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První byl letos Tadeáš Ondráček
Tadeáš Ondráček přišel na svět na Nový rok v 10.15 hodin, vážil 3720 gramů a měřil 52 cm.

SPLNIL, 
CO SLÍBIL?

Náměstek primátora Ivan Langr 
rekapituluje, jak byl pro něj 
úspěšný rok 2016.

„PO ROCE lze konstatovat, že až na 
jeden se podařilo všechny cíle loňské-
ho roku uskutečnit. Určitý dluh, který 
během roku 2017 napravím, zůstal 
v kultuře,“ říká Ivan Langr.

VÍCE NA STRANĚ 8

ŠIROKÁ ŠKÁLA sjezdovek od 
modrých přes červené až po černou 
nabízí na svazích liberecké dominan-
ty parádní lyžařské a snowboardové 
vyžití pro všechny věkové i výkon-
nostní kategorie milovníků zimních 
radovánek. Jedna z nich je i uměle 
osvětlena, takže můžete využít 
i večerního lyžování, které má ojedi-
nělou atmosféru.

„Pro vaše ratolesti je nachystán 
dětský park s pojízdným kobercem, 
provázkovým vlekem, kolotočem a dal-
šími atrakcemi, pokročilejší mohou svůj 
um před přechodem na těžší sjezdovky 
vyladit na cvičišti Bucharka. A pokud 
si budete chtít zalyžovat sami, pak 

dobrou zprávou je, že o ty nejmenší 
se umí postarat jak lyžařští instruktoři, 
tak i profesionálové v dětském koutku,“ 
popisuje Jan Svatoš, ředitel areálu.

O  dokonalé podmínky se starají 
nejmodernější sněžná děla, která 
zajišťují dostatek technického sněhu 
v  případě, že příroda není na sníh 
štědrá. Samozřejmostí jsou velká 
bezplatná parkoviště.

Chcete -li si užít relativně poklidnou 
lyžovačku, zamiřte na ještědské svahy 
ve všední dny, kdy jsou sjezdové tratě 
výrazně volnější. A  pokud chcete 
zaskočit na lyže jen tak po práci, jsou 
připraveny speciální tříhodinové ski-
pasy, které platí ve všední dny. 

ČÍSLO JEDNA. První miminko narozené v Liberci v roce 2017, zároveň první chlapeček narozený v Libereckém kraji, se jmenuje Tadeáš. Druhý 
den mu primátor Liberce Tibor Batthyány přinesl do porodnice dárek v podobě dětské výbavičky, šťastným rodičům pogratuloval a mamince 
předal květinu. Tadeáš celou návštěvu spokojeně prospal. Foto Jan Král

PLES 
PRIMÁTORA

Po loňském úspěšném 
comebacku se do Grandhotelu 
Zlatý Lev vrací Ples primátora.

SPOLEČENSKÁ AKCE s charita-
tivním rozměrem se opět vrací do Cla-
rion Grandhotelu Zlatý Lev. V sobotu 
4. února bude Ples primátora zahájen 
Orchestrem Ladislava Bareše.
 POZVÁNKA NA STR. 4

Na Ještěd s lyžemi i jen tak po práci
Několik kilometrů výborně upravených sjezdových tratí nejrůznějších obtížností, dostatečná 
kapacita mnoha lanovek a vleků, díky které neztrácíte čas čekáním ve frontách. To jsou 
největší výhody lyžařského areálu Ještěd.
Michaela Langová
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Přípravu nového územního 
plánu převzal primátor
Zastupitelstvo města Liberce ve čtvrtek 15. prosince na 
základě návrhu primátora Tibora Batthyányho odvolalo 
Karolínu Hrbkovou z funkce náměstkyně primátora pro 
územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí. 
Důvodem byla opakovaná zpoždění příprav nového 
územního plánu.
Jan Vrabec

PRO ODVOLÁNÍ Karolíny Hrbkové hla-
sovalo 22 zastupitelů, tedy o dva více, 
než bylo potřeba. Přípravu územního 
plánu si vezme na starost primátor 
Tibor Batthyány.

„Bývalá náměstkyně postupně před-
ložila zastupitelům několik harmono-
gramů příprav nového územního plánu 
a ani jeden se jí nepodařil naplnit. Tím 
jsme se dostali do situace, kdy se termín 
dokončení nového územního plánu 
posunul už o  rok oproti původnímu 
harmonogramu, což jsem nemohl dále 
akceptovat,“ vysvětluje primátor Tibor 
Batthyány.

„Nemůžeme si dovolit hazardovat 
s budoucností města. Na nový územní 
plán nečekají jen občané, ale také firmy, 
které mu musí podřídit strategii rozvoje 
a své stavební záměry,“ míní primátor, 
s jehož návrhem na odvolání náměst-
kyně Karolíny Hrbkové se ztotožnila 
nadpoloviční většina přítomných 
zastupitelů.

Další výhrada souvisela s  vratkou 
dotace na pořízení územního plánu. Od 
července 2016 bylo zřejmé, že se har-
monogram neplní a bude potřeba ter-
mínově vázanou dotaci vrátit. „Karolína 
Hrbková však návrh na vrácení dotace 
předložila po urgenci ministerstva 
pro místní rozvoj až na listopadovém 
zastupitelstvu města, ačkoliv o nutnosti 
vrácení dotačních prostředků věděla už 
od letošního září. To považuji za mana-

žerské selhání,“ doplnil Tibor Batthyány.
Primátor byl na prosincovém zastu-

pitelstvu schválen novým určeným 
zastupitelem pro přípravu územního 
plánu. „Podrobně se seznámím s danou 
problematikou a s aktuálním stavem 
věcí, abych mohl zastupitelstvu v co 
nejbližším možném termínu předložit 
reálnou zprávu o tom, v jakém stavu 
je příprava nového územního plánu 
a  jak se dá případně urychlit,“ uvedl 
primátor.

Po odvolání z  funkce náměstky-
ně primátora pro územní plánování, 
veřejnou zeleň a životní prostředí přišla 
Karolína Hrbková zároveň o svůj post 
v radě města Liberec. 

 AKTUÁLNĚ

EDITORIAL
Milí Liberečané,
doufám, že jste si užili vánoční svátky a že jste 

do roku 2017 vstoupili plni elánu a dobré nálady. 
Bezpochyby nejúžasnější start nového roku zažili 
rodiče malého Tadeáše, který se stal prvním mimin-
kem narozeným v liberecké porodnici v roce 2017. Ani tentokrát jsem si 
prvního občánka nového roku nenechal ujít a těší mě, že jsem mohl oběma 
rodičům osobně pogratulovat.

Na začátku roku 2017 je před námi spousta práce. I letos budeme opra-
vovat silnice, chodníky a některé vnitrobloky a budeme pokračovat v roz-
pracovaných projektech – například v rozsáhlé modernizaci parkovacího 
systému, který usnadní život řidičům a uleví dopravní zátěži v centru města. 
Čeká nás také podávání prvních žádostí o dotace v rámci IPRÚ a v nepo-
slední řadě rozhodování o budoucnosti areálu na Ještědu, kde máme 
reálnou naději získat silného investora v podobě slovenské společnosti 
Tatry Mountain Resorts.

Samostatnou kapitolou je příprava nového územního plánu. Jak jistě 
víte, Zastupitelstvo města Liberec v prosinci loňského roku odvolalo 
z funkce náměstkyni Karolínu Hrbkovou, pod jejímž vedením nabrala 
příprava tohoto stěžejního strategického dokumentu již neakceptova-
telné zpoždění. Přípravu územního plánu jsem si nyní vzal na starost já 
a v současné době se seznamuji se všemi náležitostmi. Jsem si vědom, že 
na nový územní plán čekají nejen občané, ale také řada firem, a udělám vše 
pro to, abychom nastalou situaci napravili a nový územní plán dokončili 
co nejdříve.

V letošním roce plánujeme udělit několik významných ocenění. Oblí-
benému herci Františku Peterkovi, který nezapomenutelně ztvárnil večer-
níčkového Krakonoše a desítky dalších filmových postav, udělím čestné 
občanství, bohužel už in memoriam. Kromě toho budu udělovat dvě 
Medaile města. Po zásluze je získají Marta Kottová a Ervín Šolc, oba za 
mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti demokracie a lidských práv.

Na závěr vás srdečně zvu na Ples primátora, který se koná v sobotu 
4. února od 20.00 hodin v Clarion Grandhotelu Zlatý Lev, kde proběhl 
i loňský comeback. Ten nám ukázal, že jsme udělali správně, když jsme se 
rozhodli tuto zašlou tradici vzkřísit. Jde o příležitost k neformálnímu setkání 
v příjemné plesové atmosféře a zároveň o možnost přispět na dobrou věc. 
Výtěžek plesu bude prostřednictvím Nadace Naše dítě věnován na asis-
tenční služby Denního stacionáře Alvalída. Ples zahájí Orchestr Ladislava 
Bareše a hlavní hvězdou večera bude zpěvák Ondřej Ruml. Těšit se můžete 
také na Jakuba Děkana, exhibici Vem Camará Capoeira Liberec, mikromagii 
a malování na tělo modelky. Mohu vám slíbit, že pokud přijdete, nudit se 
rozhodně nebudete!   

 Váš Tibor Batthyány

LIBERECKÝ ZPRAVODAJ má od prv-
ního letošního čísla, které právě držíte 
v rukou, minimální rozsah 24 stran při 
celkovém tištěném nákladu 50 000 
kusů. Dosavadní náklad byl 45 500 
kusů při minimálním rozsahu 16 stran. 
Se zvýšením počtu stran a počtu výtisků 
přitom klesne cena za tisk Zpravodaje 
na 1 628 815 Kč vč. DPH za dva roky. Při 
zachování současného stavu by cena 
za stejné období byla cca 4 114 000 Kč.

„To znamená, že město ušetří během 

dvouleté smlouvy bezmála 
2 500 000 korun. Tak velká 
úspora je možná díky jiné 
technologii tisku, kterou 
bohužel žádné místní 
tiskárny nemají. 
Snaha pracovní-
ků kanceláře 
p r i m á t o r a 
z l ev ni t  t i sk 
Zpravodaje pochází 
již z počátku roku 2015, bylo 

ovšem nutné 
dostát dosavad-

ní smlouvě, 
která nám tento 

krok umožnila až 
nyní,“ říká primátor 

Tibor Batthyány.
O vítězi výběrového 

řízení na dodavatele tisku, 
kterým se stala společnost 

Mafra, a. s., rozhodla nižší 
cena a  rychlost zpracování. 

Výběrové řízení se bude po dvou letech 
opakovat.

„Ceny tiskových služeb a  papíru 
se mění, mění se naše požadavky na 
rozsah a  náklad, proto se nechceme 
vázat na delší dobu. Nastavení para-
metrů výběrového řízení bylo relativně 
tvrdé, finančně i kvalitativně, a přesně 
odpovídalo současným cenám. Také 
proto se nám podařilo vysoutěžit tak 
nízkou cenu,“ vysvětluje vedoucí kan-
celáře primátora Petr Neuhäuser. 

Zpravodaj vychází v nákladu 50 000 kusů
Vyšší náklad a větší rozsah stran mají od ledna městské noviny Liberecký zpravodaj. Změna přišla s novým dodavatelem 
tisku. Zpravodaj nyní dostávají do schránek všechny liberecké domácnosti a firmy.
Pavel Chmelík

Karolína Hrbková
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O TOM, KTERÁ přání město splní, roz-
hodlo losování, kterého se v pondělí 
9. ledna ujal primátor Tibor Batthyány 
spolu s  náměstky Tomášem Kyselou 
a Ivanem Langrem.

Slavnostní předávání vylosovaných 
dárků se uskuteční 30. ledna v obřadní 
síni liberecké radnice. Několik šťastlivců 
tak zažije druhý Štědrý den.

A co si děti a dospělí nejčastěji přáli? 
Na prvním místě byly jednoznačně 
LEGO stavebnice. Nejskromnější pisate-
lé si přáli dárky jako pastelky či drobné 
hračky, zatímco ti nejodvážnější rovnou 
dovolenou v zahraničí. Nouze nebyla ani 

o kuriózní přání – někdo si přes Ježíška 
zkoušel zařídit svatbu a někdo zase štěstí 
při zkouškách z matematiky a fyziky.

Strom přání stál loni na nádvoří 
radnice již pojedenácté a rozhodně ne 
naposled. Vedení města s ním počítá 
i během letošního adventu. 

PO REKONSTRUKCI plochy Nerudova 
náměstí přichází na řadu také budovy, 
které jsou v rukách soukromých maji-
telů. Jednou z  výrazných staveb je 
objekt z šedesátých let postavený pro 
Československé spoje. V devadesátých 
letech zde začala historie libereckého 
internetu a sídlila zde Telefónica O2.

Současný majitel, společnost Arcona 
Capital, začíná budovu rekonstruovat. 
„Na začátku tohoto roku projde zásadní 
rekonstrukcí, přičemž zůstane zacho-
ván její industriální charakter. Nájem-
cům, mezi nimiž je několik technolo-
gických firem, nabízí perfektní lokalitu, 
skvělou dopravní dostupnost a plnou 
občanskou vybavenost,“ říká Tomáš 
Oesterreicher.

Hlavním důvodem rekonstrukce 
je podepsání dlouhodobé nájemní 

smlouvy s  Knorr -Bremse Gruppe. 
Výrobce brzdicích systémů pro želez-
niční a užitková vozidla se do budovy 
na Nerudově náměstí nastěhuje 
postupně do konce roku 2017. Prostory 
ve třech patrech, celkem 2 700 metrů 
čtverečních kanceláří, využije jako 
své největší administrativní centrum 
v České republice.

„Liberec byl pro nás jasnou volbou – 
nachází se zde jeden z našich výrob-
ních závodů, a navíc Liberec posky-
tuje výborné spojení do Německa, 
kde máme sídlo. Budova na Nerudově 
náměstí plně reflektuje naše potře-
by na moderní kancelářské prostory 
v  centru města a  poskytne našim 
zaměstnancům výbornou dopravní 
dostupnost,“ říká Matthias Sander ze 
společnosti Knorr -Bremse Gruppe. 

V PRVNÍ POLOVINĚ ledna byla k dis-
pozici i na noc kapacita Denního centra 
Naděje v horním centru města ve Vald-
štejnské ulici. Přebývající klienty opera-
tivně přebírá i Azylový dům Speramus 
a městská noclehárna v Kateřinkách.

„Lidem bez domova budou strážníci 
zároveň rozdávat letáky, kde najdou 
detailní informaci, kdy a kde se mohou 
ohřát či strávit noc,“ popsal krátkodo-
bé opatření náměstek primátora pro 
školství, sociální věci, cestovní ruch 
a kulturu Ivan Langr.

Stejný model pomoci už radnice spo-
lečně se sociálními službami realizova-
la v únoru 2016. Zásadní je především 
noční provoz Denního centra Naděje 
(od 20 hodin), které jinak uzavírá v 18 
hodin a o víkendu nefunguje vůbec, 
krátkodobě lze navýšit kapacity třeba 
v  noclehárně v  Kateřinkách. „Už od 
začátku prosince distribuujeme v mra-
zivých dnech ve všech azylových zaříze-
ních jízdenky na MHD, abychom třeba 
noclehárnu v okrajových Kateřinkách, 
kam není snadné dojít pěšky, učinili 
bezdomovcům více dostupnou. Ženy 

se zase jejich prostřednictvím mohou 
snadněji přepravit do noclehárny na 
okraji Jablonce. Vynahrazujeme tak 
zatím kapacitu neexistujícího azylu 
pro ženy a rodiny s dětmi, který by ale 
v Liberci měl stát už v roce 2018 v bývalé 
mateřské škole ve Věkově ulici,“ vysvětlil 
Ivan Langr.

Radnice spolu se sociálními službami 
vyhodnocuje pravidelně aktuální kapa-
citu azylových zařízení, a  především 
předpověď počasí. Pokud by hrozilo 
delší období s arktickými nocemi a lidé 
by venku riskovali zdraví či život, je při-
pravena realizovat humanitární projekt 
vyhřívaného stanu na pozemcích po 
bývalé Textilaně.

