regulace hazardu, který vedení 
města nastolilo, bude pokračovat 
i nadále. A to v souvislosti s vyhláš-
kou, kterou zkraje září vydalo. Ta 
stanovila závazná pravidla, v rámci 
kterých se  musí provozovatelé 
pohybovat.

Provozovatelé musí do budoucna 
počítat také s kontrolami, se který-
mi  SML začalo, a které jen za první 
dva dny přinesly do městské kasy 150 
tisíc korun. 

VZPOMÍNKA. Pietní shromáždění před radnicí se uskutečnilo 21. prosince.

KOLEGA. Jan Šolc vzpomněl na společné chvíle s Václavem Havlem v roce 
1968 i po jeho zvolení prezidentem, kdy pro něj pracoval jako poradce.

S  ÚCTOU. Za  město Liberec se  přišla rozloučit řada zastupitelů. Kytici 
v barvě trikolóry položili u památníku M. Rosenbergová s K. J. Svobodou.

NAPOSLEDY. Stovky Liberečanů se  s  panem prezidentem rozloučilo 
zvoněním klíči.  Foto Pavel Chmelík
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Splnili si sen, pomůže celému regionu
Liberecké soukromé střední odborné škole v Kateřinkách se podařilo za pomoci dotace 
získat nové CNC obráběcí centrum. Posílil tím obor tradičního řemesla.
Redakce

NOVĚ POŘÍZENÉ zařízení je špičkou 
ve  svém oboru a  pomáhá vycho-
vávat kvalifi kovanou pracovní sílu 
ve dřevozpracujícím průmyslu.

V  libereckém regionu, jehož 
ekonomika se  víceméně opírá 
o  automobilový průmysl, je právě 
takto zaměřená škola důležitá. Vždy 
se vyplatí ovládat vyspělé technolo-
gie ve více oborech tak, aby případný 
ekonomický pokles jednoho odvětví 
nahrazovalo jiné. Tím, že si CNC stroj 
škola pořídila, se stala v Libereckém 
kraji i  širokém okolí průkopníkem 
nejnovějších technologií a podstatně 
rozšířila možnosti uplatnění svých 
absolventů v  praxi. Pořízené cen-
trum Homag je paradoxně lepší stroj, 
než vlastní většina fi rem, a tím jsou 
vlastně absolventi o krok napřed.

Sofistikované zařízení škola 
pořídila díky dotaci z fondů Evropské 
unie. Na celkové investici téměř 5,5 
milionu korun se škola podílela vlast-
ní částkou 1,5 milionu, zbytek hradi-
la dotace.

Střední odborné učiliště nábytkářské 
a  Střední odborná škola v  Liberci- 
-Kateřinkách patří dlouhodobě mezi 
nejúspěšnější školy ve městě. Její žáci 
pravidelně vyhrávají celostátní soutěže, 
a především je o žáky této školy trvalý 
zájem mezi zaměstnavateli. Mnoho 

žákovských prací – řezbářských, 
čalounických a truhlářských – mohou 
návštěvníci obdivovat v prostorách 
historické radnice a na každoroční 
výstavě Město a  řemeslo, která 
se  letos koná po  dobu tří týdnů 
od 8. ledna 2012. 

PRO BUDOUCNOST. Ředitel kateřinské školy Václav Tichý předvedl nový CNC stroj 
náměstkovi primátorky Jiřímu Šolcovi. Foto Pavlína Stránská

Vánoční 
dílna
Na ZŠ a MŠ Barvířská se konala 
vánoční výtvarná dílna.
Ivana Švihlová

PROGRAM byl jako každoročně pestrý 
a zaměřený na výrobu vánočních dárků 
a dekorací. Přišla spousta dětí nejen ze 
základních, ale také mateřských škol, ti 
samozřejmě v doprovodu rodičů.

Třídy se změnily na dílničky. Největší 
zájem byl o zdobení perníčků, malová-
ní ozdob, ale i u ostatních stolků bylo 
stále plno. Bezesporu každého zau-
jala kavárnička, ve které bylo nabí-
zeno občerstvení – chlebíčky, sladké 
pečivo, čaj a pro rodiče i káva.

V rámci výtvarné dílny nabízela za 
velmi přijatelné ceny své výrobky – 
svícny, adventní věnce a další dekora-
ce – také Střední škola Jablonecká. 

Zastupitelstvo města schválilo na 
posledním zasedání v roce 2011 přije-
tí dotace na projekt „Praktické ověřo-
vání získaných znalostí na libereckých 
ZŠ“ fi nancovaný z Operačního progra-
mu Vzdělávání pro konkurenceschop-
nost. Do tohoto projektu vstoupilo 11 
základních škol, které tak mají mož-
nost získat vybavení laboratoří. Jedná 
se zejména o mikroskopy, bezkontakt-

ní teploměry, senzor počasí s větrome-
trem, senzor síly, senzor pohybu, spiro-
metr, přístroje pro měření absolutního 
tlaku, napětí, proudu magnetického 
pole a řada dalších přístrojů určených 
pro výuku přírodních věd na ZŠ.

Výše dotace pro tento projekt činí 
2 112 512,94 Kč a je 100% bez fi nanční-
ho spolupodílu města Liberec i zúčast-
něných škol. 

Adventní čas byl pro žáky ZŠ 
U Soudu i časem setkávání se s před-
školáčky z blízké školky.

Uspořádali minimuzikálové vy- 
stoupení s  předvánočními soutě-
žemi a přímo v mateřské škole pro-

běhl i  adventní kytarový koncert. 
Atmosféra prodchnutá vůní cukro-
ví, zpěvem koled a jiných vánočních 
písní ukrátila příjemným způsobem 
čas čekání všem účastníkům bez roz-
dílu věku.  (zb)

LIBERECKÁ ZÁKLADNÍ škola Aloisi-
na výšina na projektech spolupracuje 
se školami v polském Porajowě a Jeř-
mankách a v německém Ebersbachu.

Hudební projekt fi nančně podporu-
je Česko -polské fórum MZV ČR a diva-
delní Česko -německý Fond budouc-
nosti. Na oba projekty přispělo velkou 
měrou i město Liberec. A co mají tyto 
projekty společného? 

Hudbu, tvořivost, dětský úsměv 
a kamarády z různých zemí, co si mají 
co říct. Děti těchto škol se pravidel-
ně setkávají na soustředěních, na kte-
rých trénují společný repertoár, ať už 
hudební nebo divadelní. Výsledky své 
práce prezentují ve všech partnerských 
městech a sklízí obdiv mnoha diváků. 
Především však získávají nové přátele, 
nové zážitky a nové dovednosti. 

Přístroje pro školy
Praktická výuka přírodních věd na školách s podporou 2 miliony.
Veronika Fialová

Vánoční pohoda Most a cesta
„Hudba – most mezi národy“ a „Divadlo – cesta k přátelství“ jsou 
projekty mezinárodní spolupráce dětí.
Miloslava Čechlovská
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Oprava Strakonické a nový chodník
Srpnová povodeň roku 2010 napáchala v kraji mnoho škod. Opravy se na konci roku dočkala 
Strakonická ulice. Bezpečnější a přehlednější je nyní také ulice U Nisy u krajského úřadu.

JEDNOU Z POVODNÍ poškozených 
ulic byla Strakonická v Karlinkách. 
„Došlo k porušení stávajících příko-
pů a propustí, zanesení části zatrub-
něného úseku odvodnění, vymletí 
nezpevněných krajnic podél komu-
nikace a  povrchová voda začala 
stékat z komunikace na soukromé 
pozemky,“ popisuje David Novotný 
z odboru technické správy veřejné-
ho majetku.

Začátkem loňského roku  bylo 
vyhlášeno výběrové řízení na zhoto-
vitele projektové dokumentace, které 
s cenou 61 800 Kč vyhrála projekto-
vá kancelář Nýdrle. Následoval tendr 
na stavební fi rmu. Vítězem se stala 
společnost Imstav EU s nabídkovou 
cenou 2 630 223 Kč a díky transpa-
rentnímu výběrovému řízení se tak 
podařilo uspořit milion korun proti 
předpokládaným nákladům.

„Opravy fi nancuje město společ-
ně s ministerstvem pro místní rozvoj. 
Jedná se o dotační program mini- 
sterstva pod názvem Obnova obec-
ního a krajského majetku postiže-
ného živelní pohromou v roce 2010. 
Ministerstvo v  rámci vyhlášeného 
programu poskytuje dotaci do výše 
90 % rozpočtových nákladů na jed-

notlivou akci, město tedy obdrželo 
2 367 200 korun,“ vysvětluje náměs-
tek primátorky pro rozvoj a technic-
kou infrastrukturu Lukáš Martin.

Předmětem popovoďnových 
oprav bylo řešení osmdesátimetro-
vého úseku od křižovatky s Březnic-
kou ulicí nad křižovatku s Irkutskou.

„Úpravou povrchu komunikace 
a odvodnění je řešen příčný sklon 
vozovky k obnoveným nebo nově 
provedeným podélným příkopům. 
Součástí je obnova podélných pro-
pustí v místech všech vjezdů na sou-
sední pozemky. V částech, kde došlo 
při povodni ke zřícení příkrých svahů 
příkopu, byly upraveny nábřežní 
zdi. V celém úseku souběhu komu-
nikace s  hlubokými příkopy bylo 
osazeno ocelové trubkové dvou-
madlové zábradlí. Ve spodní části, 

v úseku mezi křižovatkami s Písec-
kou a Březnickou ulicí, jsou komu-
nikace rozšířeny a betonové obruby 
jsou po stranách osazeny  novými 
uličními vpustmi,“ popisuje rekon-
strukci ulice David Novotný.

HAVÁRIE CHODNÍKU U NISY
Snadnější pohyb mezi krajským 

úřadem a centrem Liberce umožňují 
chodcům od prosince nový chodník 
a bezpečnostní opatření.

Chodník byl v  havarijním stavu 
a  cesta byla svedena  do  provizor-
ního koridoru odděleného od  sil-
nice betonovými svodidly. Staveb-
ní úpravy začaly u přechodu nava-
zujícího na lávku pro pěší přes Nisu. 
Dvoumetrový chodník pokračuje 
do centra k přejezdu pro cyklisty.

„Celková délka chodníku  je 56 
metrů. Místo betonového svodidla 
byla osazena obruba a chodník dostal 
zámkovou dlažbu. Kvůli bezpečnos-
ti bylo též instalováno ocelové zábra-
dlí s vodicí linií pro nevidomé,“ uvedl 
náměstek primátorky Lukáš Martin.

Výběrové řízení na  zhotovite-
le stavby vyhrály Technické služby 
města Liberec s nabídkovou cenou 
478 414 korun včetně DPH. 

Projekty IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“
Do roku 2012 vstupuje odbor Koordinátor dotací EU s novými projekty v rámci IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“.
Veronika Fialová

CENTRUM ODPOČINKU
Zahájena bude stavba „Centrum 

aktivního odpočinku Lidové sady“, 
kdy vznikne nový vstup do  zoo 
od  konečné tramvajové zastávky 
a také bude postaveno zázemí pro 
přípravu krmiva pro zvířata. Novin-
kou pro návštěvníky zahrady bude 
prostor, kde budou moci pozorovat 
pomocí kamer a prosklených stěn pří-
pravu krmiva. Zahájení stavby je plá-
nováno na léto.