„Bude -li potřeba, jsme připraveni to 
spustit, ale není jednoduché stanovit, 
kdy nastal ten správný čas, protože 
předpovědi meteocenter se často 
i podstatně liší. Zároveň je třeba říci, že 
mnozí bezdomovci jakoukoli podporu 
odmítají, protože se zkrátka cítí venku 
dobře za všech okolností. Takovým 
nedokážeme svou pomoc jednostranně 
vnutit,“ dodal Ivan Langr. 

Několik šťastlivců bude mít 
díky městu druhé Vánoce
Bezmála 150 přáníček dětí i dospělých se objevilo na 
Stromu přání, který byl Liberečanům během prosince 
k dispozici na nádvoří liberecké radnice.
Jan Vrabec

Bývalá budova ČS spojů ožije
Dřívější telekomunikační budova na Nerudově náměstí 
během letošního roku změní kabát. Její majitel právě 
začíná s rekonstrukcí.
Pavel Chmelík

Azyl pro rodiny bez přístřeší 
má vzniknout v bývalé MŠ
Liberecká radnice se dohodla s provozovateli azylových 
center na území města, aby pro mrazivé noci rozšířili 
nabídku přístřeší lidem bez domova. Ženy a rodiny s dětmi 
musí do Jablonce. Liberec pro ně plánuje centrum v roce 
2018 ve Věkově ulici.
Jana Kodymová

Rodičovství může a mělo by být pozitivní, radostná a láskyplná zkušenost. 
K tomu, abyste se ve své rodičovské roli cítili co nejlépe a co nejspokojeněji, 
chce přispět i festival Radost z rodičovství, který se koná 21. ledna na ZŠ Lesní.

Hlavní část programu tvoří přednášky na témata, jako je přirozený porod, bonding, 
kojení, nošení dětí nebo právní problematika zdravotní péče v těhotenství a rodičov-
ství. Nechybí ani témata pro rodiče větších dětí – jmenujme například svobodnou 
výchovu nebo sourozenecké konstelace. Součástí programu jsou i workshopy nošení 
dětí v šátku a další. Více na www.radostzrodicovstvi.cz. 

ABY RODIČOVSTVÍ BYLO RADOSTÍ

Někteří lidé bez domova pomoc odmítají Foto: Pavel Chmelík

Vizualizace budovy po rekonstrukci, která proběhně letos  Foto: Arcona Capital
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Gurmánský festival 
s Pohlreichem nově v Liberci
Největší český gurmánský festival dobrého jídla a pití 
Bosch Fresh Festival, který má 7letou tradici, zavítá na jaře 
2017 poprvé do Libereckého kraje a představí to nejlepší ze 
současné gastronomie.
Redakce

19. 1. v 19.30 hod v Experimentálním studiu

MICHAL PAVLÍÈEK a ÈOMBEBAND

24. 1. v 18.00 hod v Experimentálním studiu 
HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ÈASU s Markem Øeháèkem

20. 1. ve 20.00 hod

MASOPUSTNÍ BÁL RCL

22. 11. v 19.30 hod v Experimentálním studiu 
MARTA A TENA ELEFTERIADU

4. 2. od 18.00 do 22.00 hod 
TANÈÍRNA

7. 2. v 19.30 hod v Experimentálním studiu

PRAVÁ KUBA se Slávkou Chrpovou

11. 2. ve 20.00 hod

ŠAKALÍ LÉTA aneb XII. PLES ZOO LIBEREC

ZašaKalíme. Masky a kostýmy vítány. 
Na velkém sále hraje Orchestr Ladislava Bareše,

na Malém sále skupina Pøehmat. Vstupné 200 Kè. 

24. 12. 2016 pokladna Lidových sadù uzavøena.

3. 2. v 19.30 hod v Experimentálním studiu 
POKÁÈ

„PRO ROK 2017 jsme se dohodli 
s městem Liberec, který se tak stal 
spolupořadatelem prvního ročníku 
festivalu. Věříme, že stejně jako na 
Bosch Fresh Festivalech v ostat-
ních městech přiláká desetitisíce 
gurmánů a  že se stane inspirací 
pro všechny, kdo holdují dobrému jídlu 
a pití,“ říká Martin Nauš, pořadatel fes-
tivalu.

Jak je již pro tento festival řadu let 
zvykem, nepůjde jen o „farmářské trhy 
na náměstí“, nýbrž o velkolepý víkend 
doslova nabitý bohatým programem. 
Návštěvníci se mohou těšit na několik 
pódií, z nichž dominantní bude hlavní 
cooking stage, na které se vystřídají 
taková esa, jakými jsou Zdeněk Pohl-
reich, Marcel Ihnačák a další se svými 
živými show.

Po celou dobu konání festivalu můžou 
návštěvníci degustovat menu top 

restaurací, v soutěži si zvolit tu nejlepší 
z nich, nahlédnout pod pokličky světo-
vých kuchyní a zahraniční speciality také 
ochutnat. Připravena bude zážitková 
gastronomie, extrémní catering a další 
netradiční směry moderní gastronomie.

Pro milovníky lahodných moků, jako 
jsou víno a  pivo, budou připraveny 
ochutnávky z české i zahraniční produk-
ce nejlepších vinařství a představí se 
známé i menší či rodinné pivovary. Na 
festivale nebude chybět ani množství 
stánků s delikatesami z celého světa.

Na své si přijdou prostě všichni, od 
pivních nadšenců přes milovníky svě-
tové kuchyně až po rodiny s dětmi. 
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MLADŠÍ DĚTI se v  průběhu roku 
v  rámci oslav 700. výročí narození 
Karla IV. věnovaly mnoha projektům, 
při nichž se seznamovaly s dobovými 
tradicemi, osobou panovníka a řadou 
zajímavostí na historickém pozadí.

Ve středu 7. prosince se uskutečnil 
v  areálu ZŠ Dobiášova již 26. ročník 
Mikulášského běhu žáků, tradičně pořá-
daný ve spolupráci s AC Slovan Liberec. 
Akce se měly možnost zúčastnit děti ze 
všech ročníků, od těch nejmladších až 
po nejstarší. Nakonec jich dorazilo 214.

Závodníci byli mohutně povzbu-
zováni diváky z řad rodičů, kamarádů 
i pedagogického sboru a za své výkony 
byli následně odměněni diplomy a slad-
kými cenami. V chladném zimním počasí 
přišel na konci trati vhod horký čaj a per-
níčky, předvánoční atmosféru a veselou 
náladu dokreslovaly zvuky živé hudby. 
Za bezproblémový průběh celé akce 
vděčíme řediteli závodu p. Zákoucké-
mu, hlavnímu rozhodčímu p. Trakalovi 
i všem ostatním organizátorům, učite-
lům a žákům naší školy.

Akci nazvanou Vánoce na dvoře 
Karla IV. pořádala 8. prosince družina 
ve spolupráci se žáky 2. stupně. Ti se 
nadšeně s předstihem vrhli do příprav 
pečeného čaje, výroby vánočních přání 
a svícnů, nacvičování dobových písní 
a tanců. Družina přidala pamětní mince 
Karla IV. z keramické dílny, na středo-
věkém tržišti nabízela chutné pokrmy 
a vánoční dekorace.

Návštěvníci měli možnost prohléd-
nout si stánky s  prodejci v  podobě 

dětí v dobových kostýmech, samotné 
ratolesti rodičů se pochlubily vlastní 
výstavou výrobků s vánoční tematikou. 
Trhy toho nabídly opravdu mnoho. Po 
celou dobu trvání proudily zázemím 
školy davy lidí, kteří nasávali atmosféru 
nadcházejících svátků.

Nádhernou tečkou za rokem 2016 
bylo uvedení muzikálu Jedna noc na 
Karlštejně v podání dětí ze ŠD Dobiá-
šova. Sál Expo v Babylonu se tak jako 
každý rok stal ve středu 20. prosince 
divadelní scénou pro našich 145 školáků 
pod vedením Jitky Vyskočilové a dalších 
šesti vychovatelek.

Milým překvapením bylo tentokrá-
te hned na úvod vystoupení hostů 
večera Pole Dance Liberec. Následova-
ly písně a tance v duchu slavného díla 
z Karlštejna a i přes drobné nedostatky 
ve výkonech byli diváci nadšeni jeho 
nastudováním, přizpůsobeným malým 
hercům. O  vtipné chvilky, veršované 
texty, sólové skladby ani složitá taneční 
aranžmá nebyla nouze. 

SPOLEČNĚ SE spolu podíváte do států, 
jako je Švýcarsko, kde budete moci se 
Zetíkem prozkoumat, jak získáváme 
od kraviček mléko. Do Francie, kde si 
zkusíte, jak složité je skládání Eifellovy 
věže. Do Ruska, kde zkusíte poskládat 
tradiční dřevěnou panenku matrjošku. 
Zetík bude potřebovat vaši pomoc 
i v Rakousku, kde společně ozdobíte 
místní pochoutku, dort Sacher. Těšte 
se i na návštěvu USA, Austrálie, Anglie, 
Španělska a dalších.

Pokud bude vaše putování se Zetí-
kem úspěšné, čeká vás i návštěva table-
tové třídy, kde si budete moci ozkoušet 
všemožné hry nejen s mimozemšťán-
kem, ale i se svými novými kamarády, 
kteří už do školy chodí a budou vašimi 
průvodci pro tento den.

Na nevšední dobrodružství se spo-
lečně vydáme v  9.00  hodin, kdy vás 
přivítáme v aule Základní školy Husova. 
Budeme se těšit na společně prožité 
sobotní dopoledne. 

Závěr roku 2016 
nejen s Karlem IV.
Poslední týdny roku byly na ZŠ Dobiášova plné kulturních 
akcí. V předvánočním čase se učitelé rozhodli uspořádat 
pro žáky, jejich rodiče i širokou veřejnost Mikulášský běh, 
volejbalový turnaj a staročeské vánoční trhy. Veškeré 
dění završilo vystoupení školní družiny v Babylonu 
s muzikálovým pásmem Jedna noc na Karlštejně.
Zdenka Palubová

Putování se Zetíkem
V sobotu 28. ledna dojde na Základní škole Husova 
k setkání s malým, zeleným mimozemšťanem Zetíkem. 
Připojte se k jeho putování po státech celého světa, kdy mu 
budete pomocníky při řešení úkolů, hlavolámků a hádanek 
všeho druhu.
Jana Flossmannová

www.zskola.cz

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků,
Liberec, Husova 142/44, přísp. org.
e-mail: info@zskola.cz
tel.: +420 731 632 396, +420 733 518 277

Startujeme 28. ledna 2017.
POZOR! Odlet je přesně v 9.00!

Kdo přijde později, tomu uletíme!
Těšíme se na vás.

Srdečně zveme všechny
budoucí prvňáčky a jejich rodiče
na vesmírné putování naší školou.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
na ZŠ s RVJ HUSOVA

PUTOVÁNÍ S MIMOZEMŠŤANEM ZETÍKEM ANEB

LIBEREC.CZ/DEVADESATKA
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KONCEM ROKU se liberecká MŠ Pas-
telka zúčastnila celorepublikové soutě-
že „Vaříme spolu“, která byla uvedena 
v  rámci programu Ekoškola a  jeho 
tématu Jídlo.

Zábava začala tak, že děti doma vybí-
raly zajímavé recepty u rodičů a praro-
dičů, z nichž 2 až 4 potom přinesly do 
školky. Společně s paní učitelkou pak 
vybraly ze všech těch báječných receptů 
ten nejzajímavější, nejvoňavější a nejlá-
kavější a začaly si představovat, jak by asi 
jídlo mohlo vypadat hotové. Namalova-
ly spoustu obrázků!

Vybraný recept potom přinesly paní 
kuchařce, která jim vysvětlila, z čeho se 

taková dobrota vaří a kde se dají sehnat 
ingredience. Popsala jim také postup 
přípravy. Děti se byly podívat i do skladu 
u kuchyně, aby viděly, jak se přísady skla-
dují a uchovávají.

O tom, že jídlo je poezie, svědčí i to, 
že děti společně složily o jídle básnič-
ku a nakonec si je i uvařily. Ale pozor! 
Dospělí jen koukali a mlsně se olizovali. 
Děti si celé vaření řídily samy!

Jak tato báječná „vařba“ dopadla? 
V silné konkurenci patnácti mateřských 
škol MŠ Pastelka zvítězila! Získala tak 
kromě báječného zážitku i hodnotné 
ceny od Jaroměřické mlékárny, která 
soutěž pořádala. 

„PROJEKT DOZOR SENIORŮ na pře-
chodech pro chodce se připravoval od 
února 2015. Město Liberec ve spolu-
práci s libereckou městskou policií tak 
aktivním seniorům nabídlo začlenění 
do veřejného dění,“ vysvětluje Daniela 
Bušková, tisková mluvčí Městské police 
Liberec.

Už přes rok jsou přechody u základ-
ních škol v ulicích Dobiášova, Ještědská, 
28. října, Jeronýmova, Jabloňová, Na 
výběžku, Česká, Tanvaldská, Brou-
movská, U Soudu, Valdštejnská, Lesní,  
ul. 5. května a  nám. Míru posilněny 
o dvanáct seniorských hlídek vybave-
ných výstražnou vestou, výstražnou 
čepicí a zastavovacím terčem.

„Když jsme s  tímto projektem na 
začátku roku 2015 za městskou policií 
přišli, zdálo se, že bude uskutečnitelný 
velmi těžko. Neuměli jsme si představit 
seniory v  hustém provozu, nevěděli 
jsme, zda o tuto činnost bude mezi nimi 
zájem, a pokud ano, jestli také vytrvají 
déle než pár dní či týdnů, netušili jsme, 
zda je budou školáci i řidiči respekto-
vat. Ukazuje se, že to bylo skvělé řešení 

a že bychom podobných lidí klidně užili 
i  více,“ uvádí náměstek pro školství, 
sociální věci, cestovní ruch a kulturu 
Ivan Langr.

„V současné době máme dvanáct 
hlídkujících seniorů, tím jsme mohli 
zvýšit počet přechodů pro chodce, 
kde Městská policie Liberec provádí 

ranní dohled při přecházení žáků do 
škol, a tím také zvýšit pocit bezpečí 
žáků, rodičů i učitelů. Samotný dohled 
u přechodů nejprve probíhá ve dvou-
členné hlídce strážníka a  pověřené 
osoby. Po získání praxe pak senior 
vykonává dohled při přecházení 
samostatně,“ upřesňuje Daniela Buš-
ková.

„Na tomto projektu si nejvíce cením 
jeho několikerého prospěchu. Senioři 
nejen pomáhají zvyšovat bezpečnost 
v  okolí škol, ale zároveň učí školáky 
základům silničního provozu, ukazují 
vlídnou tvář městské policie a  sami 
konají činnost, která je podle všeho 
baví. Jsou skutečně užitečným partne-
rem pro město jako celek a za to jim 
patří velký dík,“ uzavírá Ivan Langr. 

MŠ Pastelka zvítězila 
v celorepublikové soutěži
Vaření je zábava a pojídat dobroty baví téměř každého. 
Proto se mateřské školky rozhodly s touto legrací seznámit 
už malé děti a děti předškolního věku.
Martina Zimmel

Seniorské hlídky se osvědčují
Nosí žluté vesty a jsou to milí lidé. Jejich přítomnost u škol 
má bezpečnostní důvod a také psychologický účinek. Řeč 
je o dvanácti seniorských hlídkách u přechodů libereckých 
základních škol. Už přes rok senioři u škol hlídkují a jejich 
služba se osvědčila.
Jana Kodymová

Liberecká občanská společnost, z.s., realizuje ve V ‑klubu při DDM Větrník v  dopoledních 
hodinách projekt „Živá knihovna“. Akce je určena zejména pro studenty středních škol a  je 
zaměřena na prolomení stereotypů vůči lidem, kteří se snaží aktivně pracovat s  veřejným 
prostorem a  pečovat nejen o  město, ale i  kraj a  stát. V  listopadu bylo možné „vypůjčit si“ 
například PhDr. Jana Šolce nebo strážníka Jiřího Jaworského.  Marta Kultová

Hrdinové naší doby ve V ‑klubu

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ

Nejaktuálnější zprávy 
z města a radnice

www.facebook.com/liberec
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1. Po několika měsících práce 
zhruba osmi desítek lidí zís-
kalo město v listopadu 2016 

svou vůbec první strategii začleňování 
osob ohrožených sociálním vylouče-
ním. Dokument vznikl ve spolupráci 
s  Agenturou pro sociální začleňování 
a  bude sloužit jako klíč pro nastave-
ní komplexních opatření a  také jako 
nezbytná opora pro čerpání prostředků z OPZ, OPVVV a IROP 
v oblasti školství, sociálních služeb, bezpečnosti, zaměstnanosti 
a bydlení.

2. Přestože jsme na celostátní úrovni prohráli boj 
o  spádové obvody v  předškolním vzdělávání, 
vynutili jsme si na státní moci nakonec alespoň 

ústupek v podobě jediného spádového obvodu pro všechny 
naše MŠ, který nebude pro rodiče natolik omezující, jako by 
tomu bylo v případě 31 obvodů.

V základním školství jsme zase připravili velké srovnání 
všech ZŠ a stanovili jim střednědobé cíle kvality, mj. v oblasti 
komunikace a prezentace, jazykového vzdělávání, prevence 
rizikových jevů, zapojování žáků do chodu škol a také zdravého 
stravování v jídelnách. V tom nám vyšli vstříc i externí dodava-
telé obědů do 10 našich škol, kteří buď již dosáhli certifikace 
Zdravá školní jídelna, nebo jí aktuálně procházejí.

3. Velké příspěvkové organizace města nově získaly 
dozorčí rady, které společně s vedením organizací 
i mým přičiněním připravily v průběhu roku stra-

tegické dokumenty dalšího rozvoje, mapující jak aktuální stav 

zoo, botanické, obou divadel, Kontaktu a Centra zdravotní 
a sociální péče, tak jejich nejnutnějších potřeby do dalších 
let. Všechny dokumenty schválila rada města. Dozorčí rady, 
složené částečně i ze zástupců Libereckého kraje, tak 
jasně obhájily svou existenci a budou nepochybně 
přínosné i dál.

4. Naopak určitý dluh zůstal v kul-
tuře, kde jsem zatím nepředložil 
ucelenou koncepci kulturní 

politiky města; na dokumentu pracuji 
a  dokončím jej v  roce 2017. Na druhou 
stranu se nám podařilo s významnou osob-
ností a  knihkupcem Martinem Fryčem 
rozhýbat neformální čtvrtletní setkávání 
podstatných aktérů liberecké kultury, 
kde diskutujeme různé návrhy, možnosti 
a vylepšení.

Jeden z  největších přeshraničních 
projektů cestovního ruchu – Via Sacra, 
který mj. počítá s restaurováním barok-
ního morového sloupu v zahradě kostela 
Nalezení sv. Kříže na Malém náměstí, byl 
sice podle plánu podán, ale momentálně 
je „zaparkován“ v tzv. zásobníku projektů. 
Pokud se stav v dohledné době nezmění, 
jsem připraven navrhnout, aby ještě letos 
do restaurátorských prací investovalo samo 
město. Ostatně rok 2017 byl CzechTourismem 
vyhlášen rokem baroka (Baroko všemi smysly).

Všechny dokumenty zmíněné v tomto textu 
lze nalézt na www.liberec.cz/langr. 

Ivan Langr

STATUTÁRNÍ MĚSTO Liberec se tímto 
krokem jednoznačně hlásí k zodpověd-
nosti za své organizace, které plní veřej-
nou službu pro statisíce návštěvníků, 
jejich budoucí existenci a rozvoj.

Organizace by tak nadále neměly 
živořit, ale naopak se mohou koneč-
ně nadechnout a odvážněji plánovat 
své nezbytné výdaje např. na provoz, 
opravy či marketing.

K navýšení prostředků přispěly pře-
devším strategie rozvoje všech orga-
nizací, které v předchozím roce zpra-
covaly dozorčí rady spolu s rezortem 

školství a které následně jako výchozí 
dokumenty schválila rada města (všech-
ny strategie ke stažení na www.liberec.
cz/langr), ale také loňská směna Dět-
ského centra Sluníčko za DDM Větrník 
s Libereckým krajem. Ta městu ušetřila 
bezmála 20 miliónů.

Navýšení provozních příspěvků však 
musí nutně doprovázet i krok další, a to 
v oblasti investic. Jak ukázaly zmíněné 
strategie, především v  ZOO Liberec 
a Divadlu F. X. Šaldy je potřeba začít 
dlouhodobě investovat do moderniza-
ce expozic, nákupu hudebních i jiných 

nástrojů, do zázemí pro chovatele, 
herce i obslužný personál.

To však nedokáže zvládnout město 
samo, ale potřebuje nutně spolupráci 
krajské samosprávy. Pevně věřím, že se 
letos v tomto směru posuneme o kus 
dopředu a dokážeme se s Libereckým 
krajem domluvit. První návrh, jak by 
taková dohoda mohla vypadat, mám 
ostatně již připraven. Souběžně ale 
musí město deklarovat i své odhodlání 
výrazněji zafinancovat pobočky Krajské 
vědecké knihovny, které plní tzv. měst-
skou funkci. 

Organizace města by nadále neměly živořit
Velkým příspěvkovým organizacím města začne v letošním roce nová éra. Po mnoha 
rozpočtově skromných a hubených letech totiž navrhl rezort školství a sociálních věcí 
výrazné navýšení provozních příspěvků na rok 2017 pro obě zahrady, obě divadla, 
Kontakt a Centrum zdravotní a sociální péče, a to v souhrnné výši přes 18 miliónů korun.
Ivan Langr, náměstek primátora

Bilance priorit rezortu za rok 2016
Jak se podařilo naplnit klíčové priority mého rezortu, které jsem zveřejnil na stránkách 
Zpravodaje v lednu 2016? Po roce lze konstatovat, že až na jeden se podařilo všechny cíle 
uskutečnit. Patří za to dík nejen oběma mým týmům z odborů školství a sociálních věcí 
a cestovního ruchu a kultury, ale i řadě dalších lidí, kteří s námi po celý rok spolupracovali.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu

Náměstek primátora Ivan Langr po-
zval v prosinci do obřadní síně rad-
nice ředitelky a  ředitele všech pří-
spěvkových organizací města, aby 
jim poděkoval za celoroční práci.

O kulturní program se postaraly děti 
ze Základní umělecké školy Liberec. 
„Děkuji za práci, kterou jste se svými 
organizacemi v roce 2016 odvedli. Vel-
ké poděkování samozřejmě patří také 
kolegům z  vašich týmů – učitelům, 
hercům, sociálním pracovníkům, tech-
nikům a všem dalším,“ uvedl I. Langr.

PODĚKOVÁNÍ ŘEDITELŮM
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Co přináší návrh rozpočtu na rok 2017
Dovolte, abych vám ve stručnosti představil návrh rozpočtu města na rok 2017. Při jeho sestavování jsem se snažil o to, aby 
využití peněz, které máme k dispozici, bylo co nejefektivnější. Vzhledem ke splátkám starých dluhů ve výši cca 170 mil. Kč 
ročně musíme být ve výdajích více než opatrní.

Jan Korytář, náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

Dobrý rozpo-
čet nemůže 
vycházet pou-
ze z  toho, kdo 
zrovna přijde 
s  jakým poža-
davkem. Tento, 
stejně, jako dva 
předchozí, stojí 

na několika základních principech.

1   Neplatíme z rozpočtu 
města věci, na které je 
možné získat dotace

Abychom tyto dotace byli schopni zís-
kat, zvýšili jsme po volbách v roce 2014 
počet pracovníků odboru strategic-
kého rozvoje a dotací, přesto, že se to 
setkalo s kritikou, že navyšujeme počet 
úředníků. Přitom se jedná o odborníky, 
které nebylo snadné získat. Zda to bylo 
správné rozhodnutí, se můžete pře-
svědčit na základě těchto čísel:
V roce 2015 bylo zažádáno o dotace na 
9 projektů za 74 mil. Kč, v roce 2016 již 
na 21 projektů za 157 mil. Kč. Většina 
žádostí o dotace se nyní vyhodnocuje. 

Aktuálně se připravují další projekty za 
890 mil. Kč. Již nyní získal tento od-
bor dotace v objemu 43 mil. Kč s tím, 
že navýšení mzdových prostředků 
z důvodů zvýšení počtu jeho pracovní-
ků za roky 2015 a 2016 činilo v součtu 
2,2 mil. Kč. Získáno bylo ale 20× tolik…

2,2

zvýšené
náklady 
na mzdy

mil. Kč

dosud získáno

43
mil. Kč

Samozřejmě bych byl rád, kdyby stát 
dával obcím více peněz z daní přímo 
a  nemuseli jsme složitě vymýšlet, jak 
získat různé dotace, ale dokud se toto 
nezmění, musíme se snažit pro město 
zajistit dostatek peněz i  prostřednic-
tvím někdy problematických dotací.

2   Výdaje města plánujeme 
na několik let dopředu

Změnili jsme tak praxi, kdy se rozpo-
čet dělal víceméně z  roku na rok dle 
aktuálních požadavků a dílčích zájmů. 
Jedním z důsledků bylo, že městu pak 
utekly dotace za stovky milionů, pro-
tože si nepřipravilo dostatek peněz 
na jejich kofinancování a  nemělo ani 
kapacitu připravit smysluplné projekty.

3   Zvyšujeme příspěvky na provoz škol, školek a městských 
příspěvkových organizací

ZOO, divadlo F. X. Šaldy nebo botanická zahrada se v minulých letech pohybova-
ly na hraně ekonomického přežití. Navýšení příspěvku umožní jejich další rozvoj.

4   Navyšujeme prostředky na opravy a investice
Vnitřní dluh města na zanedbané údržbě a opravách činí neuvěřitelných 5 mili-
ard korun. Nejvíce je to vidět na silnicích a zeleni, ale stejně špatně na tom jsou 
i školy a školky. V jakém poměru by město mělo investovat peníze v roce 2017 do 
jednotlivých hlavních oblastí ukazuje tato tabulka:

5   Nové projekty, které by měly zlepšit život v našem 
městě – kompostárna, parky, terminál ČSAD

Většinou se jedná o  projekty spojené 
s dotacemi, jako je např. záměr vybudo-
vat městskou kompostárnu pro biood-
pad (28 mil. Kč), zateplení a rekonstruk-
ce vybraných škol a  školek, v  tomto 
roce proběhne soutěž na podobu nové 
odbavovací haly a  parkovacího domu 

u nádraží ČSAD (160 mil. Kč). Z prostřed-
ků města budou probíhat jak opravy ně-
kterých komunikací, tak např.  obnova 
zchátralého Lesního koupaliště (8 mil. 
Kč) a po dlouhé době začne konečně re-
konstrukce více než dvaceti parků a ze-
lených ploch, zejména v centru města.

6   Peněz je v rozpočtu  
stále nedostatek

I když se díky růstu ekonomiky zvyšuje 
příjem města z daní, nepoměr mezi tím, 
co můžeme ročně vynaložit na opravy a 
investice a potřebami města je značný.

Na investice a opravy k dispozici:
2016 – 140 mil. Kč
2017 – 225 mil. Kč
Splátky dluhu činí ročně 170 mil. Kč

I proto je maximální využití evropských 
dotací jednou z mých priorit. Bohužel, 
na většinu níže uvedených projektů 
nelze evropské dotace použít a bu-
dou muset být financovány z rozpočtu 
města.

Jaké větší investice  
město čekají?
• Plavecký bazén 

cca 350 mil. Kč
• Stará hokejová hala 

cca 90 mil. Kč
• Rekonstrukce zázemí DFXŠ 

cca 90 mil. Kč
• Rekonstrukce budovy Uran 

cca 30 mil. Kč
• Silnice a chodníky 

cca 1 000 mil. Kč
• ZŠ Ještědská 

cca 90 mil. Kč

Na závěr musím znovu uvést, že bez 
toho aniž by stát změnil způsob pře-
rozdělování daní, kdy např. Plzeň nebo 
Ostrava získávají na jednoho obyvatele 
zhruba dvakrát tolik co Liberec, nejsme 
schopni náš majetek efektivně spravo-
vat, i  když získáme maximum dotací. 
Změna způsobu výpočtu daní, které 
Liberec získává od státu, by proto měla 
být jednou z  klíčových priorit celého 
vedení města na další roky.

Opravy a investice v mil. Kč navýšení 2016 2017

Základní a mateřské školy +20,9 45 65

Komunikace, mosty +16,9 46 62

Parky, veřejná zeleň +9,6 6 15

Stadiony, sportoviště +6,0 6 12

Divadla, ZOO, botanická +3,0 6 9

Špatné plánovaní investic v minulosti stálo město stovky 
milionů Kč, které zůstaly nevyužity
Jeden příklad z roku 2014, kdy rozpočet sestavoval náměstek Šolc:
• 137 mil. na opravy komunikací
• 0 Kč na opravu divadla F. X. Šaldy z dotací EU (město prý nemělo 

15 % na kofinancování dotace ve výši cca 100 mil. Kč)
• celkem k dispozici 137 mil. Kč

Podle mého názoru se mělo 137 mil. Kč v rozpočtu lépe použít takto:
• 122 mil. Kč na opravy komunikací
• 15 mil. Kč na kofinancování projektu EU na opravu divadla F. X. Šaldy
• +85 mil. Kč získaná dotace 
• celkem 222 mil. Kč tak mohlo mít město na investice
Město o dotaci nepřišlo proto, že nemělo peníze, 
ale kvůli nevhodně sestavenému rozpočtu.

Provozní příspěvky v mil. Kč navýšení 2016 2017

DPMLJ +10,0 190,4 200,4

DFXŠ +6,8 77,8 84,4

Zoologická zahrada +6,6 42,3 48,9

Základní a mateřské školy +6,4 115,0 121,4

Centrum zdr. a soc. péče +4,4 20,1 24,5

Botanická zahrada +0,7 14,0 14,7
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KE KONCI roku finišovaly práce na 
rekonstrukci otevřeného koryta Jizer-
ského potoka u Libereckého tenisového 
klubu. Jednalo se o velmi kompliko-
vanou opravu, jelikož potok protéká 
přímo pod terasou tamní restaurace. 
K potoku se tak nemohla dostat těžší 
technika a většina prací byla prováděna 
ručně. Nyní je koryto v délce 60 metrů 
opevněno novou kamennou rovnani-
nou a betonovou zídkou, která zabrání 
zaplavování zázemí tenisového klubu. 
Koryto bylo doplněno také novým 
zábradlím a česlemi u vpusti do zatrub-
něné části Jizerského potoka.

V oblasti Pavlovického potoka a jeho 
přítoku u cyklostezky za fotbalovým 

stadionem byla ke konci léta vysekána 
přerůstající zeleň, vyčištěny propustky 
a žlabovky, které tvoří vlastní koryto. 
Zároveň se opravilo koryto Pavlovické-
ho potoka, jehož stěny tvoří gabionové 
rovnaniny. Ty byly při větších deštích 
podemílány. Dno koryta bylo vyskládá-
no kameny a stupni, které zamezí další-
mu vymílání a vzniku případných škod.

Další významnou akcí je oprava 
výpusti a odbahnění malé nádrže u kří-
žení ulic Javorové a Údolní. Od doby 
rekonstrukce nebyla nádrž čištěna. 
Výpusť, která měla regulovat hladinu 
vodní hladiny, byla poškozena a voda 
volně protékala jejím bokem. I  tato 
závada byla odstraněna. 

Opravy potočních koryt
Město Liberec má ve své správě také několik kilometrů 
drobných vodních toků a některé malé vodní nádrže 
vyžadující zvláštní péči. Tuto agendu má ve své gesci 
odbor ekologie a veřejného prostoru, který v průběhu roku 
zahájil hned několik oprav: na korytech Františkovského, 
Jizerského a Pavlovického potoka a na nádrži v Javorové 
ulici.
Lucie Sládková, odbor ekologie a veřejného prostoru

VEŘEJNÝ PROSTOR

KE KONCI roku bylo Radou města 
Liberce schváleno prodloužení spo-
lupráce se společností Dimatex CS, 
která již několik let úspěšně provo-
zuje sběrnou síť bílých kontejnerů 
na odkládání vysloužilého textilu 
a obuvi od obyvatel města Liberce.