ROKLE A PROMENÁDA
Další projekt, „Parky Lidové sady 

II.“, zahrnuje lokality Rokle Zborovská 

a Promenáda jezírko. Na promená-
dě dojde k ošetření dřevin a úpravě 
cest, ale převážná část prací bude 
soustředěna v Rokli Zborovská. Dojde 
k rekonstrukci hřišť, úpravě stávající 
cesty, vzniknou nové terénní vlny pro 
cyklokros, budou ošetřeny a vysaze-
ny dřeviny a doplněn mobiliář. Před-
pokládaný začátek prořezů dřevin je 
na začátku jara a stavební úpravy jsou 
plánovány na léto.

PARK NA VÝSTAVIŠTI
Začátkem roku 2012 začnou také 

přípravné práce na projektu „Revi-
talizace areálu LVT“, který počítá 

s přeměnou nevyužívaného areálu 
výstaviště na parkové prostory včetně 
dětského hřiště.

OHLÉDNUTÍ ZA LOŇSKÝM ROKEM
V loňském roce odbor realizoval 

v rámci IPRM Liberec – zóna „Lidové 
sady“ několik projektů.

Projekt „Parky Lidové sady I.“ byl 
úspěšně ukončen na konci roku. Byla 
tak dokončena  regenerace parků 
Prokopa Holého a  Sukovo náměs-
tí. V  parku  Prokopa Holého vznik-
lo místo vhodné pro rodiny s dětmi, 
neboť zde bylo instalováno několik 
zajímavých herních prvků. Zejmé-
na trampolína a „multifunkční“ loď 
patří mezi dětmi k nejoblíbenějším.

Na konci srpna byla zahájena sta-
vební část projektu „Bazén Liberec“. 
Už letos na podzim bude veřejnos-
ti k dispozici nový bazén o délce 25 

metrů, dále vzniknou nové sauny, 
skluzavka a nedílnou součástí bude 
i potápěčská věž o hloubce 8,5 metru.

Začátkem září byla také zahá-
jena  „Revitalizace městských 
lázní na  galerijní objekt“. V  láz-
ních vzniknou prostory vhodné 
pro galerijní výstavy i pro jiné kul-
turní doprovodné akce. Nová gale-
rie by se měla pro veřejnost otevřít 
na podzim 2013. 

Otevřené dveře
Pravidelně každý měsíc mají 

zájemci o  schůzku s  libereckou 
primátorkou Martinou Rosenber-
govou možnost navštívit ji v její 
kanceláři ve druhém patře histo-
rické budovy radnice. Na návště-
vu není potřeba si předem rezer-
vovat termín. Pro každého má pri-
mátorka přichystáno zhruba čtvrt 
hodiny.

Aktuální termín je 24. ledna 
mezi 14. a 16. hodinou. 

Rytíři mají úspěch
Lokální platidlo 40 libereckých 

rytířů slaví úspěch. Od 12. prosin-
ce, kdy byl jeho prodej zahájen, jich 
z pultů zmizela již více jak třetina 
z celkového počtu. Do Vánoc si jich 
lidé koupili přes sedm tisíc kusů.

Prodej rytířů však ještě nekon-
čí, i nadále mají zájemci možnost 
odnést si je z Městského informač-
ního centra v budově magistrátu až 
do vyprodání všech 20 tisíc kusů, 
které byly vyraženy. 

KRÁTCE

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY

LIBEREC.CZ
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Agenda odboru sociální péče se přestěhovala
Od 1. ledna 2012 přiznává a vyplácí dávky, které dříve zpracovával odbor sociální péče Magistrátu města Liberec,  
krajská pobočka úřadu práce.
Šárka Kloučková

V  SOUVISLOSTI SE  ZMĚNAMI 
zákonů v  sociální oblasti je 
od 1. ledna 2012 příslušný k rozho-
dování o dávkách a k jejich vypláce-
ní namísto Magistrátu města Liberec 
Úřad práce v Liberci.

Přesun agendy se  týká dávek 
pomoci v  hmotné nouzi: příspěv-
ku na živobytí, doplatku na bydlení 
a mimořádné okamžité pomoci, dále 
příspěvku  na  péči, dávek osobám 
se zdravotním postižením a průkazů 
pro osoby se zdravotním postižením.

POMOC V HMOTNÉ NOUZI
Pracovníky, kteří se budou zabý-

vat dávkami pomoci v hmotné nouzi, 
najdete v budově sídla Úřadu práce 
v  Liberci, tj.  Dr.  Milady Horákové 
580/7, Liberec IV.

PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
 Pracovníky, kteří se budou zabývat 

poskytováním dávek osobám se zdra-
votním postižením, vydáváním karet 
sociálních systémů a rozhodováním 
o příspěvku na péči, najdete dočas-
ně v budově Magistrátu města Libe-
rec, tř. 1. Máje 108 (bývalá budova 
URAN) v 1. patře.

 Opakující se  dávky hmotné 
nouze  a  příspěvek na  péči byly 
Magistrátem města Liberec vypla-
ceny naposledy v  prosinci 2011, 
od ledna 2012 jejich vyplácení převzal 
úřad práce. Opakující se dávka příspě-
vek na úhradu za užívání bezbariéro-
vého bytu a garáže a příspěvek úplně 
nebo prakticky nevidomým obča-
nům byl vyplacen naposledy v pro-
sinci 2011. Dnem 31. 12. 2011 nárok 

na tyto dávky zanikl, neboť vyhláš-
ka, dle které byly dosud poskytová-
ny, se ruší.

 Žádosti týkající se dávek hmotné 
nouze, příspěvku na péči, mimořád-
ných výhod těžce zdravotně posti-
žených občanů a dávek poskytova-
ných těžce zdravotně postiženým 
občanům, o kterých nestihl magis-
trát do konce prosince 2011 rozhod-
nout, dokončí úřad práce.

PARKOVACÍ PRŮKAZY
Odbor sociální péče, bude nadále 

rozhodovat o změně příjemce důcho-
du a vydávat parkovací průkaz pro 
vozidloa přepravující osobu těžce 
zdravotně postiženou (označení O 7) 
a označení vozu řízeného osobou slu-
chově postiženou (označení O 2).

 „V souvislosti se změnami odešlo 
z  magistrátu města šestnáct lidí 
z původních třiceti, kteří se na odboru 
agendou zabývali. O těchto šestnáct 
pracovníků se stará přímo úřad práce, 
my už nejsme jejich zaměstnavatelé. 
Zbylých čtrnáct pracovníků by mělo 
vykonávat jakousi prevenci, vyhledá-
vat zdravotně postižené klienty, pro-
vádět šetření v místě jejich bydliš-
tě. Z těchto šestnácti se jich devět již 
fyzicky přestěhovalo na úřad práce, 
sedm u nás ještě zůstalo z kapacitních 
důvodů. Máme uzavřenou smlouvu 
o pronájmu s tím, že do půl roku by 
se měli přestěhovat i oni,“ vysvětlu-
je důvody, proč prozatím musí klien-
ti navštěvovat dvě místa, tajemník 
Magistrátu města Liberec Jindřich 
Fadrhonc. 

Hlášení o nakládání s odpady
Blíží se termín pro podání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2011 
dle ust. § 39 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
František Russig

HLÁŠENÍ PODÁVAJÍ PŮVOD-
CI odpadů v případě, že produ-
kují nebo nakládají s více než 
100 kg nebezpečných odpadů 
za kalendářní rok nebo s více 
než 100 tunami ostatních 
odpadů za kalendářní rok.

V daném případě zasílají kaž-
doročně do  15.  února násle-
dujícího roku pravdivé a úplné 
hlášení o  druzích, množství 
odpadů a způsobech nakládá-
ní s nimi obecnímu úřadu obce 
s rozšířenou působností přísluš-
nému podle místa provozovny. 
Oprávněné osoby jsou povinny, 
v případě, že nakládají v kalendářním 
roce s odpadem, zasílat každoročně 
do 15. února následujícího roku prav-
divé a úplné hlášení o druzích, množ-
ství odpadů a způsobech nakládání 
s nimi a o původcích odpadů obec-
nímu úřadu obce s rozšířenou působ-
ností příslušnému podle místa pro-
vozovny.

Původci odpadů a  oprávněné 
osoby zasílají hlášení o roční produk-
ci a nakládání s odpady za uplynu-
lý kalendářní rok podle přílohy č. 20 
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrob-
nostech nakládání s odpady.

Ohlašování se  provádí zvlášť 
za každou samostatnou provozovnu, 
činnost, mobilní zařízení a  za  každý 

druh odpadu obecní-
mu úřadu obce s rozšíře-
nou působností místně 
příslušnému podle 
místa nakládání s odpa-
dem, s výjimkou mobil-
ních zařízení ke  sběru 
odpadů, za  které 
se  ohlašování provádí 
obecnímu úřadu obce 
s rozšířenou působností 
příslušnému podle sídla 
oprávněné osoby nebo 
provozovny, která jejich 
provoz zajišťuje.

Pokud původce 
nebo oprávněná osoba provozuje 
činnost, při níž vznikají odpady, nebo 
nakládá s  odpady na  území správ-
ních obvodů různých obcí s rozšíře-
nou působností a nemá zde stanove-
né samostatné provozovny, zasílá kaž-
dému z těchto úřadů jedno souhrnné 
roční hlášení za všechny činnosti rea-
lizované v jeho správním obvodu. 

Spolupráce
Eva Bambuchová, ZŠ Ještědská

Když jsme před dvaceti lety 
navázali spolupráci s německou 
školou u  hranic, tehdy nikoho 
nenapadlo, že nám to vydrží více 
než dvě desetiletí. Za tuto dobu se 
z našich bývalých žáků stali rodiče 
žáků současných, profesní spolu-
práce pedagogů přerostla v dlou-
holeté přátelství.

Základem partnerství jsou tří-
denní výměnné pobyty žáků, kdy 
skupina českých dětí se stává hosty 
v německé škole, kde se účastní 
vzdělávacího, kulturního a spor-
tovního programu školy. Děti jsou 
ubytovány v rodinách a samozřej-
mě se musí domluvit – německy, 
popř. i anglicky. Tato životní zku-
šenost, poznání života konkrétní 
rodiny i výuka v zahraniční škole, 
se nedá jinak získat.

Pohostinnost a zajímavý pro-
gram se snažíme vrátit němec-
ké skupině při návštěvě v Liberci. 
I mezi dětmi z obou zemí vznika-
jí mnohá dlouhodobá přátelství.

Mimo pravidelné výměny měli 
žáci několikrát možnost účastnit se 
ojedinělých projektů, např.  krea-
tivního víkendu s německou a pol-
skou mládeží v rámci euroregio-
nu nebo zemské výstavy Via Regia 
v Görlitz. 