Dosud byly v ulicích města rozmís-
těny tři desítky těchto kontejnerů, na 
které si obyvatelé poměrně rychle 
zvykli a  začali je velmi využívat. 
O  tom, že se třídění nepotřebné-
ho textilu a obuvi stává postupně 
základem v separaci komunálního 
odpadu, hovoří především samotná 
výtěžnost jednotlivých kontejnerů, 
která se neustále zvyšuje.

Na základě zvýšeného množství 
sebraného textilu a požadavků od 
obyvatel města, kteří žádali o při-
stavení této nádoby do okolí svého 
bydliště, byla ve spolupráci s pra-
covníky společnosti Dimatex CS 
vytipována nová místa pro umístění 

dalších bílých kontejnerů 
na sběr nepotřeb-

ného textilu 
a obuvi.

Sběr tex-
tilu výrazně 
p o m á h á 
charitativním 
organizacím, 
kterým jsou 
vhodné a nepo-
škozené kusy 
textilu předá-
vány a  ty pak 
mohou sloužit 
dále lidem v těž-
kých životních 
situacích. Zbý-
vající kusy jsou 
v České republice 
recyklovány pro 
různá průmys-
lová zpracování 

v automobilovém, 
strojírenském nebo 

stavebním průmyslu. Z recy-
klovaného textilu jsou vyráběny 

např. geotextilie, čisticí hadry nebo 
střešní lepenky. Společnost Dimatex 
CS však ze sesbíraného textilu vyrábí 
především čisticí hadry.

V ulicích města je nyní 60 bílých 
kontejnerů, kam mohou občané 
odevzdávat čistý a suchý textil (veš-
keré oděvy, bytový textil – záclony, 
závěsy, povlečení, potahy, ubrusy 
a  deky) zabalený v  zavázaných 
igelitových pytlích a  dále spáro-
vané nositelné boty. Je nutné, aby 
občané, kteří se rozhodnou využít 
tuto možnost odložení nepotřebné-
ho textilu a obuvi, brali na vědomí, 
že s  tímto textilem je dále ručně 
manipulováno.

Do sběrného kontejneru nepatří 
znečištěný a mokrý textil, matrace, 
molitan, koberce, tašky, netextilní 
materiály, komunální odpad nebo 
elektrospotřebiče.

Aktuální umístění kontejnerů na 
území města je k dispozici na měst-
ském mapovém serveru Marushka 
(http://1url.cz/FtGBR). 

Více kontejnerů na 
starý textil a obuv
V uplynulých týdnech se v ulicích města objevilo dalších 
třicet bílých kontejnerů na třídění vysloužilého textilu 
a obuvi.
Michal Vinař

Inzerce

LIBEREC.CZ
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PO SOCHAŘSKÝCH dílech v Liberci 
provedou zájemce dvě trasy. K dispozici 
mají průvodce – čtyřjazyčnou publikaci, 
která k projektu vyšla.

Nedílnou součástí brožurky je 
mapový podklad, který odkazuje na díla 
v Liberci a v Žitavě. U každého sochař-
ského zastavení je umístěna informační 
cedulka, na jejichž výrobě se podílela 
Chráněná dílna v Turnově.

V dalších letech se uvažuje o další 
etapě, která rozšíří stávající seznam 
označených sochařských děl v Liberci.

Brožurky jsou k dispozici zdarma na 
městském informačním centru, ke sta-
žení na www.visitliberec.eu.

Projekt byl podpořen z Fondu malých 
projektů v Programu přeshraniční spolu-
práce Česká republika – Svobodný stát 
Sasko 2014–2020. 

„MÁTE DOBRÉ poradce, když vám 
jako první služební cestu vybrali druhé 
nejkrásnější město v České republice,“ 
vítal srdečně kanadskou velvyslankyni 
primátor města Tibor Batthyány. Její 
excelence Barbara Richardson v této 
funkci vystřídala Otto Jelinka, který byl 
v krajském městě na pracovní návštěvě 
před rokem v únoru.

„Navštěvuji jednotlivé regiony, pro-
tože je chci osobně poznat, chci se 
seznámit s místy, kulturou a krajem, 
kde žijí čeští občané. To vše mi přináší 
poznatky a obohacuje mne to. Za dva 
měsíce, co jsem tady, mám dojem, že 
jsme si jako národy v mnohém podobní. 
Uznáváme podobné hodnoty a zájmy, 
preferujeme otevřený obchod, to vše 
utváří potenciál ke spolupráci,“ popi-
suje Barbara Richardson.

„Navštívila jsem také vaši Technickou 
univerzitu a z toho mála, co jsem zatím 
viděla, jsem si jista, že Liberec je centrem 
technologie a inovací, které posouvají 
společnost ve vývoji a růstu dál,“ dodala 
velvyslankyně Barbara Richardson.

„Naše země jsou si opravdu velmi 
podobné, jen Kanada je větší a má lepší 
počasí,“ úsměvně konstatovala velvy-
slankyně B. Richardson.

Tématem zdvořilostní návštěvy byly, 

kromě jiného, také význam technolo-
gie a inovací, oblast cestovního ruchu 
a turismu, řeč přišla krátce i na uprch-
lickou krizi. Velvyslankyně se ptala kon-
krétně na problémy našeho regionu, 
například na to, jak Liberec naplňuje 
poptávku po pracovní síle.

„S nezaměstnaností je na tom Libe-
rec lépe, což se ale nedá říct o jiných 
oblastech regionu, typickým příkladem 
je Frýdlantsko. Na vině je především 
nevyhovující dopravní infrastruktura. 
Dopravní spojení je pro investory důle-
žitým vodítkem. Přitom můžeme těžit 
z potenciálu blízkosti hranic s Němec-
kem a Polskem,“ odpověděl primátor 
města.

Závěrečná otázka kanadské velvy-
slankyně směřovala k  tématu řešení 
krizového stavu ve městě. Zajímalo ji, 
kdo v případě ohrožení občanů Kanady 
poskytne informace jejímu úřadu.

„Mám funkci vedoucího krizového 
štábu, ve kterém jsou dále členové 
všech záchranných složek, hasičských 
sborů, zástupci Libereckého kraje 
a  mnozí další. Já jsem tedy tím, kdo 
informuje vaše velvyslanectví, když 
živelná pohroma omezí nebo ohrozí 
kanadské občany,“ ujasnil primátor 
Tibor Batthyány. 

Spolupráce partnerských 
měst pokračuje i v roce 2017
Na území Liberce se nachází mnoho neprávem opomíjených 
sochařských děl, které vznikly například v rámci výstavy 
Socha a město 1969 i mimo ni. V rámci přeshraničního 
projektu Liberec/Žitava – zapomenuté památky jsme vybrali 
27 významných sochařských děl v Liberci z období 60.–80. 
let a 27 sochařských děl v Žitavě od 14. století do 20. století.
Zuzana Kotrmanová

První pracovní cesta 
ji zavedla do Liberce
Tři měsíce je Praha domovem nové velvyslankyně 
Kanady v České republice. První cestu mimo hlavní město 
absolvovala kanadská velvyslankyně J. E. Barbara C. 
Richardson do Liberce. V prosinci ji v historické radnici uvítal 
primátor města Liberce Tibor Batthyány.
Jana Kodymová

Brána snů v Masarykově ulici  Foto: archiv SML

Barbara Richardson s primátorem Liberce Tiborem Batthyánym  Foto: Jan Vrabec

Dobrá zpráva pro běžkaře! V areálu ve Vesci je možné od úterý 10. ledna poho-
dlně lyžovat i večer. Vždy od 16 do 21 hodin bude zájemcům k dispozici osvětle-
ný dvoukilometrový okruh.
Areál ve Vesci je pro běžkaře v provozu denně od 8 do 21 hodin. V této době jsou 
také návštěvníkům k dispozici venkovní toalety. O víkendech v době od 9 do 
21 hodin mohou návštěvníci využít možnost občerstvení v hlavní budově, kde 
funguje vytápěná restaurace.
Trať ve Vesci pravidelně projíždí rolba. Před víkendem bude prohrnuto také par-
koviště uvnitř areálu. 

VE VESCI MŮŽETE LYŽOVAT NA OSVĚTLENÉM OKRUHU
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V  PRŮBĚHU LISTOPADU a  prosince se 
do vytváření online Pocitové mapy Liberce 
zapojilo celkem 992 občanů, dalších více než 
550 občanů se pomocí zapíchávání špend-
líků připojilo do  tvorby papírové pocitové 
mapy na GIS Days 2016 a během Veřejného 
fóra (výsledky z Veřejného fóra – hlasování 
o deseti největších problémech města Liber-
ce naleznete v únorovém čísle Libereckého 
zpravodaje). Celkem se tak do tvorby pocitové 
mapy zapojilo více než 1 500 obyvatel města, 
kteří společně zadali 15 077 pocitů.

U jednotlivých pocitů měli občané možnost 

zadat komentář nebo názor, který se k danému 
místu vztahuje. Takto jsme získali 500 komen-
tářů a názorů od občanů, které budou předány 
příslušným odborům a orgánům.

„Jsem hrdý na historický celistvý bod Liber-
ce – radnici, divadlo, poštu. Jen nám to trochu 
kazí kasino na rohu.“

„Nepříznivé je prostředí v parku Na Rybníč-
ku, kde se schází bezdomovci.“

„Celá Fügnerova ulice je obsazená nepři-
způsobivými občany a již se zde začínám bát 
odpoledne, natož pak večer, za tmy.“

„Celá Masarykova třída je důstojně zacho-
valým odkazem.“

„Ideální výchozí pozice pro zimní bobovou 
dráhu Česká chalupa – Lidové sady.“

CO SE BUDE DÍT DÁL?

Pocity zanesené do mapy jsou jistě zají-
mavým, nikoliv však kompletním výstupem 
z pocitové mapy. Aby byly výsledky relevant-
ní a  100% využitelné jednotlivými odbory 
a vedením města, podrobíme nyní mapové 
podklady kompletní analýze.

Analýza, na které v těchto týdnech pracují 
odborníci z Technické univerzity Liberec Jiří 
Šmída a Daniel Vrbík spolu s tvůrcem pocitové 
mapy Jiřím Pánkem, bude zveřejněna v únoru 
tohoto roku.

Výsledky v  mapových podkladech nalez-
nete online na: http://pocitovamapa.nszm.cz/ 
liberec-2016/nahled. Kompletní analýzu libe-
reckých pocitů zveřejníme v únoru 2017 na 
oficiálních webových stránkách města. 

Kde se vám v Liberci líbí a kterým místům se raději vyhýbáte?
Lucie Blažková, odbor strategického rozvoje a dotací

ROZVOJ MĚSTA

992
vyplněných map

15 077 
zadaných pocitů
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S  PODPOROU VE výši 25 miliónů 
korun od IROP se v příštím roce pustí 
do úprav s cílem zlepšit bezpečnost 
chodců i řidičů v křižovatce Kunratická– 
Hrubínova a v ulicích Husova, Svobody, 
Hrubínova, Uralská, Zhořelecká, Krajin-
ská, Průmyslová, Horská, Kubelíkova 
a na Žižkově náměstí. Úpravy a vylep-
šení se dočká také další část ulice Dr. 
Milady Horákové v  úseku Čechova– 
U Potůčku, kde zvýšenou přehlednost 
a vyšší bezpečnost nejen motoristů, 
ale i chodců a cyklistů má mimo jiné 
přinést úprava jízdních pruhů a křižo-
vatky.

Statutární město Liberec podalo 
v  červnu 2016 celkem čtyři žádosti 
o  dotace na nové stavby chodníků, 
přechodů a světelných signalizačních 
zařízení. Celkové náklady na realizace 
úprav uvedených lokalit, včetně úprav 
komunikací, na které se nevztahují 
dotace, jsou ve výši cca 43 mil. Kč. 

„Začátkem prosince jsme obdrželi 
příznivou zprávu, že město dostane 

dotaci na realizaci zmíněných akcí.
Jsem rád, že se nám daří postupně 
řešit nejožehavější dopravní problémy 
v Liberci. Jde o riziková místa s častými 
dopravními kolizemi,“ komentuje pri-
mátor města Tibor Batthyány.

Zpracování projektů včetně žádostí 
o  dotaci a  související dokumentace 
zajišťoval na magistrátu odbor správy 
veřejného majetku.

„Považuji za důležité, že se poda-
řilo mně svěřené gesci získat dotaci 
se stoprocentní úspěšností. Nyní se 
soustředíme také na analýzu podnětů 
přijatých od obyvatel v loňském roce, 
protože naším cílem je vypracovat 
další projekty na zlepšení bezpečnosti 
v  Liberci. O  finanční dotaci chceme 
požádat letos,“ doplňuje náměstek 
pro technickou správu majetku města 
Tomáš Kysela.

Konkrétní informace jsou na webu 
města Liberce Bezpečná doprava www.
bezpecnadoprava.liberec.cz/index.
php/category/projekty/dotacni. 

ČASTO SE jedná o vzdálenější loka-
lity na okraji města, kde nelze zajistit 
např.  dohled kamerového systému 
nebo preventivní působení hlídek. 
Vozidlo bez dozoru na opuštěném 
místě u lesa přitom může být ideálním 
terčem zlodějů. Liberecká městská 
policie se proto rozhodla taková místa 
označit a řidiče na ně upozornit výstraž-
nými cedulemi.

Inspiraci mají liberečtí strážní-
ci u obdobných cedulí v  zahraničí, 
např. v sousedním Sasku.

První dvě cedule jsou umístěny na 
tzv. „Trianglu“ – místě u lesa poblíž Tele-
vizní cesty a modré turistické značky 
na Ještěd. Pod Ještědem sice existuje 
bezpečné parkoviště s  kamerovým 
dohledem, ale mnoho lidí si chce zkrá-
tit cestu nebo ušetřit a parkují u lesa 
na Trianglu. Nyní jsou zde umístěna 
upozornění, která doporučují využít 
bezpečnějších míst a řidič sám může 

zvážit, jak se zachová.
Cedule mají podobu dopravních 

značek, jsou opatřeny reflexní barvou 
a informacemi o zvýšené míře krádeží 
vozidel v uvedeném prostoru. Kromě 
češtiny je zde upozornění i v němčině, 
angličtině a polštině. QR kód umož-
ňuje načíst i  podrobnější informace 
z webových stránek Městské policie 
Liberec. 

ULICE NA frekventovaném úseku 
mezi křižovatkami s ulicemi Melantri- 
chova a  Hradební prošla kompletní 
rekonstrukcí povrchů a inženýrských 
sítí. Úpravy potěší i cyklisty, pro které 
vznikly v  obou směrech vyhrazené 
pruhy. Město Liberec do rekonstrukce 
investovalo 18 miliónů korun.

Jednalo se o  takzvanou sdruže-
nou investici, kdy zhotovitelé staveb 
vlastníků sítí technické infrastruktury 
provedly opravu vodovodu, kanali-
zace a plynovodu a zhotovitel města, 
firma Eurovia CS, a. s., provedl obnovu 
vozovky a chodníků, dešťové kanali-
zace, veřejného osvětlení, přeložky 
dotčených sítí a celkovou úpravu kři-
žovatky Horákové–Melantrichova, kde 
dopravu nově řídí světelná signalizace.

„Takto náročná a  celková rekon-
strukce se bohužel neobešla bez kom-
plikací, které řidičům a  obyvatelům 
Liberce přinesla nezbytná uzavírka. 
Vynahradí jim to však používaní nově 
opravené komunikace, na které vznikly 
další parkovací místa, prodloužili jsme 

cyklostezku a v neposlední řadě upra-
vili křižovatku s Melantrichovou ulicí 
tak, aby byla bezpečnější,“ řekl primá-
tor města Liberce Tibor Batthyány.

V  opravě dalších částí ulice Dr. 
Milady Horákové bude město pokra-
čovat v dalších letech. Jistá je v tuto 
chvíli už rekonstrukce frekvento-
vaného úseku Čechova – U Potůčku, 
kde zvýšenou přehlednost a vyšší bez-
pečnost nejen motoristů, ale i chodců 
a cyklistů má mimo jiné přinést úprava 
jízdních pruhů a křižovatky.

Projekt počítá s  opravou chod-
níků a  tras pro pěší. Nový přechod 
pro chodce má vzniknout ve směru 
od centra před napojením Čecho-
vy ulice. Před a za problematickým 
úsekem povedou pruhy pro cyklis-
ty, úprav se dočkají i  autobusové 
zastávky v obou směrech. „Na tuto 
investiční akci se nám podařilo získat 
evropskou dotaci. S  realizací počí-
táme během roku,“ upřesnil náměs-
tek pro technickou správu majetku 
města Tomáš Kysela. 

Město získalo dotace na 
nové chodníky a přechody
Liberec byl úspěšný v žádostech o dotace na nové stavby 
chodníků, přechodů pro chodce a semaforů.
Jan Král

Městská policie rozmístila 
první varovné cedule
Strážníci Městské policie Liberec se zaměřili na rizika, kterým 
jsou vystaveni čeští i zahraniční řidiči parkující na různých 
neoficiálních a přírodních parkovištích.
Městská policie Liberec

Další část ulice Dr. Horákové 
projde rekonstrukcí
Po pěti měsících byl 17. prosince obnoven provoz v ulici 
Dr. Milady Horákové v Liberci. Na své původní trasy se 
vrátily i autobusy městské hromadné dopravy.
Jan Král

První opravený úsek ulice Dr. M. Horákové byl otevřen v prosinci  Foto: Jan Král
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ZADÁNO PRO NÁZORY LIBERECKÝCH ZASTUPITELŮ
Texty uvedené v této rubrice nejsou stanoviskem magistrátu ani vedení města Liberec, kromě výslovně označených.
Za jednotlivé příspěvky nesou zodpovědnost jejich autoři a uvedené názory demonstrují postoje politických stran, nikoliv redakce.

O neschopnosti předložit rozpočet
Roky odsezené v Zastupitelstvu a čtyřleté působení ve vedení města mne naučily mnohému a přinesly mi nejedno 
palčivé poznání. Jedno z nejdůležitějších poznání vždy bylo, že „rozpočet je klíčem k celému roku“ a dodnes si 
vzpomínám, že kdysi bylo usnesení o rozpočtu doprovázeno i zastupitelským potleskem, jednou dokonce s přípitkem.
Jiří Šolc, Starostové pro Liberecký kraj

Není hazard jako hazard aneb Koalice hraje 
a hloupost jí míchá karty…
Sloužíme městu, říkají o sobě a zatím zajišťují chaos. Koalice se rozpadá, naschvály získaly vrch. Hloupost živí více lidí než 
rozum.
Věra Skřivánková, Dana Lysáková, zastupitelky KSČM

Později už ubylo nejen patosu, ale 
i peněz z městské kasy, a o to více bylo 
potřeba umu diplomacie, konsensu 
a vzájemného respektu k tomu, aby byl 
rozpočet přivítán a schválen. Naštěstí se 
mi to vždy podařilo. Nikdy nešlo o málo, 
vždy „jen“ o chod celého města na rok, 
tisíce služeb občanům a živobytí stovek 
zaměstnanců celé městské skupiny. Čím 
méně ovšem peněz bylo, o to více bylo 
potřeba hodin jednaní a zvažování priorit.

Je s podivem, že s tím, jak rostou příjmy 
města, jako by se ztrácela schopnost nyní 
vládnoucích politiků domluvit se a předlo‑
žit dobrý rozpočet, přijatelný alespoň pro 
většinu zastupitelů. Přitom jen v otázce 
příjmů je nyní ročně k dispozici více než 
o čtvrt miliardy korun více než např. v roce 
2012, a to při levnějším splácení dluhu 
města.

Současný ekonomický náměstek Kory‑
tář si naplánoval harmonogram přijetí 
rozpočtu, ten ale sám nikdy nedodržel. 
Rozpočet si připravil sám, jistě dle nej‑
lepšího vědomí a svědomí, ale do rady 
města jej poslal bez přípravy tzv. „na 
stůl“ a rovnou všechny převálcoval.

Finanční výbor, kam si strany dele‑
gují své odborníky na peníze, rozpočet 
nedostal včas, až si na to musel vyhradit 
nové mimořádné jednání. Na výboru byl 
rozpočet po několikahodinové rozborce 
vyhodnocen jako natolik špatný, že jej 
výbor nedoporučil zastupitelstvu schvá‑
lit. To se také stalo a náměstek jej bez 
větší pozornosti médií raději sám stáhl 
z jednání. Bohužel jde tedy naše město 
do roku 2017 s rozpočtovým provizoriem.

Na vině neschválení rozpočtu je krom 
špatné práce odpovědného náměstka 

Korytáře také několik nepochopitelných 
„nových dogmat“.

Jedním z nejkřiklavějších příkladů 
dogmatického uvažování náměstka Jana 
Korytáře je udržování zjevně nefunkční‑
ho systému přelévání peněz do takzva‑
ných fondů.

Podle nás z opozice to byl špatný 
systém od samého počátku, ale koalice 
sama tomu novému systému chtěla dát 
rok provozu a poté jej vyhodnotit. Jde 
o to, že mezi schváleným rozpočtem 
a vlastním utracením peněz za např. nový 
chodník je ještě vložen umělý mezistupeň 
fondu, kdy by o tom samém měla ještě 
rozhodnout správní rada příslušného 
fondu. Správní rada se ovšem neschází 
a vše se tedy zdržuje.

Jasným výsledkem je potom třeba 
rozpočtový přebytek z roku 2016 ve 

výši minimálně 
60 miliónů Kč 
(!!!) a zároveň 
například uza‑
v ření mostků 
přes řeku Nisu, 
na k teré se 
v roce 2016 
nenašly potřebné peníze v rozpočtu…

No není to absurdní?
Nyní je počátek ledna a nejpozději do 

poloviny měsíce musí náměstek Korytář 
předložit rozpočet znovu, tak aby mohl 
viset 14 dnů na úřední desce, protože 
teprve potom o něm na konci měsíce 
může hlasovat zastupitelstvo města 
znovu. Doufejme jen, že bude lepší 
a nedogmatický tak, aby naše město 
mohlo mít od února řádně schválený 
rozpočet pro rok 2017. 

Hazardu jsme si v roce 2016 v Liberci 
užili více než dost a nebylo to způsobeno 
jenom tím, že se koalice nedokázala shod‑
nout na znění vyhlášky omezující hazard. 
„Hoši a děvčata“, co spolu mluvili, nedo‑
kázali prakticky za celý rok vyprodukovat 
nic zásadního pro občany města Liberce. 
Teď už spolu asi nemluví a výsledek bude 
pro nás občany stejný.

To, že se podařilo, a to i silou našich 
hlasů, prosadit vyhlášku o úplném vymý‑
cení hazardu na území města, je jedna 
z mála dobrých zpráv, o které se bude ještě 
hodně dlouho mluvit. Jako na kolovrátku 
jsme strašeni množstvím černých heren, 
ve kterých se utratí ještě více peněz, které 
minou městskou kasu, bude bujet krimi‑
nalita, a hlavně že se město vystaví množ‑
ství žalob na náhradu škody ze zmařeného 

podnikání apod. 
Jsme toho názoru, 
že bohatnout 
z neštěstí a tragé‑
dií našich sousedů 
nemá ani městská 
kasa.

Hazardní hra, 
kterou hraje radnice se svými občany, 
však předčí všechna binga a jednooké 
bandity! Odklady přijetí územního plánu 
a neschválení rozpočtu na rok 2017 jsou 
jen vrchol ledovce. Rozpočtové provizori‑
um, pokud bude přijato v lednu, jistě není 
žádná katastrofa. Otázkou je, zda bude 
připravena taková změna, která povede 
k většinové shodě.

Co když se „hoši, co spolu mluví jen 
na půl úst“ nedohodnou? Rozpočto‑

vé opatření bude pokračovat, nebude 
možné podávat žádosti o dotace, pláno‑
vat a zahajovat investice a použít fondy. 
To bylo ze strany zástupců ZPL řečí, když 
neměli koaliční sílu k těsnému prosazení 
programů z fondů a tyto nebyly odhlaso‑
vány. Byli jsme nařčeni, že jsme poškodili 
chudáky žadatele, kteří nemohou pláno‑
vat svoji ekologickou, kulturní, sociální 
a sportovní činnost. Důležité je, jak umí 
ZPL svou nečinnost pojmenovat.

Ekonomický náměstek Korytář nepři‑
pustil diskuzi k návrhu rozpočtu a celý 
materiál stáhl z programu jednání. Nebyl 
to tedy on, kdo zmařil možnost již od ledna 
o dotace z fondů žádat? Je řada odborníků, 
zejména v utajování vlastní neodbornosti.

Na začátku nového roku si lidé dávají 
předsevzetí a přejí si hlavně hodně zdraví. 

Největší poklo‑
nou pro chybu 
je konstatování, 
že je nenapravi‑
telná. Popřejme 
tedy primátorovi 
města, aby měl 
odvahu jako 
pověřený zastupitel předložit návrh 
nového územního plánu ke schválení, 
neboť odvážnému prý štěstí přeje. Odbor‑
níky na územní plánování stejně jako on 
nebyli ani jeho předchůdci, ale má mož‑
nost erudované lidi touto prací pověřit. 
Finančnímu výboru popřejme odvahu, aby 
společně s ostatními zastupiteli připravil 
návrh rozpočtu, který bude schválen, 
a všem občanům hlavně zdraví a pevné 
nervy. 

Jiří Šolc

Věra Skřivánková Dana Lysáková
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Trojí zásadní selhání Změny pro Liberec
Výstupy z prosincového zastupitelstva se v Liberci nesly ve znamení koaliční krize. Primátor Batthyány navrhl odvolání 
náměstkyně Hrbkové, která nakonec také odvolána byla. Důvodem byl stav územního plánu a z tohoto pohledu to bylo 
odvolání nesporně opodstatněné.
Ondřej Červinka, ODS

50 000

V roce 2015 Změna pro Liberec v čele 
právě s exnáměstkyní Hrbkovou rozvrtala 
již téměř hotový a ke schválení připravený 
územní plán. Nenechala v něm kámen na 
kameni a slibovaný termín schválení na 
jaře 2017 je v nedohlednu.

Realita je taková, že budeme všichni 
rádi, pokud bude územní plán schválen 
v roce 2020, pokud ovšem nebude chtít pri‑
mátor prosazovat onu zbastleninu Změny, 
ale ani tak nebude územní plán schválen 
dříve než v roce 2018, a rozvoj města bude 
přešlapovat na místě ještě několik let.

To vše v době konjunktury a ještě stále 
relativně štědrého plánovacího období 
pro čerpání fondů z EU. Nakonec právě 
s čerpáním dotací souvisí druhé selhání 
Změny pro Liberec, tentokrát s přímou 
zodpovědností jejího lídra Jana Korytáře.

Tím selháním je více než dvouleté 
působení pana náměstka a jeho dotač‑
ního odboru, který zaměstnává spoustu 
potřebných lidí, kteří ale bohužel zatím 
nemají valných výsledků. Dotace se sice 
sem tam nějaké čerpají, ale většinou je 
to na nesmyslné, tzv. měkké projekty, ale 
reálných investičních projektů a s nimi 
souvisejících dotací jsme z dílny dotačního 
superodboru neviděli.

A tak jsme svědky neustálého navyšo‑
vání personálních nákladů města, které ale 
nepřináší deklarované výsledky. A tím se 
také dostáváme k dalšímu selhání z dílny 
náměstka Korytáře, které poněkud zapad‑
lo v onom odvolávání Karolíny Hrbkové.

Pan náměstek totiž musel na poslední 
chvíli stáhnout rozpočet města z projed‑
návání zastupitelstva, protože mu bylo 

jasné, že tento nejdůležitější dokument 
pro následující rok nejspíš v hlasování 
neprojde. Rozpočet totiž ani koaliční (dnes 
již ex) ANO podpořit nechtělo. Vadilo jim 
totiž stejně jako opozici nesmyslné trvání 
pana náměstka na fondovém hospodaře‑
ní, které celý rozpočet znepřehledňuje, 
a hlavně zneprůhledňuje, což je poněkud 
zvláštní u náměstka, který svoji politiku 
postavil na boji proti korupci a snaze 
o transparentnost.

Dalším problémem je právě ono 
neustálé navyšování provozních výdajů 
a minimální investice. No a pak je tady 
i fakt, že už v průběhu roku pan náměstek 
navrhoval navyšování dluhu města, a to 
i přesto, že to byl opět on, kdo svůj voleb‑
ní úspěch postavil na rétorice o předlu‑
ženém Liberci. Zdůvodňoval to potřebou 

investovat, ale 
p ř i p r a v e n ý c h 
projektů zatím 
mnoho nepřed‑
stavil a jím při‑
pravený rozpočet 
o masivních inves‑
ticích také příliš 
nesvědčí. Ale rozdá‑
vání kamarádům, promiňte, potřebným 
neziskovkám, je v něm víc než dost…

V tomto ohledu zatím pan náměstek 
neselhával, ale slibované přínosy Změny 
pro Liberec ne a ne přijít, spíš naopak. Ať 
už bude výsledek koaliční krize v Liberci 
jakýkoli, jedno je jasné už nyní. Naplnění 
„Plánu pro Liberec“ se nekoná, protože 
Změna selhává… Nabízí se ono okřídlené: 
„Ne každá Změna je k lepšímu!!!“ 

Ondřej Červinka

Martina Rosenbergová

Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá
Je sice již leden, ale všem zastupitelům jistě ještě doznívá hořká pachuť z posledního prosincového zasedání zastupitelů 
města, na kterém jsme byli my, opoziční zastupitelé, svědky absurdní komedie, kterou sehrála radniční koalice. Ta 
koalice, která se ještě nedávno v Libereckém zpravodaji vychvalovala, jak výborně se jí spolupracuje, jak úžasný jsou 
tým. Úžasným týmem však přestali být zřejmě ze dne na den.
Martina Rosenbergová, zastupitelka města

Část koalice, složená tehdy ještě 
z členů ANO, procitla a se vší parádou se 
pustila do své údajně naprosto neschop‑
né koaliční půlky, tvořené Změnou pro 
Liberec. Najednou prý kamarádi poka‑
zili, na co sáhli. A začala úplně nesku‑
tečná fraška, kde se spojenci navzájem 
obviňovali, z čeho jen mohli.

Opoziční zastupitelé zůstali bez 
práce. Nebylo koho ani co kritizovat. 
Koalice všechno zvládla sama. Byla 
odvolána náměstkyně Hrbková (ZpL) pro 
absolutní nezvládnutí územního plánu. 
Primátor jí vyčetl několikrát posouva‑
ný harmonogram, dotace, které město 
muselo vrátit (7,5 miliónu Kč) i další 

nedostatky. Připomenul, že den před‑
tím podepisoval další materiál, další 
informace pro zastupitele o přípravě 
územního plánu.

Primátor doslova řekl: „Nejsou rele‑
vantní. Jsou zaobalené, jsou poupravené, 
jsou chytře napsané, jakože je všechno 
v „cajku“, a ono to tak není, a já už se 
pod to nechci podepisovat.“ Přiznávám, 
že jako opoziční zastupitelku mne celkem 
zamrazilo. Co tedy koalice v době „úžas‑
ného týmu“ byla schopna zastupitelům 
předložit, aby si vyšla vstříc?

Zastupitel Baxa (ZpL) potom ver‑
bálně napadl náměstka Kyselu (ANO): 
„…k jednomu odvolání náměstka 

muselo už dávno dojít a šlo by o pana 
náměstka Kyselu, který z mého pohle‑
du a z pohledu řady dalších a mých 
kolegů rozhodně nepracuje tak, jak by 
měl. Věci, které jsou v jeho gesci, za 
něj musí dělat jiní. Není často schopen 
ani na zastupitelstvu, na radě města 
nebo jinde vyargumentovat to, co se 
pod ním na odborech vůbec děje. Je 
známý tím, že absolutně nedrží jakékoliv 
slovo, jakékoliv dohody a v zásadě jeho 
nekompetence už je skoro pověstná.“

Následovala celá řada vzájemných 
výpadů, urážek a osočování. Jako by 
koaliční partneři potřebovali těm opo‑
zičním, ale i veřejnosti sledující online 

přenos dokázat, 
kdo z nich je 
horší, kdo pracu‑
je hůře, kdo dělá 
více chyb.