Počínaje rokem 2012 nastává pro všechny ohlašova-
tele podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, povinnost 
ohlašovat odpady prostřednictvím integrovaného systému 
plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) v oblasti životní-
ho prostředí nebo datové schránky ministerstva životního 
prostředí určené k plnění ohlašovacích povinností v oblas-
ti životního prostředí podle zákona č. 25/2008 Sb., o inte-
grovaném registru znečišťování životního prostředí a inte-
grovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblas-
ti životního prostředí a o změně některých zákonů. Více 
informací na www.ispop.cz.

V případě konkrétních dotazů lze kontaktovat 
HelpDesk ISPOP prostřednictvím formuláře na výše uve-
dené adrese nebo telefonní lince 267 225 267 (provozní 
doba v pracovní dny 9.00–12.00 hodin).

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Z MĚSTA

LIBEREC.CZ
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Jeďte za Tobiášem
Představení vampýra Tobiáše veřejnosti v Hrádku se blíží.
Vít Štrupl

PO  NĚKOLIKA MENŠÍCH výsta-
vách, které už proběhly v  prosto-
rách vloni otevřené Brány Trojze-
mí v Hrádku nad Nisou, zde bude 
24. ledna otevřena výstava, na které 
budou široké veřejnosti poprvé 
ukázány ostatky vampýra Tobiá-
še, nalezené na jaře předloňského 
roku v Kostelní ulici v centru města. 
Nález ostatků nepietně pohřbeného 
člověka je unikátním objevem.

Chystaná výstava bude věnová-
na  době, ve  které Tobiáš žil. Větši-
na exponátů bude přibližovat všední 
život, řemesla a  cestování v  době 
od 12. do 14. století. Uplatnění najdou 
nálezy z archeologického výzkumu 
z Hrádku nad Nisou a expozici doplní 
exponáty zapůjčené z muzeí v Liber-
ci a v Žitavě. Plzeňské Západočeské 
muzeum na výstavu zapůjčilo uni-
kátní dřevěné nádobí. Část výstavy 
bude věnována vysvětlení vampýris-
mu a vztahu člověka k víře a pověrám.

Ostatky vampýra Tobiáše byly 
v Hrádku nad Nisou nalezeny na jaře 
2010 pouhých 20 cm pod povrchem 
ulice mimo prostory hřbitova. Nachá-
zely se v poloze obličejem k zemi. 
Podle v  hrobě nalezených praž-
ských grošů jsou ostatky datovány 
do první třetiny 14. století. Na výsta-

vě se můžete dozvědět i o dalších 
záhadách a tajemstvích, které byly 
dalším výzkumem a  expertizami 
odhaleny nebo naopak nastoleny.

Výstava je výsledkem projektu 
Vzpomínka na společnou budouc-
nost – Koordinační a výstavní cen-
trum oblasti muzeí Trojzemí, který 
město Hrádek nad Nisou společ-
ně se svým partnerem, kterým jsou 
Městská muzea v  Žitavě, realizuje 
z programu Cíl3/Ziel 3.

Otevřeno je každý den, ve všední 
dny od 8.30 do 16 hodin, o víken-
dech od 10 do 16 hodin. 

ŽITAVA LEŽÍ v tzv. Trojzemí, oblas-
ti, kde sousedí tři státy. Zároveň 
se  nachází v  nejjihovýchodnějším 
výběžku  Německa, nepřímo tedy 
trochu na okraji dění.

Před deseti lety byl založen 
tzv. Svazek měst Žitava – Bogatynia – 
Hrádek nad Nisou a od té doby velmi 
intenzivně spolupracují v  mnoha 
oblastech.

Každoročně se pořádají tři velké 
slavnosti pro veřejnost. Na jaře je to 
slavnost rozšíření Evropské unie „Spo-
lečnou cestou“, v létě pak „Slavnos-
ti Trojzemí“ a na podzim „Evropská 

pouť“. Více zajímavých infor-
mací v  českém jazyce najde-
te na internetových stránkách 
kleines -dreieck.eu.

Kraj Görlitz v  létě hostí již 
18. mistrovství Evropy seni-
orů v  lehké atletice v  Tro-
jmezí Žitava -Bogatynia-
-Hrádek nad Nisou. Sportov-
ních závodů se bude v tomto 
regionu účastnit ve  dnech 
16. až 25. srpna 2012 více než 
4 tisíce atletů ze 44 zemí. Mis-
trovství Evropy seniorů v lehké 
atletice se  tak řadí k  největ-
ším událostem v lehké atleti-
ce v Evropě. Pouze za německý 
Svaz lehké atletiky se očekává 
účast více než 1 500 sportovců.

Prominentním účastníkem je dvoj-
násobný vítěz maratonu na olympi-

ádě, Waldemar Cierpinski, který již 
ohlásil svou účast. Další informace 

o závodech a stavu příprav najdete 
www.evacs2012.com 

Letošní slavnosti v Trojzemí a svátek atletiky
Město Žitava láká nejen zajímavým zbožím, ale i historickými památkami a sportovními možnostmi.
Michaela Vanicek

Pro vstupenky do „íčka“
Městské informační centrum Liberec nabízí svým 
návštěvníkům základní informace o městě, přehledy akcí, 
otvíracích dob a novinek v regionu.
Naďa Burianová

V POSLEDNÍCH LETECH si zákaz-
níci infocentra velmi oblíbili před-
prodej vstupenek na kulturní, spor-
tovní a společenské akce ve městě, 
okolí ale i celé ČR. Městské informač-
ní centrum je prodejním místem pro 
následující vstupenkové systémy: 
TICKETPRO, TICKETPORTAL, TICKET- 
STREAM, EVENTIM, TICKETART, PER-
FECT SYSTÉM A E -VSTUPENKA.

Předprodejní systém E -vstupen-
ka se zaměřuje především na akce 
pořádané v Liberci a okolí. Zákazní-
ci si mohou v pohodlí domova zare-

zervovat vstupenky do divadla F. X. 
Šaldy, Domu kultury, Lidových sadů, 
ale i Eurocentra v Jablonci nad Nisou 
či do Kulturního domu v Hrádku nad 
Nisou. Vstupenky si poté mohou 
vyzvednout na některém z předpro-
dejních míst, nebo je mohou zaplatit 
z domova a rovnou si je vytisknout.

V městském informačním centru 
je také možné veškeré zakoupené 
vstupenky zaplatit platební kartou. 
Věříme, že návštěva některého 
ze vstupenkových portálů bude pří-
jemnou inspirací. 

� Prodej suvenýrů a dárkových předmětů, sběratelských produktů
� Prodej knih, publikací, map
� Prodej jízdenek MHD Liberec
� Služby – zprostředkování ubytování, průvodcovské služby
� Prodej vstupenek
� Možnost platby kartou
� Přehledy kulturních, sportovních a společenských akcí
� Přehledy otvíracích dob a cen vstupného atraktivit ve městě

www.infolbc.cz www.evstupenka.cz www.nisarevue.cz

Nový magistrát, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec
Tel.: 485 101 709, E -mail: mic@infolbc.cz
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Nad Libercem bude bdít rada architektů
Liberci dlouhá léta chyběl městský architekt, který by byl jakýmsi supervizorem nad stavební činností ve městě.  
Od 1. ledna 2012 proto na magistrátu vznikl odbor hlavního architekta, který bude tuto funkci zajišťovat.
Pavel Chmelík

LIBEREC se ne vždy stavebně rozví-
jel tak, aby nové stavby nevyvolávaly 
kontroverzi. Některé se úplně nepo-
vedly, některé byly do stávajícího pro-
středí zasazeny násilím. Ne nadarmo 
se již v minulosti hovořilo v odbor-
ných i laických kruzích o nekoherent-
ní liberecké městské architektuře.

Řada Liberečanů, zajímají-
cích se o své město, upozorňovala 
na absenci útvaru hlavního architek-
ta hlavně v posledních letech. Dočka-
li se hned v prvních dnech roku 2012, 
kdy vznikl jako součást nové organi-
zační struktury magistrátu odbor 
hlavního architekta.

Nový odbor přebírá úkoly dří-
vějšího odboru strategie a územní 
koncepce, bude mít tedy na starost 
územní plánování, ale bude řídit též 
nové oddělení urbanismu a archi-
tektury.

„Zájem města je vytvořit skuteč-
ně erudovaného partnera ve věcech 
územního řízení, posuzování projek-
tů a podobně. Proto během první-
ho letošního čtvrtletí vznikne odbor-
ný poradní orgán – rada architektů. 
Ta, společně s oddělením urbanis-
mu a celým odborem hlavního archi-
tekta, bude zastávat funkci měst-
ského architekta,“ vysvětluje vedou-
cí nového odboru Petr Kolomazník.

Odbor hlavního architekta spolu 
s radou architektů budou mít bez-
prostřední vliv na rozvoj a podobu 
veřejných prostranství, na komuni-
kace a městské pozemky.

RADA ARCHITEKTŮ
Rada architektů bude zároveň 

poradním orgánem vedení města. 
Její názor by měl mít velkou odbor-

nou váhu, zejména při územních říze-
ních, kdy se o stavbách rozhoduje. 
„A měla by mít tak silné postavení, 
aby stavební úřad přihlížel při říze-
ních k jejímu stanovisku,“ doplňuje 
Petr Kolomazník.

Výběrové řízení na členy rady archi-
tektů končí posledním lednem (viz 
inzerát v tomto vydání). Rada by měla 
mít pět členů.

„Chtěli bychom, aby vznikl funkční 
poradní orgán, který pomůže zlepšit 

vzhled a funkčnost města a tím i kva-
litu života v Liberci,“ podotýká náměs-
tek primátorky pro územní plánování 
Jiří Rutkovský. Model poradní skupiny 
odborníků je podle něj efektivnější, 
než jeden určený městský architekt.

„Jednak jsou tím eleminovány 
osobní vazby, a tím i možná protekce, 
a pak pohled kolegia dává větší šance, 
že úkoly a případné sporné záležitos-
ti budou posouzeny co možná nejlé-
pe,“ dodává náměstek. 

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA

Oddělení územního plánování
 » plní úkoly orgánu územního plá-
nování jako pořizovatel územně plá-
novacích dokumentací a podkladů 
(zejména územní studie) dle stavební-
ho zákona
 » vydává vyjádření z hlediska uplatňo-
vání záměrů územního plánování

Oddělení ÚAP a GIS
 » podílí se na tvorbě městského infor-
mačního systému a geografi ckého infor-
mačního systému pro město Liberec 
ve vazbě na územní plán
 » je koordinátorem a garantem rozvoje, 
tvorby a aktualizace digitální technické 
mapy města Liberce
 » aktualizuje územně analytické pod-
klady
 » je poskytovatelem údajů o území

Oddělení urbanismu a architektury
 » je garantem územního rozvoje města
posuzuje a hodnotí architektonické 
a urbanistické záměry na území města
 » vydává dílčí vyjádření k záměrům, 
studiím, projektům a jiným dokumen-
tům z hlediska rozvoje města
 » zpracovává program regenerace 
městské památkové zóny
 » zpracovává koncepci veřejného pro-
storu     (výtah z organizačního řádu)

Kompletní informace o odboru najdete 
v novém organizačním řádu města:

http://jdem.cz/s63p8

RADA ARCHITEKTŮ

 » působnost je dána zejména:
Je -li město Liberec investorem záměru, 
pokud investor má zájem představit 

svůj záměr zastupitelstvu (zveřejnit jej), 
posouzení zpracovaných programů rozvo-
je města nebo strategických plánů města.