Možná si v tu 
chvíli neuvědo‑
movali, že pro‑
hrávají obě strany. A hlavně celé město, 
které má takto nestabilní a nepředvída‑
telné vedení.

Můžeme jen doufat, že se situace 
v tomto novém roce uklidní. Že se koa‑
lice přestane hádat a napadat a konečně 
po dvou letech začne pracovat. Pro naše 
město, pro naše občany. Doufejme. 

Nejsilnější městské noviny na severu Čech

Liberecký zpravodaj

ks
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Soud rozhodl, že Liberec investorovi za 
„zmařenou“ investici platit nemusí
Soud rozhodl, že město Liberec nemusí společnosti REAL SPACE platit 6 094 296 Kč za údajně zmařenou investici. 
A myslím, že je to i vítězství občanů nad arogantním developerem a podivnými praktikami libereckého stavebního 
úřadu. Jak jinak nazvat žalobu za zmařenou investici, když investicí měla být mohutná stavba na hřišti, o kterém víte, 
že se na něm stavět nesmí?

Zuzana Tachovská, Změna pro Liberec

Omezení hazardu je velkou šancí pro Liberec
Zastupitelstvo před Vánocemi schválilo zákaz provozoven hazardních her na území města. Dosavadních 86 heren a kasin 
v průběhu roku zmizí. Liberec dostal šanci proměnit se v normálnější a lepší místo k životu.

Josef Šedlbauer, Změna pro Liberec/SZ

Celá kauza je poměrně složitá a táhne 
se roky, takže mi dovolte krátkou rekapi‑
tulaci příběhu.

V roce 2007 byla mezi městem 
a společností REAL SPACE (zastupuje ji 
architekt Horatschke) uzavřena smlouva 
o nájmu a koupi pozemků ve vilové čtvrti 
poblíž dolních kasáren, na kterých měla 
být realizována výstavba. Nic zvláštního, 
kdyby v katastru nemovitostí nebylo uve‑
deno, že se jedná o sportoviště a rekreač‑
ní plochu, na které je textovou vyhláškou 
územního plánu zakázáno cokoliv stavět.

To evidentně nevadilo tehdejšímu 
vedení města v čele s Jiřím Kittnerem ani 
investorovi. A kupodivu s tím neměl pro‑
blém ani stavební úřad, který zde v roz‑
poru se zákonem vydal souhlasné územní 

rozhodnutí. Komu to ale již vadilo, byl 
Krajský úřad Libereckého kraje – ten totiž 
dvakrát toto územní rozhodnutí zrušil.

Pan architekt Horatschke na hřišti 
v této vilové čtvrti chtěl postavit pěti‑
podlažní bytový dům, jehož velikost 
přesahovala prostorové možnosti pozem‑
ku, a navíc výrazně převyšovala okolní 
budovy. Místní obyvatelé začali sepiso‑
vat protestní petice, obraceli se na média 
a snažili se stavbě domu, který by svojí 
předimenzovaností navždy narušil ráz celé 
čtvrti, zabránit.

Exnáměstek primátorky Jiří Rutkovský 
investorovi všemožně pomáhal a snažil 
se protlačit změnu v územním plánu, 
která by zastavění pozemku umožnila, 
a to nejen tohoto, ale i ostatní doprovod‑

né zeleně a sportovišť v zastavitelném 
území! Souhlasné stanovisko zastupitelů 
se snažil vynutit tím, že strašil zastupitele 
nejméně čtyřmiliónovou škodou, která 
městu vznikne.

Změna pro Liberec spolu s místními 
občany usilovala o to, aby k zastavění 
plochy, kde si odjakživa hrály místní děti, 
nedošlo, a aby plocha v územním plánu 
zůstala jako nezastavitelná, což se nako‑
nec podařilo.

Společnost REAL SPACE nakonec od 
smlouvy odstoupila a celá věc skončila 
vzájemnou žalobou u okresního soudu. 
Město žalovalo společnost o úhradu 
nezaplaceného nájemného za pronájem 
pozemku ve výši 413 100 Kč a společnost 
REAL SPACE, s. r. o., zase město o částku 

za zmařenou 
investici ve výši 
6 094 296 Kč.

Doufám, že 
rozhodnutí soudu 
bude poučením 
pro všechny inves‑
tory, že pokoušet 
se prosadit stavbu 
ve vilové čtvrti na zelených plochách se 
prostě nevyplácí.

Ne nepodstatnou roli tu ovšem sehrál 
i liberecký stavební úřad. Je proto jen 
těžko uvěřitelné, že po tom všem drží 
nad všemocným a všehoschopným šéfem 
stavebního úřadu Miroslavem Šimkem 
ochrannou ruku i současný primátor Tibor 
Batthyány. 

Pro příslušnou vyhlášku hlasovalo 
všech 12 zastupitelů Změny, 4 zastupitelé 
SLK, 2 zastupitelky KSČM, 1 zastupitelka 
ČSSD a 1 nezařazená zastupitelka. Žádnou 
podporu návrh nenašel u zastupitelů ANO, 
ODS a TOP 09. Hlasování bylo těsné. 
Hazardní byznys dosud vydělává v Liberci 
kolem 400 miliónů ročně a má značnou 
sílu. Hledá a bude hledat všechny cesty, 
jak se vrátit zpět.

Využili jsme nejlepší možný čas pro sku‑
tečný zásah do hazardu. Od ledna 2017 
začíná platit nový zákon o hazardních 
hrách, všechno ještě funguje podle dobí‑
hajících licencí, které končí zpravidla 
v průběhu roku 2017. Budoucí omezování 
provozovatelů hazardu je sice možné, 
ale málo pravděpodobné. Všichni pro‑
vozovatelé by v průběhu letoška museli 
investovat nemalé peníze, aby splnili poža‑
davky nového zákona, a případným dalším 
omezením by se pak velmi bránili, zřejmě 
i soudním vymáháním škody.

PROČ NE KASINA?

Alternativou k zákazu byl návrh na 
omezení provozoven hazardu na kasina. 

Šlo by o správnou, ale jen minimální 
změnu. Nový zákon o hazardních hrách 
totiž stanovuje shodné podmínky pro 
herny a kasina. Liší se jen tím, že kasina 
musí navíc provozovat alespoň tři stoly 
s živou hrou typu rulety nebo pokeru. 
Všechno ostatní, včetně registrace hráčů, 
jejich kontroly nebo monitoringu, je 

v kasinu a herně od letoška stejné. Větší 
herny by tedy prostě jen přidaly tři stoly 
s živou hrou a přejmenovaly se na kasina.

PENÍZE A MAFIE

Zákazem hazardu přijdeme o příjem do 
rozpočtu města. Ten se ale bude snižovat 
v každém případě. Pro připomenutí: ještě 
před několika lety neměly obce z hazardu 
skoro nic. Pak Ústavní soud potvrdil obcím 
právo hazard na svém území regulovat 
a výnosy byly rychle z větší části pře‑
směrovány na obce, aby obce nezačaly 
hazard houfně rušit. V poslední době se 
ale výnosy opět přesouvají do centra, což 
je trend, se kterým se ministerstvo financí 
netají a chce v něm pokračovat.

Sečteno a podtrženo, ztráta budoucích 
příjmů rozhodně nebude taková, aby vyvá‑
žila všechny negativní jevy, které hazard 
do města přináší. Masivní nárůst nelegál‑
ního hazardu, či dokonce nástup mafií, 
kterými někteří vyhrožují, jsou pak úplně 
mimo realitu. Žádná data z Evropy, ale ani 
z českých měst, kde herny a kasina nejsou, 
to nepotvrzují. Jednotlivé případy lze řešit, 
ministerstvo financí, celní správa a poli‑

cie k tomu mají 
dostatek nástro‑
jů. Legálních 
alternativ zůstává 
dost. Zákaz heren 
a kasin na území 
města totiž není 
žádná prohibice, 
ale jen snížení všudypřítomnosti a dostup‑
nosti hazardu.

Na závěr si dovolím být trochu osobní. 
Příprava a vyjednávání různých variant 
vyhlášek k hazardu stála hodně času 
a energie a občas jsem ztrácel naději, že 
se vůbec k něčemu najde v zastupitelstvu 
vůle. Rád teď děkuji všem zastupitelkám 
a zastupitelům, kteří našli odvahu udělat 
v této věci správný krok.

Hazard tím z Liberce nezmizí, ale nemu‑
síme mu stále vycházet vstříc. Myslím, že 
tuhle šanci přivítá naprostá většina Libe‑
rečanů. 

Zuzana Tachovská

86 
PROVOZOVEN HAZARDNÍCH 
HER

1 100 

HRACÍCH AUTOMATŮ

Takové počty nejsou v žádném 
srovnatelném městě (k Liberci) 
prakticky nikde na světě, kromě 
míst specializovaných na hazard.

Důsledky gamblerství na hráče, 
jejich rodiny a okolí jsou dobře 
známé. Stejně důležitý je ale 
dopad heren a kasin na každém 
rohu na charakter města, na jeho 
vnímání občany, návštěvníky, 
obchodníky, na bezpečnost, …

Josef Šedlbauer

Vážení čtenáři, další texty zastupi-
telů najdete také na internetových 
stránkách www.liberec.cz/blogy.
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po–pá | 5.00–9.00 
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„HLAVNÍM ÚKOLEM čtyř-
členné pracovní skupiny 
bylo realizovat od září do 
prosince práce na veřej-
ných prostranstvích. A to 
práce, které nelze s dosta-
tečným časovým předsti-
hem naplánovat a časově 
rozvrhnout na období 
celého roku,“ vysvětluje 
náměstek Tomáš Kysela.

„Cílem vytvoření pra-
covní skupiny je snaha 
provádět tyto práce bez 
odkladu, a tím zkrátit časové 
lhůty k realizaci podnětů i ze 
strany obyvatel města. Tím také 
dojde ke zlepšení zavedené 
praxe, která spočívá v někdy až 
příliš zdlouhavé realizaci prací, 
které město zařazuje do plánu 
údržby s externími dodavate-
li,“ popisuje David Novotný, 
vedoucí odboru správy veřej-
ného majetku.

Dodavatel této služby byl 
vybrán při výběrovém řízení 
a za období 4 měsíců vykonal 
tyto práce pro město Liberec 
v  celkové finanční hodnotě 
1,1 mil. Kč. Tato částka byla hra-
zena z rozpočtu odboru správy 
veřejného majetku, který je 
v gesci Tomáše Kysely.

„Pracovní skupina uklízí 

komunální odpad, hromady 
suti, provádí úklid různých 
forem znečištění z ploch veřej-
ného prostranství, provádí 
nátěry ocelových a dřevěných 
konstrukcí včetně mobiliá-
ře a  v  neposlední řadě také 
drobné řezy na keřích, které 
zasahují do profilů komuni-
kací,“ vyjmenovává náměstek 
Tomáš Kysela.

„Zavedení operativní pra-
covní skupiny zlepšilo stav 
veřejného prostoru a  jsem 
toho názoru, že obdobné 
práce mají být realizovány 
i v dalším období, a to nejen na 
plochách veřejné zeleně, ale 
i na komunikacích a objektech 
ve vlastnictví města Liberce,“ 
doplnil primátor města Tibor 
Batthyány. 

Rychlá rota v ulicích
Vloni v květnu schválila rada města na 
základě návrhu náměstka primátora Tomáše 
Kysely sestavení pracovní skupiny. Ta provádí 
operativní zásahy na veřejných plochách.
Jana Kodymová
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JEDEN Z NEJVĚTŠÍCH a nejstarších 
českých festivalů, jenž z velkých jmen 
zatím oznámil Team s Paľem Habe-
rou, se příští rok odehraje od 27. do 
30.  července opět ve sportovním 
areálu v libereckém Vesci.

„Legendární kapely jako Status 
Quo už hrály po celém světě, a proto 
si místa pro své koncerty vybírají. 
Starší rockery často zajímá, jestli je 
prostředí koncertu vizuálně atraktiv-
ní, a jaké má zázemí a okolí. Jsme rádi, 
že je zaujal právě náš festival, jeho 
poloha i okolní kopce. Navíc přesně 
takový typ rockových matadorů 
naši fanoušci vyžadují. Jsme moc 
rádi,“ říká spolumajitel Benátské Petr 
Pečený, který má se zpěvákem Franci-
sem Rossim i osobní historku.

„V  devadesátých letech jsem si 
s ním dával pivo v zákulisí Bratislavské 
lyry. Když jsme měli v sobě asi páté, 
řekl jsem mu ze srandy, že ho jednou 
pozvu na festival do Čech. A  slib 
plním,“ dodává s úsměvem Pečený.

Status Quo podle něj na Benátské 
zahrají fanouškům největší hity ze své 
téměř padesátileté kariéry. Návštěv-
níci koncertu se tak pravděpodobně 
dočkají hitů jako Rockin‘ All Over The 
World, Caroline, Down Down, Again 

And Again či Whatever You Want. 
Určitě nebude chybět jejich nejúspěš-
nější a v rádiích stále hraná píseň In 
The Army Now.

Počátky skupiny se datují do roku 
1962. Kapela vydala na tři desítky alb 
a přes 70 singlů, z nichž se 22 umístilo 
v top ten britského žebříčku. Formace 
se drží osvědčeného hesla, že krása je 

v neměnné jednoduchosti. Skupina si 
vystačí se svým tříakordovým boogie, 
které po ní už léta chtějí její fanoušci. 
V České republice, kde měli zejména 
v 80. letech hodně fanoušků, se Status 
Quo poprvé představili v roce 1995 na 
brněnském velodromu.

Další rocková jména na Benátské 
zastoupí například Škwor, Alkehol, 

Törr, Harlej, Doga, Doctor PP nebo 
Walda Gang. Po několika letech se na 
festival vrátí i Aleš Brichta.

„Letošní výročí je pro nás velkou 
výzvou, ale i důvodem k oslavě. A udě-
láme všechno proto, aby je s námi se 
vším, co k rockovému festivalu patří, 
mohli oslavit i naši fanoušci,“ dodává 
ředitel festivalu Pavel Mikez. 

Status Quo předvedou na festivalu Benátská! 
hity, kterými v rádiích porazili i Rolling Stones
Je nejdéle hrající rockovou kapelou na světě, dosáhla většího počtu žebříčkových úspěchů než Rolling Stones, svým 
tvrdošíjným odmítáním hudebního vývoje a setrváním u tříakordového boogie se trochu podobá slavným AC/DC 
a staromilci na ni nedají dopustit. Řeč je o legendární britské kapele Status Quo, která bude jedním z headlinerů 
jubilejního 25. ročníku festivalu Benátská!
Roman Helcl

KULTURA
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OBRANNOU BOJOVOU linii rakouské 
armády v délce minimálně čtyři kilometry 
tvořily ve směru od severozápadu k jiho-
východu její opevněné pravé křídlo pod 
generálmajorem von Lacym na Keilově 
vrchu, opevněný střed pod polním zbroj-
mistrem Königseggem a dále na levém 
křídle přes kilometr dlouhý neopevněný 
prostor vyplněný jízdními pluky pod vele-
ním polního podmaršálka Porporattiho. 
Na kraji levého křídla rakouské armády 
byly za hranicí lesa ukryty a částečně 
opevněny hraničářské a pěší pluky pod 
velením generálmajora von Würberna. 
Posledně jmenovaná pozice se nachází 
v okolí Novinské ulice mezi Ostašovským 
a Františkovským potokem.

Při severovýchodní hranici lesa byla 
nad Horní Suchou opevněna první 
obranná linie rakouského vojska pomocí 
polních zemních opevnění doplněných 
vlčími jámami. Ke ztížení průchodu 
nepřátelských vojsk za obrannou linii 

byly přístupy zataraseny 
záseky. V  první linii se za 
opevněním nacházeli vojáci 
z pluku Karlstadter -Szluiner 
(63. pěší pluk hraničářů), 
dvě kompanie granátníků 
a  za nimi v  další obranné 
linii pluk Haller (31. pěší 
uherský pluk). Lesní paseky 
v jižním směru nad Horní Suchou stačily 
ještě obsadit před bitvou dva prapory 
generálmajora hraběte von Würberna.