 » rada architektů je povinna při výkonu 
své činnosti chránit a prosazovat práva 
a oprávněné zájmy města Liberec.

 » je poradním orgánem vedení města 
v otázkách urbanismu a architektury, řeší 
podněty vedení města.

Snažíme se o rozumné kompromisy
Mohly mít o několik metrů víc a převyšovat stávající zástavbu. Nové domy u parkoviště 
za budovou ČSOB na Rybníčku nakonec nad okolím neční. Zasloužil se o to architekt Petr Kincl.
Pavel Chmelík

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ urbanismu 
a architektury nově zřízeného odboru 
hlavního architekta Petr Kincl bdí už 
několik let nad tím, aby stavební-
ci dodržovali regulativy územního 
plánu, a aby se Liberec rozvíjel v rámci 
daných pravidel.

„Město je partnerem při projednává-
ní každé nové stavby, ale není všemoc-
né. Pokud jsou určité plochy určeny 
pro určitou zástavbu, nemůžeme 
v tom bránit. Můžeme pouze usměr-
ňovat projekty, například výšku domů 
a podobně,“ říká Petr Kincl.

Oddělení urbanismu bude úzce 
spolupracovat s  chystanou radou 
architektů. „Nový odbor i oddělení 
ale pokračuje v původní práci odboru 
strategie a územní koncepce. Vždy 
jsme se snažili jednat už v počátcích 
investičních záměrů tak, abychom 

dosáhli rozumných kompromisů. Je 
samozřejmé, že společně s  radou 
architektů budeme mít větší váhu, 
pozice města posílí a zároveň bude 
objektivnější,“ podotýká Petr Kincl.

Při posuzování architektonických 
záměrů se  většinou jedná o  menší 
soukromé stavby, které nejsou veřej-

ně známé. Společně s kolegy stanovu-
jí regulační podmínky při zastavování 
parcel, posuzují projekty. „Když přijde 
žádost o vyjádření, vyrazím na místo, 
nafotím si jej, dohledám materiály 
v archivech a zhodnotím, co by bylo či 
nebylo vhodné. Samozřejmě, vše v sou-
ladu s územním plánem, prováděcími 
vyhláškami a podobně. Pak stanovím 
zásady výstavby objektu a investor si 
nechá zpracovat studii, kterou předlo-
ží k posouzení. Naše připomínky jdou 
na stavební úřad, který rozhodne,“ popi-
suje pracovní rutinu.

Jaké moderní stavby v Liberci hod-
notí architekt Kincl kladně? „Líbí se mi 
například nová knihovna nebo blok 
domů mezi Jánskou ulicí a  třídou 
1. máje, nebo nový dům s barevnou 
fasádou z hliníkových lamel v Praž-
ské ulici.“ 

Ing. arch. Petr Kincl Foto P. Chmelík
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Platný územní plán města byl zpra-
covaný podle starého stavebního 
zákona č. 50/1976 Sb. Nový stavební 
zákon č. 183/2006 Sb. omezil platnost 
územních plánů vydaných dle původ-
ního zákona do konce roku 2015.

Nový stavební zákon přinesl i řadu 
metodických změn a nových poža-
davků. Nový plán musí reagovat 
na změny a nárůst dopravy, na nové 
požadavky ochrany přírody a další 
obecné požadavky.

POKYNY pro zpracování návrhu 
územního plánu jsou dokumentem 
defi nujícím úkoly pro projektanta 
při tvorbě návrhu územního plánu. 
Určují, co je třeba přepracovat, zvážit 
a doplnit. Tento dokument schvaluje 
zastupitelstvo města.

Pokyny jsou sestaveny z několika 
kapitol. První obsahuje požadavky 
města Liberec (vedení města a zastu-
pitelé), ve druhé kapitole stanovuje 
úkoly pořizovatel (příslušní úřední-
ci magistrátu), ve třetí jsou defi nová-
ny požadavky vyplývající ze stanovi-
sek dotčených orgánů a následných 
dohod. Další důležitou kapitolou jsou 
pokyny vyplývající z námitek a připo-
mínek, které byly zohledněny.

Ke  konceptu nového územního 
plánu bylo na podatelnu magistrá-
tu doručeno celkem 1 235 námitek 
a připomínek a dalších 63 námitek 
bylo podáno zástupcem veřejnosti 
na základě věcně shodné připomínky. 
Každé z těchto podání bylo jednotli-
vě zapsáno, vyhodnoceno a případ-
ně zapracováno do návrhu pokynů 
pro zpracování návrhu. Námitkami 
se také od září 2011 intenzivně zabý-
val výbor pro rozvoj a územní plá-
nování zastupitelstva města. Dále 
o  konceptu územního plánu jed-
naly dopravní komise  rady města 
a komise pro životní prostředí.

O tom, jak byly zohledněny jed-
notlivé námitky a připomínky, nebu-
dou jejich podatelé jednotlivě vyrozu-
měni, ale pořizovatel k pokynům při-
pojí odůvodnění, které bude mimo 
jiné obsahovat vyhodnocení, jak 
byly zohledněny námitky a  připo-
mínky. Vyhodnocení bude během 
ledna  zpřístupněno na  webových 

stránkách http://novyup.liberec.
cz/ nebo do něj bude možné nahlí-
žet na oddělení územního plánová-
ní magistrátu.

FÁZE POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNÍHO 
PLÁNU PO SCHVÁLENÍ POKYNŮ
• zpracování návrhu  

projektantem
• společné jednání s dotčenými 

orgány (může vyvolat úpravy 
dokumentace)

• posouzení dokumentace kraj-
ským úřadem

• představení návrhu veřejnos-
ti a veřejné projednání (může 
vyvolat úpravy dokumentace)

• předložení návrhu na  vydání 
územního plánu zastupitelstvu 
(pokud zastupitelstvo nebude 
s  návrhem souhlasit, schválí 
nové pokyny)

Vzhledem k rozsahu pokynů pro 
zpracování návrhu územního plánu 
se  vedení města rozhodlo svolat 
za účelem jejich projednání a schvá-
lení mimořádné zasedání zastupitel-
stva města, které se uskuteční ve čtvr-
tek 19. ledna 2012 od 10 hodin.

UPOZORNĚNÍ K NÁKUPU POZEMKŮ
Pro všechny zájemce o  nákup 

pozemků k výstavbě stále platí upo-
zornění, že připravovaný územní 
plán není v konečné podobě. Ani 
na základě návrhu pokynů se poze-
mek nemůže stát zastavitelným. 
Územní rozhodnutí a stavební povo-
lení budou nadále vydávána v soula-
du s platným územním plánem města 
Liberce z roku 2002 vč. schválených 
změn. 

čtvrtek 19. ledna v 10 hodin
ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 11 V HISTORICKÉ BUDOVĚ RADNICE, DISKUSE VEŘEJNOSTI OD 14.00

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

Předmětem jednání je schvalování návrhu pokynů pro zpracování návrhu územního plánu. Úplné materiály jsou 
k nahlédnutí na odboru hlavního architekta v kanceláři č. 302-304 (bývalý odbor strategie a územní koncepce) stará 
budova radnice III. patro v pracovních dnech v úředních hodinách. Dále na www.liberec.cz a http://novyup.liberec.cz/

MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
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Přípravy nového územního plánuního plánu pokračujípokračují
Práce na nové podobě územního plánu jsou v plném proudu.        
V době uzávěrky lednového Zpravodaje byl dokončovánaje byl dokončován Návrh pokynů pro zpracování návrhu územního plánu.pokynů pro zpracování návrhu územního plánu.
Zuzana Kučerová, vedoucí oddělení územního plánování

PROČ NOVÝ UZEMNÍ PLÁN?

Pokyny jsou textový dokument.
Nejsou doplněny grafi ckou přílohou, která 
by konkrétně zobrazovala nové řešení 
nebo nové varianty. Určují tedy, co se bude 
prověřovat, ale nezobrazují výsledek.

Výsledkem bude návrh územního plánu, 
který bude mít shodně jako koncept tex-
tovou a grafi ckou část. Návrh se bude 
znovu projednávat s veřejností a bude 
možné k němu uplatnit svoje námitky 
a připomínky.
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HERNY V LIBERCI – POLEMIKA

ÚPLNÝ KONEC HAZARDU V LIBERCI
Na zastupitelstvu v září 2011 byla 

přijata novela hazardní vyhlášky. Ta 
postavila na stejnou úroveň takzvané 
výherní hrací přístroje (VHP) a videolo-
terijní terminály (VLT). Zároveň zaved-
la některá estetická regulační opatře-
ní – například zákaz umístění jackpo-
tů vně provozovny. Novela ale zároveň 
zakonzervovala na území města 154 
provozoven, kde je legální hry tohoto 
typu provozovat.

V  souvislosti s  tím vyvstala řada 
otazníků: Je tolik provozoven ve městě 
opravdu potřeba? Jakým způsobem 
a  jak efektivně bude kontrolováno 
dodržování pravidel v takovém množ-
ství provozoven? A je v Liberci vůle 
hazard skutečně regulovat?

Důsledné hledání odpovědí na tyto 
otázky přivedlo Změnu pro Liberec 
a občanskou iniciativu Je čas nemlčet 
k přípravě nové vyhlášky, která navr-
hovala razantnější postup pro ome-
zování provozování hazardu ve městě. 
Po vyhodnocení námitek ostatních 
zastupitelů vznikla její fi nální podoba, 
která navrhuje zrušení všech provo-
zoven na území Liberce s účinností 
od 1. ledna 2013.

K  čemu povede přijetí takového 
opatření? Zmizí tím skutečně natrva-
lo hazardní hry těchto typů z katast-

rálního území našeho města? I na to 
je důležité se ptát, ale nejsou to otázky 
následujících dní. Přechodné opatře-
ní jednoho roku dá zastupitelům čas 
na zodpovědné rozhodnutí, na zákla-
dě jakých podmínek budou povolení 
k provozu heren do budoucna udělo-
vána – a zda k tomu vůbec dojde.

Až doposud byly samosprávy obcí 
ve  vztahu k  provozovatelům hazar-
du v nevýhodě. A tak i naše město plí-
živě protkala nepropustná herní síť 
lapající osoby v  nouzi. Až  průlomo-
vé závěry Ústavního soudu z podzimu 
2011 (ve věci Chrastavy a Fr. Lázní) daly 
obcím do rukou nástroje, jak s hazardem 
efektivně bojovat a nerovnováhu, která 
vznikala uplynulých dvacet let, narovnat. 
Samozřejmě prokáží -li k tomu obce vůli.

Návrh vyhlášky ve  věci úplné-
ho potlačení hazardu je doprovázen 
i peticí. Ta volala po  razantní regu-
laci, 15. prosince 2011 byla ukonče-
na  a  předána  na  zasedání zastupi-
telstva. Svůj podpis pod ní připojilo 
1 241 lidí.

Přejme si tedy, aby byl i jejich hlas 
vyslyšen a trnitá cesta k nápravě jedno-
ho nerovného vztahu začala neprodle-
ně. Nejlépe již po lednovém řádném 
zasedání zastupitelstva města. 

 Jana Schlegelová,
 občanská iniciativa Je čas nemlčet

Občanská iniciativa Je čas nemlčet

DOPADY JE NUTNÉ ZVAŽOVAT
Omezování negativních vlivů, které 

má na společnost provozování heren 
a všech typů hazardních her na území 
města, to je téma, kterému se vedení 
města intenzivně věnuje. Na tomto 
úkolu panuje v zastupitelstvu města 
poměrně shoda, byť prostředky této 
regulace se liší.

Do  září 2011 spočívala regulace 
hazardu prakticky pouze ve stanove-
ní adres, kde lze provozovat VHP (oby-
čejné automaty). Tyto adresy byly sta-
noveny vyhláškou a jinde být auto-
maty neměly. Nicméně ministerstvo 
fi nancí tehdy povolovalo VLT (video-
-loterijní terminály) i na jiných adre-
sách mimo tuto vyhlášku. Poté, co dal 
Ústavní soud na roveň VLT=VHP, jsme 
připravili novelu této vyhlášky.

Tam, kde bylo povoleno jakéko-
li zařízení, tam jsme místo „zajisti-
li“ a  žádná další adresa již povole-
na nebude. Okamžitě poté jsme deset 
heren zrušili a dalších osm následují-
cí měsíc. Součástí této vyhlášky byla 
také nová pravidla, která provozova-
telům heren zakazují blikající a pod-
bízivé reklamy v ulicích. 

Tato a další opatření, která fungu-
jí od 1. 12. 2011, vedou k výrazné-
mu omezení hazardu obecně. Cílem 
těchto snah je plošně omezit herny 

stejnými pravidly a  vynucovat si 
jejich dodržování. Vedení města usta-
vilo na tuto problematiku také speci-
ální pracovní skupinu, ve které sedí 
za každou politickou stranu jeden 
zástupce.

Názory na  další omezování míst 
určených hazardu se  liší. Pohybu-
jí se  od  extrémních návrhů „zrušit 
vše“ po opak „nechat být, je to legál-
ní“. Jedna politická strana chtěla rušit 
jen některé ulice, pro jiné zastupite-
le má naše město jiné, palčivější pro-
blémy. V této debatě musejí zastupi-
telé důsledně zvažovat všechna pozi-
tiva i negativa.

Při plošném zrušení všech míst 
přejde nemalá část hazardu do ile-
gality a  město nebude mít žádné 
páky na kontrolu. Město také nebude 
inkasovat příjmy z místních poplatků 
a o tyto příjmy se budou muset buď 
navýšit platby obyvatel a nebo rušit 
některé výdaje města.

Při zrušení heren jen v  někte-
rých ulicích a částech města budou 
jiné ulice znevýhodněny zvýšeným 
počtem automatů. Je třeba vnímat 
legislativní rámec a  skutečnost, že 
město může určit adresy heren, ale 
nikoli počet automatů v nich. 

 Jiří Šolc,
 náměstek primátorky pro ekonomiku

Vedení Statutárního města Liberec

Město Liberec přijalo v září 2011 vyhlášku, Město Liberec přijalo v září 2011 vyhlášku, 
která omezuje provozování hazardu která omezuje provozování hazardu 

na území města.na území města.

Jaká pravidla musejí provozovatelé všech výherních 
přístrojů dodržovat?

- na objektech nesmějí být žádné aktivní reklamy upozorňující 
na sázkové hry, venkovní jackpoty apod. Vizuální reklama byla největ-
ším lákadlem pro osoby ohrožené gamblerstvím.

- provozovatelé nesmějí inzerovat a na plochách heren zveřejňo-

vat reklamy na podávání nápojů a jiných benefi tů ke hře zdarma 
nebo se slevou.

- provozovatelé musí provést všechna nezbytná opatření k zame-

zení možnosti hry nezletilých. Provozovatelé se zavázali, že takové 

osoby do heren vpouštěny nejsou a nikdy nebudou. Každý, kdo vzbu-

zuje dohad o nezletilosti, je a vždy bude legitimován. Na každé herně 

bude na dveřích dostatečně velký nápis zakazující vstup osob mlad-

ších 18 let.

- provozovatelé všech sázkových zařízení v restauracích a obdob-

ných provozovnách zajistí, aby každé takové zařízení bylo umístěno 

pod přímý dohled obsluhujícího personálu, při současném optickém 

oddělení od ostatních hostů.

- provozovatelé umístí v prostorách herny funkční kamerový 

systém. Data z obrazového záznamu budou uchovávána a provo-

zovatelé se zavazují poskytnout tento záznam orgánu, který proká-

že právní nárok.

- provozovatelé zabezpečí účinné opatření, aby po 24 hodině byli 

všichni návštěvníci vpouštěni individuálně, po provedení vizuál-

ní kontroly obsluhou.

Toto opatření směřuje k ochraně nočního klidu a k zamezení hraní 

osobám podnapilým a pod vlivem návykových látek
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Popis vykonávané práce: řešit podněty vedení města, radit v otázkách problematiky architektury a urbanismu.

Požadavky stanovené Statutárním městem Liberec pro uchazeče:
• vysokoškolské vzdělání v oboru architektura nebo urbanismus, 

minimální doba praxe 5 let v oboru
• dobré komunikační schopnosti, aktivní přístup k řešení problémů
• pečlivost, nezištnost, důslednost a nestrannost při posuzování
• orientace v platných zákonech a vyhláškách týkajících se stavebnictví
• portfolio prací
Výhodou je znalost problematiky území Statutárního města Liberce, 
architektonických a urbanistických struktur a vazeb na území města.
Obecné předpoklady pro výkon funkce člena rady architektů města Liberce: 
fyzická osoba, která je občanem České republiky, dosáhla věku 18 let, způsobilá 
k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a je zdravotně způsobilá.
Místo výkonu práce: historická budova magistrátu města Liberec, nám. Dr. E. 
Beneše 1, zasedací místnost č. 317 a území správního obvodu města Liberce.
Odměna člena rady architektů je cca 1 000 Kč měsíčně, obdobně jako u komisí 
a výborů. Tento výdaj musí schválit zastupitelstvo města Liberec.

Písemná přihláška uchazeče k výběrovému řízení musí obsahovat:
• jméno, příjmení a titul; datum a místo narození; státní příslušnost; 

místo trvalého pobytu; číslo občanského průkazu; datum a podpis
• životopis, ve kterém uvede zájemce údaje o dosavadních 

zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
• písemně představu o přínosu své osoby při práci v radě architektů 

a představu o vývoji a rozvoji města Liberec v rozsahu cca 1 strany 
textu (formát A4)

Kompletní materiály je nutné doručit na adresu Statutární město Liberec, nám. 
Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, kancelář tajemníka.
Lhůta pro podání přihlášky: úterý 31. ledna 2012.

Vybraní uchazeči po ukončení výběrového řízení před jmenováním doloží čestné 
prohlášení o bezúhonnosti a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém 
vzdělání.
Další informace: vedoucí Odboru hlavního architekta magistrátu města Liberce 
Ing. Petr Kolomazník, tel: 485 243 511, stará radnice, 3. patro, číslo dveří 305.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ČLENY RADY ARCHITEKTŮ MĚSTA LIBERCE

Jsem bez práce… A co bude dál?
Ztráta zaměstnání je pro každého velmi nepříjemnou zkušeností. V takovém případě je důležité neztrácet čas a rychle 
se poohlédnout po nové práci. Jaké jsou možnosti při hledání volných míst? V čem pomůže úřad práce? Následující článek 
přináší stručný návod, jak při ztrátě zaměstnání vhodně postupovat a jak co nejefektivněji najít práci novou.
Hana Dostálová a Ivana Koutová, www.liberecmebavi.cz

NEČEKEJTE NA KONEC pracovního 
poměru, s hledáním začněte ihned. 
Úřad práce je nutné navštívit osobně, 
zaslání žádosti o  zprostředková-
ní zaměstnání bohužel zákon neu-
možňuje v elektronické, ani papíro-
vé podobě. O zařazení do evidence 
zájemců o zaměstnání máte možnost 
požádat již před uplynutím výpověd-
ní doby, nejpozději tak však učiňte 
3 dny po ukončení předcházejícího 
zaměstnání.

Nezapomeňte si s  sebou vzít 
občanský průkaz, ale i  ostatní 
potřebné doklady – doklad o ukon-
čení pracovního poměru, doklad 
o  výkonu jiné výdělečné činnos-
ti, potvrzení o  době trvání účasti 
na důchodovém pojištění a o vymě-
řovacím základu a potvrzení o ukon-
čené náhradní době.

Výše podpory v nezaměstnanos-
ti se stanovuje z průměrného čisté-
ho měsíčního výdělku v posledním 
ukončeném zaměstnání. Bližší infor-
mace o výpočtu podpory jsou uve-
deny v Základním poučení uchazeče 
o zaměstnání.

ÚŘAD PRÁCE
Úřad práce se  snaží vyhledat 

vám vhodné zaměstnání vzhledem 
k vašemu zdravotnímu stavu, kvalifi -
kaci a praxi. Dále můžete využít mož-
nosti rekvalifi kačních kurzů. Pozor! 
Z  evidence můžete být vyloučeni, 

a to v případě, že odmítáte nabíze-
ná zaměstnání. Nástup na nové místo 
musíte úřadu oznámit nejpozději 
do 8 kalendářních dnů.

Pokud pobíráte příspěvky v neza-
městnanosti, nemůžete si nijak při-
vydělávat. Pokud se i tak rozhodne-
te pro přivýdělek, musíte ho nahlá-
sit nejpozději v den zahájení činnosti.

Krajská pobočka Úřadu práce
Dr. Milady Horákové 580/7
Liberec IV – Perštýn
460 01 Liberec 1

Otevírací doba:
pondělí / středa 8.00–17.00
úterý / čtvrtek / pátek 8.00–13.00
Nahlášená volná místa najdete na 
 www.e -urad -prace.cz/liberec

NEČEKEJTE, AŽ VÁM NĚKDO
NAJDE PRÁCI – HLEDEJTE SAMI

Hledání se ovšem zdaleka neome-
zuje jen na úřad práce. Chcete -li najít 
místo podle svých představ, vezměte 
iniciativu do vlastních rukou.