Na rakouské obranné postavení na 
levém křídle v lese zaútočily pruské gra-
nátnické prapory Kahlden a 9/10 Möllen-
dorf a snažily se obejít toto postavení co 
nejvíce zprava z pohledu útočící strany. 
Vlevo od nich operoval pluk Prinz von 
Preussen. Tento pluk přišel o čtyři muže 
a osm bylo zraněno. U granátnických pra-
porů byly ztráty vyšší, zejména při střetu 
vojsk o další obrannou linii, kterou bránil 
pluk Haller. Jeho kapitán Franz Jeken 

zemřel údajně s  dalšími svými muži, 
když se snažil zdržet postup pruských 
sil. Do bojů v tomto prostoru se zapo-
jila také část pruských Normannových 
dragounů, která donutila další prapory 
pod von Würbernem k ústupu směrem 
k obci Křižany.

GRANÁTNÍCI
Granátníci patřili mezi elitu císařsko-

-královské pěchoty. Jak název napovídá, 
jednalo se původně o vojáky vybavené 
ručními granáty. Přestože v první polovi-
ně 18. století se používání granátů v boji 

postupně omezilo na specifické případy, 
jako je dobývání měst a podobně, pama-
tuje cvičný řád pro císařsko -královskou 
pěchotu vydaný roku 1749 (Regulament 
und Ordnung des gesammten Kaiserlich-
-Königlichen Fuß -Volcks) také na povely 
pro boj s granáty. V každém pěším pluku 
(2 408 mužů) byly dvě granátnické kom-
panie, každá o 100 mužích. Od ostatních 
pěšáků (fyzilírů) se granátník odlišoval 
vysokou čepicí z  medvědí kožešiny, 
vpředu ozdobenou mosazným štítkem 
s  císařským orlem a  monogramem 
panovníka a šavlí. Důstojníci granátníků 
nosili na rozdíl od ostatních důstojníků 
pěchoty pušku. Při nástupu pluku, ať na 
přehlídku, nebo do boje nastupovaly 
granátnické kompanie každá na jednom 
křídle pluku. Na rozdíl od fyzilírů nastu-
povali granátníci pouze ve třech řadách. 
V boji byly často používané granátnické 
prapory vzniklé spojením granátnických 
kompanií několika pluků. 

Rakouské opevněné postavení
Bitva u Liberce v roce 1757 je jednou z největších historických událostí, které v dějinách prošly Libercem a okolím. 
V následujících několika číslech Libereckého zpravodaje si připomeneme památná místa bitvy.
Archa 13

BITVA U LIBERCE – V

VŠECHNY NOMINACE dostala nyní 
k  posouzení komise pro kulturu 
a cestovní ruch, která z nich vybere 
tři vítěze. Ty, resp. jejich tvůrci, obdrží 
v únoru při slavnostním vyhlášení 
finanční odměnu 20 000, 10 000, 
resp. 5 000 korun.

Do soutěže, která má podpořit kul-
turní dění v Liberci a zájem veřejnosti 
o ně, bylo možno přihlásit výhrad-
ně akce/projekty/počiny, které se 
v  krajském městě uskutečnily či 
byly realizovány v období od 1. 1. do 
31. 12. 2016. Mezi nominacemi lze 
nalézt například liberecký koncert 
České filharmonie, Německo -českou 
výstavu 1906/2016 i doprovodnou 
publikaci k této výstavě, odborníky 
již oceněnou inscenaci Naivního 
divadla Čechy leží u moře, představe-
ní Divadla F. X. Šaldy Podivný případ 
se psem s tlumočením do znakového 

jazyka, projekt kina Varšava, výstavu 
lidových krojů Horní Lužice, odbor-
nou historickou publikaci o městské 
části Jeřáb, rekonstrukci interiéro-
vých prvků kostela sv.  Vojtěcha, 
sborník inscenací školního souboru 
Bezejména, soubor kulturních akcí 
v kostele sv. Bonifáce či 19 pomníč-
ků bývalým židovským obyvatelům 
Liberce – tzv. kameny zmizelých.

Pestrost nominací tak velmi 
věrně odráží původní záměr města, 
tedy aby o kulturní počin soutěži-
ly projekty z co nejširšího spektra 
kultury – od literárních počinů přes 
inscenace, výstavy, umělecká díla 
či jejich rekonstrukce po umělecké 
performance, živá vystoupení či 
mediální počiny. Každý z navrhova-
telů přitom musel svou nominaci 
zdůvodnit a vyjádřit její přínos pro 
veřejnost. 

V EXPOZICI ZAPOMENUTÉ DĚJINY MĚSTA LIBERCE

Vzpomínka na Čechy, kteří v roce 1915–1917 bojovali na 
jihozápadní frontě. Na pomezí dnešního Slovinska a Itálie.

František Peš z Tatobit v půli první světové války narukoval 
na jižní frontu k císařsko -královské pěchotě podobně jako 
Josef Pikous.

Jejich osudy vám přiblíží probíhající výstava Jana a Šimona 
Pikouse, Karla Novotného a Pavla Akrmana.

Více informací na www.archa13.cz.
Expozici najdete v suterénu historické radnice. Vstupné 50 Kč.

Kulturní počin 2016 
vzejde z 19 akcí
Kulturním počinem roku 2016 se stane jedna z 19 akcí, 
které byly v uplynulém roce veřejností navrženy do 
1. ročníku nové soutěže statutárního města Liberec.
Ivan Langr, náměstek primátora

ČEŠI NA ITALSKÉ FRONTĚ
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HISTORIE LEGENDÁRNÍHO libereckého hotelu 
sahá až do 16. století, kdy na místě dnešní radni-
ce stával dřevěný Hostinec u Zlatého Lva. Jeho 
nejslavnější novodobá historie se začala psát 
na počátku 20. století, kdy byl v krásném pro-
středí zámeckého parku v Gutenbergově ulici 
postaven nový hotel při příležitosti nadcházející 
česko -německé výstavy v roce 1906.

Tehdejší majitel Zlatého Lva, liberecký podni-
katel Raimund Haschke zadal projekt výstavby 
známému architektu Antonu Worfovi, z  jehož 
dílny vzešla řada dalších významných staveb 
na Liberecku. Hotel se dočkal otevření vskutku 
královského. Na konci června 1906 jej uvedl do 
provozu sám rakousko -uherský císař František 
Josef  I. O ty nejvýznamnější hosty ale neměl 
hotel nouzi ani v následujících měsících a letech. 
Mezi zdmi Grandhotelu Zlatý Lev tvořili, odpo-
čívali, jedli a bavili se spisovatelé jako Max Brod 
nebo František Kubka, hudebník Johann Strauss, 
cestovatel Roald Amundsen, kosmonaut Jurij 
Gagarin či plejáda státníků jako Edvard Beneš 
nebo Antonín Zápotocký.

Své výsadní postavení mezi místní smetánkou 
měl hotel díky svému vybavení, díky kterému 
byl jedním z nejmodernějších a nejluxusnějších 
hotelů v zemi. Kromě bohaté architektury, která 
byla mistrnou ukázkou dobové florální secese, 
byl vybaven mnoha vymoženostmi a novinkami. 
Kromě pokojů pro hosty a několika přepycho-
vě vybavených apartmá, byla v přízemí hotelu 
vedle haly písárna i čítárna, jídelna, restaura-
ce, šatny, společenské místnosti a restaurační 
terasa. Ve všech pokojích bylo zavedeno elek-
trické světlo, teplá voda i koberce.

Na vysoké úrovni bylo i  technické a hygie-
nické zázemí hotelu. Nebývalým pokrokem byl 

centrální vysavač, všech 100 pokojů tak bylo 
napojeno na centrální systém, který při vysávání 
odváděl nečistoty do ústřední jímky. Kuchyně 
pak disponovala elektrickou myčkou nádobí 
a lednicí. Hotel se také pyšnil elektrickým výta-
hem, pro potřeby hostů měl i temnou komoru, 
holírnu a telefonní hovornu.

V několika dalších desetiletích byl Grandhotel 
Zlatý Lev v síti tzv. Interhotelů, a ačkoliv sloužil 
Zlatý Lev vždy jako hotel, negativně se na něm 
podepsaly zejména necitlivé stavební zásahy 
v 50. letech minulého století.

Na slavnou éru se snaží navázat hotelová 

skupina CPI Hotels, která v roce 2007 převza-
la provoz hotelu a  postupně navrací hotelu 
podobu z doby jeho největší slávy. Hotel byl 
zařazen pod značku Clarion jedné z nejznáměj-
ších hotelových sítí Choice Hotels International, 
která je pro zahraniční turisty zárukou vysokého 
standardu a kvality.

V roce 2008 byla realizována první rozsáhlá 
rekonstrukce, při níž byla obnovena historická 
fasáda secesního domu, a především rozšířena 
ubytovací kapacita připojením sousední budovy 
z roku 1896, díky které se kapacita zvýšila na 
současných 117 pokojů včetně luxusního prezi-
dentského apartmá ve stylu art nouveau.

Hotel si k 110. výročí nadělil renovaci, která 
navázala na generální přestavbu započatou 
v  roce 2015 a která Clarion Grandhotel Zlatý 
Lev nejvíce přiblížila do podoby největšího 
lesku, jakou měl při slavnostním otevření v roce 
1906. Dominantou je obnovená terasa s pergo-
lou a proužkovanou markýzou, hlavní vchod 
se zelenou dekorativní stříškou a samostatný 
vstup do restaurace.

Liberečané také mají možnost vychutnat si 
dobové menu v nové restauraci a stejně jako 
před desítkami let vyrazit na ples do nového 
sálu s kabaretním pódiem a užít si naplno místní 
„genius loci“. Hotel v duchu dobré tradice vyu-
žívá spolupráce s místními dodavateli, interiéry 
hotelu tak zdobí křišťálové lustry značky Preci-
osa a hotelové restauraci Benada pod vedením 
nového šéfkuchaře Roberta Sklenáře dominují 
suroviny od místních farmářů. 

VÝZNAMNÍ ZAMĚSTNAVATELÉ V REGIONU
Lva otevřel František Josef I. v červnu 1906
Do „Zlaťáku“, „Grandhotelu“ nebo jednoduše do „Lva“ se vždy chodilo za odměnu na slavnostní večeře, obědy nebo jen tak, na 
kávu a vyhlášený štrúdl. Liberecké „rodinné stříbro“, Clarion Grandhotel Zlatý Lev oslavil v loňském roce už sto deset let.

BYZNYS A PODNIKÁNÍ

František Josef I. kráčí po schodech Grandhotelu Zlatý Lev v červnu roku 1906

Prezidentské apartmá
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WWW.LIBEREC.CZ/ZTRATY ‑NALEZY
Informace k agendě ztrát a nálezů vám poskytne Veronika Hiršalová (tel.: 485 244 948). 
Seznam naleznete také na internetových stránkách: www.liberec.cz/ztraty ‑nalezy. 

SEZNAM VĚCÍ NALEZENÝCH OD 1. DO 31. PROSINCE 2016
402/16 peněženka – Vítězslav Glaser 27. 12. 2016

399/16 průkaz – Zuzana Brádlerová 23. 12. 2016

398/16 hodinky, peněženka 21. 12. 2016

397/16 pouzdro – Tereza Budínská, peněženka, peněženka – Andrea Dvorská 21. 12. 2016

396/16 dokument – Jiřina Moláková, Josef Molák 21. 12. 2016

395/16 mobilní telefon 20. 12. 2016

394/16
nálezy DPMLJ: hodinky, 3x čepice, 3x pár rukavic, látková taška, 2x taška se sport. 

oblečením, karta – Maria Koldovská, dokumenty – SVJ Krkonošská, hůl, deštník
20. 12. 2016

393/16 doklady – Jana Rybáková 16. 12. 2016

391/16 brýle 14. 12. 2016

389/16 klíče 14. 12. 2016

387/16 deštník 12. 12. 2016

385/16 nálezy DPMLJ: koš, 2x rukavice, čip, vak, boty, deštník 8. 12. 2016

384/16 nálezy Česká pošta: mobilní telefon, hodinky, rukavice, razítko, autosedačka 8. 12. 2016

383/16 2x klíče 5. 12. 2016

381/16 finanční hotovost 5. 12. 2016

380/16 nálezy ČD: rukavice, klíče 5. 12. 2016

379/16 dokumenty – Valéria Szamková 2. 12. 2016

378/16 peněženka – Roman Jaromil Michalák 2. 12. 2016

377/16 nálezy DPMLJ: raketa, rukavice, mikina, mobil, průkaz – Thi Bich Ha Pokorná 5. 12. 2016

376/16
nálezy iQpark: : 2x hračka, 5x mikina, 2x kšiltovka, 2x peněženka, pouzdro na brýle, 

2x obal na fotoaparát, 2x mobilní telefon, klíče
5. 12. 2016

375/16

nálezy iQlandia: taška se sport. oblečením, bunda, 9x mikina, taška s mobilem, 

bolerko, 3x triko, sl. brýle, pouzdro na fotoaparát, pouzdro na mobil, pouzdro, 2x 

láhev, 3x mobilní telefon, peněženka, 5x šála, 3x čelenka, 2x kšiltovka, 12x čepice

5. 12. 2016

ROK 2016 se zapíše do historie českého 
internetu jako rok, kdy se Češi enorm-
ně zajímali o hokej, politiku a celebrity. 
V Seznamu skokanů českého internetu, 
který každoročně vydává společnost 
Seznam.cz, se tak objevily výrazy jako 
Tvoje tvář má známý hlas, Donald 
Trump, mistrovství světa hokej 2016, 
Tomáš Valík nebo Ulice.

Jaká témata rezonovala konkrétně 
v Libereckém kraji? Seznamu skokanů 
(dotazů, které byly hledané mnohem 
více než v  předchozím roce) vévodí 
nedávno otevřená restaurace Le Bistro 
Liberec, kde si místní pochutnají na 
specialitách přímo od jejího francouz-
ského majitele.

Na rozdíl od ostatních krajů se v tom 
Libereckém hledaly ve vyhledávání 
Seznam.cz i konkrétní osobnosti. Do 
žebříčku se tak díky svému úmrtí dostal 
herec Karel Hlušička, herec a účastník 
StarDance Zdeněk Piškula nebo také 
muzikálová zpěvačka Markéta Procház-
ková. Za povšimnutí rozhodně stojí i to, 

že se lidé v Libereckém kraji hojně zají-
mali také o chov morčat!

Z  libereckých akcí táhne nejvíce 
Benátská noc (nově Benátská!) a letecký 
den. Z krajských pak Svijanské slavnosti 
a novoroční ohňostroj v Turnově. 

NEJČASTĚJI V  TOMTO ročním 
období hlásí pojišťovně škodu kvůli 
ohni a dýmu majitelé domů ze Stře-
dočeského kraje, odkud je 10,37 % 
všech požárů. Následují Pražané (9,93 
%) a  obyvatelé Moravskoslezského 
kraje (8,44 %). Nejméně naopak hoří 
u klientů Allianz na Vysočině (pouze 
1,78 %) a v Pardubickém kraji (1,0 %). 
Liberecký kraj patří mezi průměr.

Pojistných událostí, které má na 
svědomí oheň, se v  zimě stává víc. 
Zatímco za poslední tři roky eviduje 
pojišťovna ze zimních měsíců 675 pří-
padů, z  léta jich likvidovala „pouze“ 
476. Pokud jde o škody, které „dobrý 
sluha, ale zlý pán“ napáchal, vychází 
poměr opačně.

Zatímco v zimě zaplatila pojišťovna 
kvůli požárům čtvrt miliardy korun, 
v létě ve stejném sledovaném období 
na účet těch, kterým shořel dům, firma 
či živnost, poslala tři čtvrtě miliardy 
korun.

Nejčastějšími příčinami bývá zkrat, 
zanedbaná údržba komínů, krbů 
a  kotlů, ale také porušení pracovní 
bezpečnosti. Allianz eviduje škody od 
zakouřených místností kvůli špatným 
komínovým vložkám přes vznícení sazí 
až po výbuchy a požáry, které někdy 
dokážou „zpestřit“ i tlakové láhve.