V době informačních technologií 
existuje množství pracovních portá-
lů, kde naleznete databáze volných 
pracovních míst, ale také nejrůznější 
poradny a pracovní články.
Například na portálu Liberec mě baví 
vám v rubrice PRÁCE kromě běžných 
služeb pracovního portálu pomohou 
vytvořit strukturovaný životopis, který 
si mohou prohlížet přímo zaměstna-
vatelé.
 www.liberecmebavi.cz/prace

Můžete využít služeb personálních 
agentur, které dokážou nabídnout 
váš pracovní profi l a vaše schopnosti 
zaměstnavatelům v regionu.
Grafton Recruitment (Liberecký kraj) 
nabízí kompletní servis personálního 
poradenství a pomoc při získání kon-
krétního pracovního místa. Pomůže 
sestavit profesionální životopis, iden-
tifi kovat silné i slabé stránky, otesto-
vat jazykové schopnosti a umí pora-
dit, jak se stát pro zaměstnavatele 
zajímavým.
 www.grafton.cz

Hofmann Wizzard nabízí místa 
pro kvalifi kovanou administrativu, 
ale především vyšší a střední mana-
žerské pozice. Nejvíce obsazované 
pozice pro výrobní společnosti jsou 
v řízení a zajištění výroby (vedoucí 
výroby, vedoucí řízení kvality a logis-
tiky), dále ekonomické pozice (fi nanč-
ní ředitel, controlling, hlavní účetní), 
administrativa (asistentka, sekretář-
ka, recepční). 

 www.hofmann -personal.cz

Odyssea Liberec nabízí zprostřed-
kování zaměstnání nejen uchazečům, 
kteří jsou v současné chvíli bez práce, 
ale i těm, kteří chtějí své dosavadní 
zaměstnání změnit, nebo se  lépe 
uplatnit ve svém oboru. Specialista 
na dělnické a dočasné pozice.    
www.odyssea -lb.cz

„Podpora v nezaměstnanosti 
má svá pravidla,

pokud je nedodržíte,
můžete o ni přijít.“
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PODZIMNÍ SPORTOVNÍ soustředění 
pro děti, které jsou v evidenci odboru 
sociální péče, se uskutečnilo v polo-
vině listopadu.

Pobytu se  zúčastnilo 15 dětí 
ve věku 12–15 let. Děti byly ubytová-
ny v příjemném prostředí Penzionu 
„U Skály“ v Kytlici. Odtud se například 
všichni vydali na pěší výlet po okolí 
Lužických hor. Během soustředění si 
děti vyzkoušely nejrůznější výtvar-
né techniky, měly možnost zahrát si 
spoustu atraktivních her a během 
pobytu poznaly nová místa a kama-
rády.

Následovalo druhé  setká-
ní v rámci V. sociálně výchovného 
cyklu, které proběhlo 18. až 20. lis-
topadu v objektu bývalé ozdravov-
ny v Radostíně. Akce se zúčastnilo 19 
dětí ve věku od 6 do 12 let. Děti měly 
možnost tvořit s výtvarnou hmotou 
Baabio a  vyrobily pěkné vánoč-

ní dárky. Krás-
ným zážitkem byla 
pohádková pro-
hlídka zámku Sych-
rov, kde se  děti 
v  rámci prohlíd-
ky zámku  zapo-
jily do  pohád-
k y O  ukrade-
ném měšci. Zís-
kaly informace 
o  rodině, o  jejím 
správném fungo-
vání a  svých prá-
vech a  povinnos-
tech. Večery byly zpříjemněny pose-
zením u kytary.

Poslední akce na začátku prosin-
ce byla věnována setkání dětí svě-
řených do péče jiné fyzické osoby 
než rodiče a těch, kteří se o tyto děti 
starají. Jednalo se již o šestý ročník. 
V letošním roce bylo setkání uspo-

řádáno ve  vánoč-
n í  a t m o s f é ř e 
adventních trhů 
na zámku Sychrov. 
Po prohlídce vánoč-
ně vyzdobeného 
zámku měli účast-
níci možnost popo-
vídat si v neformál-

ním prostředí o svých zkušenostech 
s péčí o děti, které jim byly svěřeny 
do výchovy. Vzali tak na sebe místo 
rodičů nelehkou úlohu vychovate-
lů a poskytli dětem tolik potřebné 
rodinné zázemí. Za to jim patří náš 
obdiv a poděkování. 

Všechny akce byly hrazeny z roz-
počtu Statutárního města Liberec.
 

Tři setkání s dětmi na konci roku
Koncem roku 2011 uspořádalo oddělení sociálně -právní ochrany dětí a oddělení kurátorské činnosti tři akce pro děti.
Monika Tvrdková, Simona Plamínková

Inzerce

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

CHYBĚJÍCÍ CHODNÍKY
Od léta bydlím v Liberci v Domažlic-

ké ulici a každý den chodím do zaměst-
nání Americkou a Kubelíkovou. U mostu 
přes potok ale musím jít po silnici, cesta 
pro pěší totiž chybí.

Chodník není ani v Uralské ulici. Dost 
často touto ulicí procházím a bohužel, 
musím jít opět po  silnici. Projíždějící 
auta musí za mnou zastavit, protože 
není kam uhnout. Leda do příkopu.

Děkuji za odpověď.
 S pozdravem Pavel Kolomazník.

Velkým nedostatkem Uralské 
a navazující části Kubelíkovy ulice je 
chybějící chodník. Chodci používa-
jí jen krajnice, což je zejména v zimě 
velmi nebezpečné. Doprava i pohyb 
chodců je zde přitom velmi intezivní.

 Odbor technické správy veřejného 
majetku navrhl vybudování nového 
jednostranného chodníku v Uralské 
a opravu chodníků v Kubelíkově vč. 
řešení přístupů na zastávky MHD, pře-
chodů pro chodce a přeložek inže-
nýrských sítí. Vybudování chodní-

ku výrazně ovlivňuje šířkové uspořá-
dání komunikace a s ním navazující 
majetkoprávní vztahy podél komu-
nikace. Chodník i komunikace musí 
mít parametry dle platné legislativy 
a normativů s ohledem na intenzitu 
dopravy a provoz nákladních auto-
mobilů a vozidel MHD.

 Pozemky podél komunikace 
nejsou vždy ve  vlastnictví města. 
Proto vzniká dopravně–inženýrská 
studie s reálným řešením pěší dopra-
vy v této lokalitě.

Na  studii navazuje projektová 
dokumentace pro územní a stavební 
řízení vedoucí k získání potřebného 
stavebního povolení. Po získání sta-
vebního povolení je možné nároko-
vat fi nanční částku z rozpočtu města 
pro samotnou realizaci a následně 
vypsat výběrové řízení na dodavate-
le stavby.

 Věřím, že uvedené opatření 
ze strany města přijmete. 

David Novotný a kolektiv odboru
technické správy veřejného majetku.

PŘIŠLO DO REDAKCE
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Stále je, co se učit, říká dvorní fotograf Slovanu
S fotoaparátem dobyl Evropu a část světa. Fotil a fotí převážně sport. Nejvíce si váží snímku Emila Zátopka.
Pavel Chmelík

MALÝ KRÁMEK vespodu Papírové 
uličky nese vývěsní štít Ilford. Dnes jen 
pamětníci, fajnšmekři a profesionál-
ní fotografové vědí, co Ilford ve světě 
fotografi e znamenal a znamená. Lepší 
černobílý fi lm nebo fotopapír, než 
Ilford, jste koupit nemohli. Snad proto 
je spojení s názvem krámku liberec-
kého fotografa Jaroslava Appeltaue-
ra „Ilford“ a „Photo Profi “ příznačné.

Jsem jen takový hobík, říká o sobě. 
Vše se  totiž naučil sám díky vůli 
a talentu, prošel mnoha odbornými 
semináři. Že má fotografování v krvi, 
potvrzuje pozvánka na pozici lektora 
do institutu digitální fotografi e Ond-
řeje Neff a – IDIF.

„Na začátku devadesátých let jsem 
měl štěstí. Dostal jsem se  k  fi rmě 
Nikon. Ověsili mě reklamou a posla-
li na mistrovství světa ve fotbale fotit 
zápas Portugalsko–Belgie. Tím to 
všechno začalo,“ vzpomíná Jaroslav 
Appeltauer.

Tehdy také začal pracovat v prvním 
digitálním minilabu v Liberci v Revo-
luční ulici. Provozovna  pak byla 
u kina Lípa a naposledy na Benešo-
vě náměstí. „Svého času jsme dělali 
až 250 fi lmů denně, to je dnes neu-

věřitelné, dokonce jsme spolupraco-
vali s městskou policií. Dnes, i kdyby 
člověk chtěl, tak nemůže klasické 
fi lmy ve velkém zpracovávat. Che-
mická technologie je tak náročná 
a drahá, že by bylo nutné dělat tak 
200 fi lmů každý den. V digitální době 
je to utopie,“ zamýšlí se fotograf.

Za svou kariéru fotil kdejaký sport. 

Olympus mu otevřel možnost fotit For-
muli 1, ale pak se ze sponzorských aktivit 
stáhl. „K Ferrari jsem si čichl na showro-
omu ve Frankfurtu. Schumachera jsem 
viděl na 100 metrů… Pak jsem se vrátil 
k fotbalu, ten mě baví,“ říká dvorní foto-
graf Slovanu Liberec.

Fotografi cká postprodukce Jaro-
slavu Appeltauerovi chyběla. Sice 

technologie je někde jinde a typic-
ký pach fotochemikálií je ten tam, ale 
zatoužil po vlastním zázemí. „Ilford 
dnes stále dodává kvalitní materiály 
i mašiny. Máme velkou sublimační tis-
kárnu, kvalitní plotr… A musím si to 
sám pochválit, fotografi e z toho lezou 
opravdu pěkné,“ směje se. Kromě 
toho zachovali i klasické vyvolávání 
fi lmů, což je vlastně už specialita. Lidé 
se do Ilford Photo Profi  naučili chodit. 
Spíš než stovky fotek z dovolené je 
zajímají velké formáty, třeba na výsta-
vy. A tam už kvalita musí být skuteč-
ně špičková.

Kromě fotbalu a  hokeje se ale 
věnuje i dalším libereckým sportov-
cům. Například s aerobikem se podí-
val do střední Ameriky na mistrovství 
světa jako výhradní fotograf Českého 
svazu aerobiku. Několik let spolupra-
coval také s Wilson Suunto Golf Tour 
a tak dále, a tak dále.

Nedávno přišla nabídka na místo 
lektora sportovní fotografi e v Neff ově 
fotoškole. „Jsem z toho lehce nervóz-
ní. Cítím se spíše praktikem, než teo-
retikem, který by měl někomu před-
nášet. Každopádně je to pro mě velká 
pocta a uznání.“ 

JAK SE ŽIJE LIBERECKÝM ŽIVNOSTNÍKŮM

FOTOGRAF. Jaroslav Appeltauer na číhané.  Foto archiv JA

Zkvalitňují bydlení v Rochlici
Společnost CIB GROUP zaháji-

la rekonstrukci svých bytových domů 
na sídlišti v Rochlici. Hodnota pláno-
vaných rekonstrukcí společnosti CIB 
GROUP je 55 milionů Kč, z čehož při-
bližně 11 milionů by měl činit dotační 
příspěvek. Další peníze na opravu byto-
vých domů na největším libereckém 
sídlišti, kde momentálně žije kolem 
16 tisíc lidí, čerpá také město Liberec 
z evropských dotací v rámci Integrova-
ného plánu rozvoje měst (IPRM).

„Primárně nám jde o zlepšení kvali-
ty bydlení v našich bytových domech. 
Domníváme se, že sídliště v Rochlici je 
svou polohou, dostupností do centra 
města, blízkostí zeleně a  napojením 
na rychlostní silnice výborným místem 
k bydlení. Tyto domy pouze trpěly nedo-
statečnou správou a údržbou. Díky inves-

ticím do  revitalizace bytových domů 
a díky fi nanční podpoře města Liberec, 
která směřovala do rozvoje infrastruktu-
ry, se ze sídliště v Rochlicích stává skvělá 
adresa,“ řekl Dušan Koňařík, projektový 
manažer společnosti CIB GROUP.

„Naším cílem je přizpůsobit budovy 
standardům pro 21. století platným pro 
nájemní bydlení na  západ od  našich 
hranic,“ doplnil Dušan Koňařík.

Inzerce
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Poděkování dárcům
Na transfuzní oddělení přišly v loňském roce opět desítky lidí, 
kterým není lhostejný osud ostatních.
Ágnes Němečková

DÁRCE KRVE SPOJUJE hřejivý pocit, 
že právě jejich krev může pomoci 
zachránit nejeden život.

Pravidelní dárci se kromě dobrého 
pocitu a mnoha výhod mohou těšit 
také z ocenění prof. MUDr. Jana Ján-
ského. Tato ocenění v podobě medai-
lí a zlatých křížů jsou udělována dle 
počtu uskutečněných odběrů (10 
odběrů – bronzová, 20 – stříbrná a 40 
zlatá medaile). Pro zasloužilé dárce 
jsou připraveny Zlaté kříže za 80, 120 
a 160 odběrů.

Udělováním medailí a  zlatých 
křížů je již několik let pověřen Český 
červený kříž. Oblastní spolek ČČK 
Liberec uspořádal v loni pět setká-
ní. Všechna  se  odehrála v  obřad-
ní síni liberecké historické radnice 
a úspěšným a zodpovědným dárcům 

krve  na  nich bylo předáno 
203 bronzových, 111stříbr-

ných, 100 zlatých medailí 
a celkem 47 zlatých křížů 

prof.  MUDr.  Jana  Ján-
ského.

Pocta udělová-
ní ocenění dárcům 
krve náleží řediteli 

úřadu OS ČČK Libe-

rec, zastupitelům města a zástup-
cům transfuzního oddělení Krajské 
nemocnice Liberec.

Velkou poctou pro všechny 
zúčastněné je pak účast primátor-
ky města Liberec Martiny Rosenber-
gové na ceremoniálu udělování zla-
tých křížů.

Naše poděkování si ale zaslouží 
nejen ti, kteří byli oceněni medailí, 
či zlatým křížem, ale také ti, kdo si 
z transfuzní stanice odnesli odznak 
„Kapka krve“, který dostává každý 
„prvodárce“.

Všichni dárci společně s pracov-
níky transfuzního centra a zástup-
ci města, jež tuto činnost svým oce-
ňováním podporují, patří do jedné 
velké zodpovědné rodiny, která 
pomáhá zachraňovat životy. Všem 
děkujeme za  přízeň a  podporu, 
za ochotu pomáhat a přejeme hodně 
štěstí, zdraví, osobních i pracovních 
úspěchů a spokojenosti v roce 2012.

A  vás ostatní, kteří uvažuje-
te o  tom, že darujete krev, srdeč-
ně zveme mezi nás, nikdy totiž není 
pozdě začít zachraňovat životy.

Více informací o dárcovství krve je 
na www.cck -liberec.cz 

DOPROVÁZENÍ těžce a nevyléčitel-
ně nemocných klientů a jejich blíz-
kých v domácím prostředí je hlavní 
náplní Hospicové péče sv. Zdislavy.

V domácnostech klientů provo-
zuje domácí hospic odlehčovací 
služby, odborné poradenství, zapůj-
čují pomůcky, doprovází pacienty 
na Rodinných pokojích v nemocni-
cích v Liberci, České Lípě a Turnově.

Základní tým tvoří zdravotníci 
(lékaři a zdravotní sestry), pečova-
telé, sociální pracovnice, psycho-
log, laičtí terapeuti. Všichni posky-
tují denně služby přímo rodinám 
u  lůžka  nemocného, učí rodinné 
příslušníky, jak zvládat péči doma, 
připravují je na to, že se pacientův 
zdravotní stav bude měnit. Hospi-
cový zdravotní tým umí poskytnout 

péči zaměřenou na zmírnění pří-
znaků, které těžké nemoci prová-
zejí, včetně tlumení bolesti, ošet-
řování ran, všech druhů stomií, 
péči o permanentní katétry, zajiš-
tění příjmu tekutin a výživy, péči 
o vyprazdňování.

V současné době poskytuje Hos-
picová péče sv. Zdislavy své služby 
v Liberci a jeho okolí do třiceti kilo-
metrů.

Ne všichni, jejichž blízký umírá, mají 
možnost pečovat o něj i s pomocí 
hospicové péče doma. V těchto přípa-
dech jsou připravena hospicová lůžka 
na Rodinných pokojích v nemocni-
cích v Liberci, České Lípě a Turno-
vě. Zde může trávit poslední chvíle 
se svým umírajícím člen rodiny jak 
dlouhou dobu chce.

Další pomocí je možnost umístě-
ní v lůžkovém hospici. Jeho výstav-
ba v Liberci je jednou z nejvíce sklo-
ňovaných otázek. O  odlišnostech 
mezi nemocničním lůžkem a lůžkem 
hospicovým jsme se mohli přesvěd-
čit ze zkušeností na mnoha stážích 
v hospicích v naší zemi i v zahraničí. 
Hospic přináší prostor a čas na důstoj-
né prožití posledních chvil života člo-
věka, rozloučení s blízkými, zamyšlení 
a odpuštění. Pevně věříme, že se hos-
pice dočkáme i v našem kraji, potřeb-
né kroky realizujeme ve spolupráci 
s Libereckým krajem a Statutárním 
městem Liberec již nyní.

Hospicová péče sv. Zdislavy je 
organizací neziskovou. Domácí hos-
picová péče není bohužel zařaze-
na do sazebníku zdravotních pojiš-

ťoven. Provoz je hrazen výhradně 
z darů a především z grantů Liberec-
kého kraje. Bez této podpory bychom 
se neobešli a děkujeme všem, kteří 
nám jakkoliv pomáhají.

Pomoci těm, kteří to právě teď 
potřebují, je možné prostřednictvím 
těchto kontaktů: Taťána Janouško-
vá, Barbora Višnovská 731 626 187, 
Marta Kašparová 734 435 302 nebo 
na www.hospiczdislavy.cz

Pro civilizovanou společnost by 
mělo být samozřejmé, že vytvá-
ří důstojné podmínky také pro lidi, 
jejichž život zvolna končí. Jen málo 
z nás končí svůj život důstojně a tam, 
kde si přeje být. Je šance tuto situaci 
změnit. Nezavírejme před touto sku-
tečností oči. 

 www.hospiczdislavy.cz

Každý má právo odejít důstojně
Někteří z nás těžko nacházejí smysl svého života a následně jeho konce. Bilancování na konci života je velikou a poslední 
příležitostí se onoho smyslu dobrat. Všichni toužíme zažít naplnění svého života a odejít usmířeni, až přijde náš čas…
Marta Kašparová, Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s.

Program klubu seniorů
Komunitní středisko Kontakt Liberec

16. 1. / 15.00
 Marie Curie -
- Sklodowská. Beseda 
s Annou Sadílkovou.

Cen. klub sen.
3. patro

24. 1. / 14.00
 Hudební odpoledne 
s M. Hadravou a J. Klímou.

Cen. klub sen.
3. patro

26. 1. / 10.00
Tréninkové dopoledne 
v kuželně. Tipsport aréna

27. 1./ 10.00
Giuseppe Verdi – Aida
Povídání o opeře s Ninou 
Vaňkovou.

Cen. klub sen.
5. patro

31. 1. / 15.30 Promítání fotografi í 
z akcí Kontaktu.

Cen. klub sen.
3. patro

3. 2. / 16.00 Neklan.cz aneb Ze sta-
rých pověstí českých. Naivní divadlo

7. 2. / 14.00 Hudební odpoledne 
s M. Hadravou a J. Klímou.

Cen. klub sen.
3. patro

14. 2. / 15.00
Láska kvete v každém 
věku. Povídání s N. Vaň-
kovou a E. Ročkovou

Cen. klub sen.
3. patro

Klub šikovných rukou – každé liché pondělí od 10.30. Herní odpoledne – stolní 
hry každý čtvrtek od 13.30. Lehké relaxační cvičení – každý pátek od 8.30, 9.30 
a od 10.30 v suterénu. Nutno přihlásit se předem. Pohybem pro radost – každý pátek 
od 14.30 hodin v suterénu. Počítačové kurzy – po, út, v 16.00 nebo 18.00. Trénování 
paměti – každé pondělí od 10.00 nebo od 13.00.

Komunitní středisko Kontakt Liberec, Palachova 504/7,
460 01 Liberec 1. Tel.: 485 244 992.
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Jak to vidí Egon
Mikropříběhy z liberecké historie dávné i nedávné, ale 
i fejetony inspirované současným životem. Toho je již třetí 
pokračování Egonových pohledů plné.
Pavel Chmelík

EGONOVY POHLEDY 
a pohlednice I., II., a napo-
sledy III., se  pomalu stá-
vají libereckým kolori-
tem. Známý filokartista, 
chcete -li sběratel pohled-
nic, a publicista prýštící ne- 
uvěřitelný proud fejetonů, 
Egon Wiener, opět spojil 
obě své největší záliby.

Třetí pokračování, 
vydané loni na podzim, je 
také plné starých pohled-
nic ukazujících Liberec 
a  Liberecko z  dob Járy 
Cimrmana i před ním.

Na 150 stránkách autor 
navazuje na již rozebrané předchozí 
dva díly fejetonů a příběhů ze severu 
Čech. Zaručeně se nad nimi pobaví-
te, i zamyslíte.

Je zajímavé sledovat histo-
rii a  životy lidí v  kraji a  v  Liberci 

na pozadí Wienero-
vých příběhů. Ale 
autor, tu a tam, ote-
vírá čtenáři své nitro 
a po svém mu sdě-
luje, co zrovna trápí 
jeho duši.

V  jednom z  roz-
h o v o r ů  E g o n 
Wiener uvedl, že 
mu kamarádi říkají 
– dokážeš napsat 
i  o bobku  na  ulici 
– proč  ne, říká 
Wiener… Jeho feje-
tony si mohou zájem-
ci přečíst na interne-

tu, najdou jich tam dvacet měsíčně: 
http://egonovypohledy.blogspot.com

Třetí vydání Egonových pohledů 
seženete v libereckých knihkupec-
tvích nebo přímo u autora na e -mailu 
egon.wiener@gmail.com  

BYL TO LIBERECKÝ operní soubor, 
který tuto zapomenutou operu ital-
ského operního génia v pravém slova 
smyslu představil divákům v  České 
republice. Premiéra liberecké inscena-
ce 26. února 2010 byla vůbec prvním 
uvedením tohoto díla u nás.