Za poslední tři roky likvidovala 
pojišťovna Allianz škody po požárech 
ve 2 135 případech v celkové výši 1,5 
miliardy korun. 

Lidé v kraji se zajímali 
o Benátskou! i o chov morčat
Co zajímá Liberečany a obyvatele kraje nejvíce z dění 
v krajském městě? Podle statistiky internetového 
vyhledávače Seznam.cz hledali obyvatelé v Libereckém 
kraji nejvíce festival Benátská! Za velkou hudební akcí 
je v pořadí letecký den v Liberci. Zajímavostí je 9. místo 
v krajském žebříčku – chov morčat.
Pavel Chmelík

Pojišťovna varuje: 
Zimní požáry jsou častější
Čím větší mrazy nastávají, tím více se zvyšuje riziko požárů. 
Ze statistiky pojišťovny Allianz vyplývá, že v zimě hoří 
častěji než v létě, ale zimní škody nejsou tak velké.
Václav Bálek

NEJHLEDANĚJŠÍ VÝRAZY 
V LIBERECKÉM KRAJI 
PODLE SEZNAM.CZ

1. Le Bistro Liberec

2. Benátská noc Liberec 2016

3. Letecký den Liberec 10. 9. 2016

4. Svijanské slavnosti 2016 program

5. Novoroční ohňostroj Turnov 2016

6. Výsledky voleb

7. Karel Hlušička

8. Zdeněk Piškula

9. Chov morčat

10. Procházková Markéta

Staň se součástí pořadatelského týmu Jizerské 50 a buď u legendárního závo-
du, který se koná již od roku 1968 a každoročně se na jeho trasu vydávají tisíce 
sportovců z celého světa.

Chceš-li se stát jedním z dobrovolníků a je ti 16 a více let, stačí vyplnit přihláškový 
formulář a my se ti ozveme.
Opět rozjíždíme dobrovolnický program, do kterého bychom rádi přivedli ty, 
kteří mají blízko ke sportu, chtějí získat nové zkušenosti a jsou pokud možno 
z Libereckého kraje.

Dobrovolníci najdou své uplatnění od 16. února (čtvrtek) do 19. února 2017 (ne-
děle). Není nutné účastnit se všech čtyř dnů, ale zase by byla škoda nebýt u dění 
jubilejního ročníku po celou dobu. Někteří budou působit v Liberci, jiní přímo na 
stadionu v Bedřichově a jeho okolí.

Co dostaneš za pomoc?  Podrobné informace:

» oficiální tričko Jizerské 50  http://1url.cz/NtGBA
» občerstvení
» dopravu z Liberce a Jablonce n. Nisou zdarma
» certifikát spolupráce na Jizerské 50
» pro studenty potvrzení o splnění praxe
» 50% slevu na vybraný závod seriálu SkiTour
» a hlavně: zážitek k nezaplacení 

STAŇ SE DOBROVOLNÍKEM PŘI 50. JIZERSKÉ 50

Požár chaty v Radčicích 10. ledna 2017 způsobili zřejmě bezdomovci Ilustr. foto: HZSLK
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Program klubu seniorů
Komunitní středisko Kontakt Liberec
Kompletní program na www.ksk                                                                                   -liberec.cz/seniori

24. 1. / 14.00 Odpoledne s harmonikou
Posezení s živou hudbou

Cen. klub sen.
3. patro

25. 1. / 14.00
Tour de France na talíři 
s ochutnávkou – 2. část
Cestománie s Janem Fléglem

Cen. klub sen.
3. patro

1. 2. / 14.00 Kalendárium – Zajímavá výročí 
lednových událostí

Cen. klub sen.
3. patro

7. 2. / 14.00 Odpoledne s harmonikou
Posezení s živou hudbou

Cen. klub sen.
3. patro

8. 2. / 15.00
Letem světem – Pátrání po 
velkem žralokovi
Naučný přírodopisný seriál

Cen. klub sen.
3. patro

10. 2. / 9.00 Liberecká kuželka
X. ročník turnaje seniorů

Arena
Kuželna

15. 2. / 15.00 Jak ovlivnilo počasí historii 
lidstva – Povídání s O. Preclíkovou

Cen. klub sen.
3. patro

Klub šikovných rukou probíhá každé liché pondělí od 10.30 hodin.
Herní odpoledne – zápolení v různých stolních hrách probíhá každý čtvrtek od 13.00.
Relaxační cvičení – vhodné pro každého seniora připraveného zlepšit si kondici. Pro-
bíhá každý pátek od 8.00 hodin, 9.00 hodin a 10.00 hodin v sále KSK. Ručník s sebou!
Cvičení na židlích probíhá každý pátek od 11.00 hodin v sále KSK.
Pohybem pro radost – cvičení pro seniory v rytmu hudby – každý pátek od 13.00.
Trénování paměti – každé pondělí od 10.00, od 13.00 hodin nebo od 14.00 hodin 
(nutné se předem přihlásit v Centrálním klubu seniorů).
Počítačové kurzy pro seniory – každé pondělí, úterý a čtvrtek od 16.00 nebo od 
18.00 hodin (nutné se předem přihlásit v Centrálním klubu seniorů).
Kurzy obsluhy tabletu pro seniory – každou středu od 16.00 nebo od 18.00 hodin 
(nutné se předem přihlásit v Centrálním klubu seniorů).
Aktivity jsou poskytovány seniorům z d a r m a!

Komunitní středisko Kontakt Liberec, Palachova 504/7,
460 01 Liberec 1. Tel.: 485 244 992.

 SENIORŮM

V RÁMCI PROJEKTU získali důležité 
a praktické informace z oblasti práva, 
finanční sféry, mezilidských vztahů, 
prevence kriminality i zdravého život-
ního stylu, navíc byli také seznámeni 
s projektem Národní kronika, který je 
součástí platformy Sen Sen, v rámci 
něhož jsou zaznamenávány vzpomín-
ky na běžné životní události, a dopl-
ňují tak historické souvislosti.

V zcela zaplněné obřadní síni získali 

senior akademici certifikát o absolvo-
vání kurzu, květinu a také malý dárek 
jako vzpomínku na absolvovaný kurz.

Slavnostního ukončení projektu se 
zúčastnili také zástupci společnosti 
Heureka, kteří projekt Senior akade-
mie 2016 finančně zaštítili, lektorů, 
spolupracujících institucí, Rady star-
ších a Komunitního střediska Kontakt 
Liberec jako pořadatele této ojedinělé 
vzdělávací aktivity. 

Seniorská akademie již 
má své absolventy
V prosinci se uskutečnilo v obřadní síni liberecké radnice 
slavnostní ukončení projektu Senior akademie 2016, který 
byl určen 30 zvídavým seniorům.
Michael Dufek, Komunitní středisko Kontakt Liberec

v ambulanci

neinvazivně, bezpečně, bezbolestně, efektivně
specifi cky (vyhledání cévy dopplerem), efektivně 
(kontrola cévy dopplerem po ošetření laserem)

okamžitý návrat k práci

poprvé neinvazivně vše najednou
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LASEROVÉ OŠETŘENÍ HEMOROIDŮ 
N AV I G O VA N É  U LT R A Z V U K E M
DIODOVÝ LASER  CERALASTM E15, 980/1470

Husova 76, 460 01 Liberec 1

tel.: +420 485 102 265 • w w w . p r i v g a s t r o . c z

190_90.indd   1 26.11.2014   9:54:18

Inzerce

25. 1. / 10.00 Ohlédnutí za rokem 2016, 
program na únor 2017 Kontakt

SVAZ DŮCHODCŮ ČR LIBEREC, TEL. 720 419 163
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„PRACOVNÍCI AREÁLU připravili 
během prvních dní nového roku kluzi-
ště v prostoru venkovních antukových 
kurtů,“ láká návštěvníky ředitel spo-
lečnosti provozující Sport Park Lukáš 
Přinda a  dodává: „Bruslaři mohou 
plochu využívat zdarma a ve večerních 
hodinách je jim k dispozici osvětlení. 
Plocha bude navíc v průběhu dne upra-
vena pracovníky areálu.“

Návštěvníkům je kluziště k dispozici 
bezplatně od soboty 7. ledna. Oproti pří-
rodním kluzištím na vodních plochách 

zde nehrozí riziko propadnutí ledem. 
Díky své bezpečnosti a snadné dostup-
nosti je tak plocha zvláště vhodná pro 
malé bruslaře a jejich rodiče. Své vozi-
dlo můžete odstavit v bezprostředním 
sousedství kluziště na parkovacích plo-
chách v Máchově ulici.

V závislosti na počasí bude plocha 
udržována, dokud teploty nevystoupají 
nad bod mrazu. Bruslení na této ploše 
je na vlastní nebezpečí.

Aktuální informace o kluzišti jsou na 
www.sportparkliberec.cz. 

Bruslení pod širým nebem
Díky mrazivému počasí si můžete ve Sport Parku Liberec 
opět zabruslit na venkovní ledové ploše.
Veronika Svobodová

POZVÁNKY / INFORMACE / INZERCE 
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sportparkliberec.cz

Buďte s námi ve spojení

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

ZPRAVODAJ
LIBERECKY`

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA 
LIBERECKÉHO ZPRAVODAJE 

JE 27. LEDNA.

U MATĚJE ŘÍHY byla očekávání velká, 
a to hlavně z důvodu nominace na ME 
mládeže. Říhovi se nakonec podařilo 
jeho největšího soupeře, s nímž právě 
o nominaci bojuje, ve finále porazit, 
a získal tak titul mistra ČR.

„Matěj dřel, měl tréninky dvakrát 
denně a titul si zkrátka vzal bez mrk-
nutí oka,“ říká trenérka a předsedkyně 
oddílu Tereza Reyneltová. Svůj výkon 
zpečetil v kategorii seniorů, kde se mu 
podařilo v silné konkurenci vybojovat 
ještě bronzovou medaili. K individuál- 
ním medailím nakonec přidal ještě 
jednu zlatou, a to společně se svými 
kolegy z SCM v kategorii kata týmů 
juniorů.

Po úspěšném startu pokračovala 
soutěž v disciplíně kumite (sportov-
ní zápas), kde Gryf sbíral hned tři 
medaile. Po eliminačních kolech se do 
večerního finále probojoval v nejlehčí 

mužské váze Filip Dittrich 
a nakonec vybojoval stří-
bro. Bronzové medaile 
získali Vojtěch Boura a Voj-
těch Boháč, když Boura 
o postup do finále prohrál 
pouze o jediný praporek. 
Těsně pod stupni vítězů 
zůstal Vladimir Kornijenko.

Do dalších bojů nastou-
pili jak zkušení dorostenci 
a žáci, tak mladí závodníci 
v žákovských kategoriích, 
pro které to bylo vůbec 
první mistrovství ČR. Nej-
mladší závodníci Gryfu 
sice medaile nezískali, ale 
někteří k nim neměli vůbec daleko.

Zkušenější závodníci se již o medai-
le poprali. Třetí místa si do Liberce 
odvezli bratři František a Václav Chu-
dobovi a Matěj Štěpán. V kategorii 

kumite týmů se klukům ve složení 
Matěj Štěpán, František Chudoba, 
Lukáš Cyprián + Michal Lysko (jako 
náhradník) podařilo získat také bron-
zovou medaili. 

NAPLNĚNÁ HALA viděla hned na 
úvod souboj jedniček – Seibert versus 
Panský. Za Pražany nastoupil legen-
dární Jindřich Panský, bývalý mistr 
Evropy, který v extralize i v 56 letech 
atakuje 50% úspěšnost.

Zatímco Jakub si v posledních 10 
zápasech připsal jen jednu výhru, 
Panský hned šest. Za stolem ale 
aktuální forma nebyla poznat a po 
vyrovnané první sadě (11:9) Seibert 
kraloval a  před kulisou 150 diváků 
vyhrál 3:0 na sety. Jana Valentu poté 
čekal několikanásobný mistr ČR Javů-
rek, který vyniká rychlým blokem. Ten 
mu nevycházel a Valenta zvítězil 3:0.

Josefa Medka čekal na třetí figuře 
Havlík, který jestli chtěl otočit vývoj 
utkání, musel vyhrát. A první set také 
bral v  poměru 11:4. Po heroickém 
výkonu ovládl tři koncovky a poprvé 
od 4.  dubna  2015 (po 644 dnech) 
vyhrál v základní části extraligy! Jedi-
nečný výkon dokonal Jan Valenta 
v souboji s o 41 let starším Panským. 
Liberecký hráč znovu kraloval v kon-
covkách a ovládl duel s reprezentač-
ním trenérem 3:0. Celkové skóre 4:0 
na zápasy a 12:1 na sety.

V tabulce se Liberec pere o osmou 
postupovou příčku s  Havířovem, 
shodně mají 26 bodů. 

Gryf přivezl 10 medailí, Matěj Říha je mistrem ČR
Jeden mistrovský titul, jedno stříbro a 8 bronzů si přivezli závodníci libereckého karatistického 
oddílu Gryf z prosincového mistrovství ČR v Praze. Mistrem republiky v kategorii juniorů se stal 
Matěj Říha.  
Gryf Liberec

Legendární Panský nestačil 
na liberecké mladíky
Premiérová extraligová kola stolního tenisu v roce 2017 
SKST Liberec se snad ani nemohla lišit víc. Do herny v Nových 
Pavlovicích přijely Františkovy Lázně a KT Praha. Dvakrát 
z toho byl debakl, ovšem jen jednou se radovali domácí. 
A odnesl to ikona stolního tenisu Jindřich Panský. 
Martin Protiva, SKST Liberec
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čtvrtek 26. ledna od 15 hodin
ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 11 V HISTORICKÉ BUDOVĚ RADNICE

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC

WWW.LIBEREC.CZ/ZASTUPITELSTVO

Na počest Adama
V pátek 17. února proběhne 

ve sportovní hale Technické uni-
verzity v Liberci-Harcově turnaj 
ve futsalu, 1. ročník Memoriálu 
Adama Martenka.

Turnaj se hraje na počest mladé-
ho fotbalisty, který tragicky zahynul 
3. září 2016 v libereckém plaveckém 
bazénu.

Turnaj pořádá TJ Starý Harcov, 
zúčastní se 10 týmů, cca 150 žáků 
7.–9. tříd libereckých základních 
škol.

Turnaj se hraje s vědomím a sou-
hlasem Míši Martenkové a Jiřího 
Martenky, Adamových rodičů, 
a počítá se s účastí maminky.

Školy neplatí startovné, partne-
ry pro ceny pro vítěze a všechny 
zúčastněné týmy jsou Magistrát 
města Liberce, FC Slovan Liberec, 
Synot Tip, STES, ČAFH, pivovar 
Konrád, Mocca, a. s., a  cukrárna 
Jahůdka. 

Matěj Říha se svými trenéry  Foto: Gryf

Ve dnech 3.–5. 2. 2017 se uskuteční 
ve spodní hale TU v Liberci-Harcově 
YONEX MČR jednotlivců dospělých 
za účasti našich nejlepších badmin-
tonistů a badmintonistek.

Turnaj se odehraje v  pěti disciplí-
nách  – dvouhře mužů, dvouhře žen, 
čtyřhře mužů, čtyřhře žen a smíšené 
čtyřhře. Program začne slavnostním 
zahájením v pátek 3. 2. v 11.45 hod., 
od 12.00 hod. čekají na hráče až do 
večerních hodin úvodní kola všech 
disciplín. V sobotu bude na programu 
od 9.00 hod. čtvrtfinále a odpoledne 
semifinále všech disciplín.

Vyvrcholením turnaje budou v ne-
děli od 10.00 hod. finálové zápasy ve 
všech disciplínách. Očekává se tuhý 
boj mezi hráči o  mistrovské tituly ve 
dvouhře mužů i  žen, neboť současní 
mistři ČR z loňského roku Petr Koukal 
a  Kristína Gavnholt ukončili v  roce 
2016 svoji sportovní kariéru.

V  sobotu 4.  2.  2017 proběhne od 
19.30 hod. v univerzitní aule budovy G 
Technické univerzity v Liberci společen-
ský večer se slavnostním vyhlášením 
nejlepších badmintonistů za rok 2016. 

MČR V BADMINTONU