Dirigent Martin Doubravský a reži-
sér Martin Otava vytvořili představení, 
které plně rehabilitovalo toto Puccini-
ho rané a dnes již můžeme říci neprá-
vem opomíjené dílo. Edgar se stal 
jednou z  nejúspěšnějších liberec-
kých inscenací posledních let – a to 
nejen v rámci Liberce.

Operní soubor Divadla F. X. Šaldy 
s Pucciniho operou Edgar totiž doslo-
va ovládl pražský festival Opera 2011. 
V konkurenci všech kamenných diva-
del v České republice, včetně praž-
ského Národního divadla, Státní 

opery a  Národního divadla Brno, 
získal hned dvě hlavní ceny. Diváci 
libereckou inscenaci zvolili jako nej-
lepší představení celého festivalu. 
Stejný názor měli odborníci – Edgar 
získal také cenu kritiků za nejlepší 
inscenaci. K obrovskému úspěchu 
liberecké opery je ještě třeba dodat, 
že na předchozím ročníku festivalu 
získala cenu diváků za nejlepší insce-
naci také opera z Liberce – Verdiho 
Simon Boccanegra.

Ve  středu 8.  února budou mít 
diváci jedinečnou možnost opět 
zhlédnout v Divadle F. X. Šaldy operu 
geniálního skladatele, plnou krásné 
hudby a  dramatických momentů. 
Opera se, dle zájmů diváků, uvede 
ještě v dubnu 2012. Nenechte si ujít 
poslední reprízy, které vám divadlo 
nabízí. 

Edgar znovu v Liberci
Pucciniho opera Edgar se vrací na jeviště Šaldova divadla.

Již od zít�ejšího nákupu Vám ode�teme slevu 50 % z hodnoty 
DPH z dnešního nákupu voln� prodejných lé�iv a dopl�k�.
Akce je platná pouze pro držitele Vital KARTY. Akce je platná od 1. ledna do 
31. srpna 2012. Akce se vztahuje  pouze na voln� prodejná lé�iva a dopl�ky.

Liberec 4, Fügnerova 667/7; Jablonec n. Nisou, Želivského 5050

VAŠE VITAL KARTA
JEDNA KARTA, MNOHO VÝHOD
VAŠE VITAL KARTA
JEDNA KARTA, MNOHO VÝHOD

-50 %
z hodnoty DPH
-50 %
z hodnoty DPH

Užijte si skv�lých výhod s Vital KARTOU. Více informací 
ve všech Lékárnách Vital nebo na www.lekarnavital.cz

České mládeže 1079 (za OC NISA)
(LIBEREC VI-ROCHLICE, 460 06), Tel.: 483 033 355

liberec@planeo.cz, www.planeo.cz 

PLANEO ELEKTRO
LIBEREC

Po–Ne 9.00–20.00

37 cm

Z TV
ZNÁTE

 8.990,- 

 A+ 

1000 ot.  

5 kg     

Inzerce



PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY 
uzávěrek dotací ze sportovní-
ho fondu pro letošní rok budou 
teprve projednávány na ledno-
vém jednání správní rady spor-
tovního fondu. Uzávěrky budou 
poté zveřejněny na webových 
stránkách města a ve Zpravodaji.

Podívejme se zatím, jaké akce, 
které fond podpořil z loňského 
rozpočtu, nás ještě čekají.

PLAVECKÉ ZÁVODY DĚTÍ
Veřejné plavecké závody dětí 

a  mládeže se konají 20. ledna 
v Bazénu Liberec.

Pro děti z libereckých škol probíhá 
od začátku školního roku 2011/2012 
výuka základního plavání ve školních 
bazénech, v plavecké škole plavecké-
ho bazénu i ve Sportovním plavec-
kém klubu Liberec formou zdokona-
lovacího plavání.

Pro děti, které se v tomto období 
naučily plavat, nebo se v plavání zdo-
konalily, připravil plavecký klub Veřej-
né plavecké závody, na kterých ukáží 
své plavecké umění.

1. ROČNÍK SLAVIA OPEN
1. ročník Slavia Open – Memoriál 

Zdeňka Kobra – šachový turnaj pro 

děti, mládež a dospělé, se 
uskuteční 28. ledna v  Centru 
Universium.

Šachový turnaj jednot-
livců se bude hrát jako 
open s tradičním tempem 
2 x 15 minut na partii na 9 
kol. Tempo 2 x 15 minut je 
podle šachistů velmi oblí-
bené. Po skončení turnaje 
budou vyhlášeny mládež-
nické kategorie do 8, 12, 16 
let, dospělý a senioři nad 60 
let. 
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Distribuci Libereckého zpravoda-
je do každé rodiny v Liberci zajišťuje 
od 1. ledna 2002 Česká pošta, s. p. Pokud 
Zpravodaj neobdržíte do své schránky, 
obracejte se, prosíme, přímo na Českou 
poštu, tel.: 485 246 431. Do vyčerpání 
zásob je Zpravodaj k dispozici v recepci 
hlavní budovy radnice, Nového magis-
trátu a v Městském informačním centru.

Vydává Magistrát města Liberec, 
nám. Dr. Edvarda Beneše 1, 460 59 Libe-
rec. IČO 262978.

Povoleno: MK ČR E 11813. Redak- 
ční rada: Martina Rosenbergová, Lukáš 
Martin, Jiří Šolc, Jiří Rutkovský, Petr 
Černý, Květoslava Morávková, Michael 
Dufek, Dana Lysáková, Pavel Chmelík. 
Šéfredaktor: Pavel Chmelík (t. 731 681 
090, chmelik.pavel@magistrat.liberec.
cz). Tisk: Geoprint Liberec. Redakce si 
vyhrazuje právo krátit a upravovat pří-
spěvky po stylistické stránce. Náklad 45 
500 kusů. Vychází: 11. 1. 2012.

ZPRAVODAJ
LIBLIBERECKYERECKY`̀

Bruslení
MILOVNÍCI BRUSLENÍ mají k dis-
pozici led Svijanské arény v úterý 
(17.45–18.45) a po dvou hodinách 
v sobotu a v neděli (15.00–17.00). 
V neděli se předpokládá využití 
obou ledových ploch. Připraveny 
jsou i školy bruslení.

V  úterý zaplatí dospělí 30 Kč 
a děti a studenti 20 Kč, o víkendu 
je vstupné pro dospělé 40 Kč a pro 
děti a studenty 25 Kč. Pro zájem-
ce je v  areálu i  půjčovna  bruslí 
nebo jejich servis. Další informa-
ce na www.sportparkliberec.cz   

Uzávěrka příštího 
čísla Libereckého 

zpravodaje je 
20. ledna

Akce s podporou sportovního fondu
V roce 2011 bylo rozděleno ve sportovním fondu města 4,5 milionu korun. Jaké sportovní 
akce, které příspěvek z fondu obdržely, nás čekají v lednu?
Pavel Chmelík

Na Jizerské 50
Popáté se do legendární 
Jizerské 50 přihlásili 
i zrakově postižení lyžaři.

Některý ze závodů Jizerské 
50 se letos rozhodlo absolvovat 
celkem 12 zrakově postižených 
závodníků. Jejich účast zaštíti-
la Nadace Leontinka s partnery. 
„Jsme velmi rádi, že se nám mezi 
zrakově postiženými daří získá-
vat stále nové příznivce běžecké-
ho lyžování, a že jim i díky našim 
stálým partnerům můžeme zajis-
tit potřebný servis při závodu i po 
něm,“ uvedla výkonná ředitelka 
Nadace Leontinka Mgr. Barbara 
Hucková.

Všichni zrakově postižení lyžaři 
absolvovali závod v  doprovo-
du dobrovolných trasérů. Někte-
ří z  nich spolupracují s  Nadací 
Leontinka již dlouhá léta. Nadace 
se snaží dlouhodobě rozvíjet spor-
tovní aktivity zrakově postižených. 
Vedle běžeckého lyžování podpo-
ruje zejména cyklistiku na tande-
mových kolech a nově také triat-
lon. 
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Tipsport arena v Liberci
Jeronýmova 570/22 • Liberec 7 

PROGRAM AKCÍ

800 www.tipsportarena.cz
info@tipsportarena.cz

www.ticketpro.cz
Vstupenky v síti Ticketpro

LEDEN 2012

Ješt�dská brusle 2012
8. 1. 2012
Ješt�dská brusle je historicky nejstarší krasobrusla�skou sout�ží po�ádanou v Liberci
- v roce 2012 se uskute�ní již její 35. ro�ník. Závod je po�ádán jako sou�ást POHÁRU
�KS pro kategorie od mladších nová�k� až po Adult. Vstup je pro diváky zdarma.

Bílí Tyg�i Liberec - HC Pardubice
20. 1. 2012 18.30 hod.
Pardubice jsou mnohými experty pasovány do role „�erného kon�“ letošního ro�níku
extraligy. Ovšem tým z m�sta perníku zatím st�ídá vynikající výkony s t�mi horšími a od
za�átku sezóny se pohybuje spíše v klidném st�edu tabulky.

Michal David
11. 4. 2012 19.00 hod.
Cesta zp�váka a skladatele Michala Davida k prvním p�í�kám hitparád a milión�m
prodaných nahrávek vedla ne�ekan� p�es jazz. V sou�asné dob� se oblíbený zp�vák
ovšem již pln� v�nuje pop-music a se svými písn�mi stále vyprodává koncerty.

Bílí Tyg�i Liberec - HC Slavia Praha
6. 1. 2012 18.30 hod.
Souboje se Slávií jsou perfektní ukázkou vypjatého, bojovného a nesmlouvavého hokeje,
kde si žádný s tým� nedaruje ani centimetr ledu zadarmo. Zatímco Tyg�i se letos pohybují
v horních patrech tabulky, mladi�ký výb�r trenéra R�ži�ky naopak ztrácí.

Bílí Tyg�i Liberec - Rytí�i Kladno
13. 1. 2012 18.30 hod.
Kladno se po n�kolika slabých sezónách, kdy tým balancoval až na hran� baráže, drží
p�ekvapiv� vysoko. S novým majitelem klubu Jaromírem Jágrem p�išla i zm�na herního
stylu. Rytí�i, hodni svého názvu, hodn� úto�í a skv�le brání.

Bílí Tyg�i Liberec - HC Energie Karlovy Vary
29. 1. 2012 17.00 hod.
I když je karlovarská Energie týmem s velkými ambicemi a n�kolika výraznými
individualitami v kádru, už t�etí sezónu v �ad� se jí neda�í dosáhnout v�tšího úsp�chu.
Západo�eši se zatím i letos pohybují na nepostupových p�í�kách do play-off.

Alexandrovci - European Tour 2012
14. 5. 2012 19.00 hod.
Slavný ruský armádní soubor vystoupí v rámci jejich historicky nejv�tšího koncertního
turné v �R. Kvalitní a dokonale profesionální p�vecké, hudební a tane�ní výkony spojuje
skv�lá choreogra� e, a to jako celek p�ináší neopakovatelný zážitek.

DÁLE VÁS V ROCE 2012 �EKÁ

Inzerce

čtvrtek 19. ledna v 10 hodin a 26. ledna v 15 hodin
ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 11 V HISTORICKÉ BUDOVĚ RADNICE

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC
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