
 IV. 2014

ZPRAVODAJ
LIBERECKY`

Noviny pro občany města Liberce  Vychází v nákladu 50 000 kusů  ZDARMA—

 I. 2018

JIZERSKOU 50 
VIRTUÁLNĚ

Trasa Jizerské 50 bude od 
února dostupná ve Street View 
v Google mapách.

KAMERA POSKYTUJÍCÍ 360° pohled 
na trať byla poprvé v historii použita 
v ČR na sněžném skútru. Jizerskou 50 
si tak lidé budou moci prohlédnout 
na internetu podobně jako například 
Grand Canyon.  STRANA 8

RADA 
ARCHITEKTŮ

Do budoucí architektonické 
podoby města bude 
poradním hlasem promlouvat 
nová Rada architektů Liberce.

RADU ARCHITEKTŮ chceme jako 
funkční a tradiční nástroj. V současné 
chvíli a situaci města Liberec není 
jedna osoba v roli městského archi-
tekta vhodná, říká primátor Batthyá- 
ny. VÍCE NA STRANĚ 10

Prvním miminkem narozeným v roce 2018 v liberecké nemocnici je Tomáš, který přišel na svět 1. ledna v 6.25 hodin ráno. Po porodu vážil 
3,58 kg a měřil 51 cm. Štastným rodičům přišel ve středu 3. ledna pogratulovat také primátor Liberce Tibor Batthyány. Tomášově mamince 
daroval dětskou výbavičku a miminku i rodičům popřál hlavně štěstí a zdraví. Foto Jan Vrabec

V LOŇSKÉM ROCE titul a také 20 tisíc 
korun získala velkolepá Německá výsta-
va 1906/2016, kterou společně pořádaly 
Oblastní galerie Liberec – Lázně a Seve-
ročeské muzeum.

„Asi nejvíce jsou letos zastoupeny 
výstavy a expozice – třeba oblastní 
galerie rovnou třikrát, hned poté 
úspěšné inscenace obou našich diva-
del i  ocenění, která za ně soubory 
získaly. Nechybí ale ani individuální 

výkony – například vítězství 10letého 
houslisty na mezinárodní soutěži či 
vysoké národní ocenění pro sbormis-
tryni Severáčku za její dlouholetou 
činnost,“ prozradil náměstek primáto-
ra Ivan Langr, který soutěž o kulturní 
počin v roce 2016 inicioval.

„Pestrá struktura nominací už 
druhým rokem prokazuje, čeho jsme 
chtěli soutěží dosáhnout. Tedy nedě-
lat prvoplánově přehled úspěšných 

kulturních akcí určených pro většino-
vého diváka, ale dát prostor i  zcela 
drobným či alternativním počinům, 
které stojí za to vyzdvihnout, a také 
významně rozšířit pojetí kultury. Pro-
tože ta není rozhodně jen o divadlech 
či galeriích, o  tradičních pořadech 
a schématech. Její síla a krása je právě 
ve velké rozmanitosti,“ uvedl náměs-
tek Ivan Langr.

Pokračování na straně 2.

Na kulturní počin aspiruje 18 akcí
Zatím 18 nejrůznějších akcí přihlásila veřejnost do druhého ročníku soutěže o Kulturní počin 
roku 2017. Řady kandidátů ale ještě mohou rozšířit členové komise pro kulturu a cestovní 
ruch, a to vlastním výběrem z kulturních projektů, které město v loňském roce podpořilo 
v rámci dotačních titulů. Slavnostní vyhlášení laureátů nejlepšího kulturního počinu 
v Liberci se uskuteční 13. února.
Jan Král

První byl letos Tomáš
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Milí Liberečané,
pevně doufám, že jste do nového roku vykročili 

přesně tak, jak jste si předsevzali, a že pro vás rok 
2018 bude rokem úspěšným. První letošní úvodník 
nemohu začít jinak než tradičním přáním prvnímu 
miminku roku 2018. Letos je jím Tomášek narozený v liberecké porodnici 
1. ledna krátce před půl osmou ráno. Když jsem byl Tomáškovým rodičům 
pogratulovat, potěšil mě jeho tatínek, který na otázku, jestli má pro něj titul 
prvního letošního miminka nějaký zásadní význam, odpověděl: „My jsme 
hlavně rádi, že má deset prstů na nohou a deset na rukou a že je zdravý.“ 
Myslím, že tohle je ten správný přístup a zároveň recept k tomu, aby byl 
člověk spokojený.

Dále bych rád poděkoval všem návštěvníkům primátorského plesu, 
který úspěšně otevřel aktuální plesovou sezonu v našem městě. Hlavní 
hvězdy Katarína Knechtová a Olga Lounová do puntíku naplnily očekávání 
a nezklamal ani doprovodný program, takže lidé se bavili a o to nám šlo 
v první řadě. Znovu jsem se utvrdil v tom, že obnova této tradice měla 
smysl. Bonusem primátorského plesu byl charitativní výtěžek ze vstupného, 
který se vyšplhal na více než 50 tisíc korun. Tyto peníze věnujeme organi-
zaci Reva, která v Liberci zajišťuje asistenční služby seniorům.

A co nás v roce 2018 čeká? Především máme před sebou spoustu práce. 
Opět budeme opravovat silnice a chodníky, ale tentokrát už přísně koor-
dinovaně, aby byl dopad na řidiče co nejmenší. Dál budeme pokračovat 
v modernizaci parkovacího systému a čekají nás úvodní etapy rekonstrukcí 
URANu a plaveckého bazénu, na který chceme mít letos hotovou projekto-
vou dokumentaci. Také budeme pokračovat v přípravách nového slonince 
v zoologické zahradě a v neposlední řadě nastanou první velké změny ve 
skiareálu Ještěd.

Loni jsem na tomto místě psal, že máme před sebou náročná jednání, 
na jejichž konci svítá ještědskému skiareálu naděje v podobě silného 
investora. Jsem rád, že rok poté už to není naděje, ale jistota. Skiareál Ještěd 
jsem v lednu symbolickým pověšením starých jasanek na hřebík definitivně 
předal do správy renomované společnosti Tatry Mountain Resorts (TMR), 
která má stejný cíl jako město – probudit ve skiareálu spící potenciál 
a vytvořit z něj středisko, které bude lákat návštěvníky v zimě i v létě a na 
které budeme hrdí. O tom, že TMR umí, svědčí další provozované skiareály 
včetně Špindlerova Mlýna, který loni již potřetí získal prestižní cenu World 
Ski Award pro nejlepší skiareál v Česku. I proto jsem přesvědčen, že na 
chystané změny v ještědském areálu se můžeme jen a jen těšit.

Mějte se krásně a užívejte lyžařské sezony!   
 Váš Tibor Batthyány

›› Na kulturní počin…
Dokončení ze strany 1.

O vítězi soutěže rozhodne stejně jako 
loni komise pro kulturu a cestovní ruch, 
první tři místa pak město odmění 20, 10 
a 5 tisíci korunami. Totožné množství 
nominací, tedy 18, soutěžilo i o loňský 
počin. Kromě německé výstavy si vavří-
ny odnesla inscenace Naivního divadla 
Liberec Čechy leží u moře (2. místo) a na 
děleném 3. místě výstava krojů Lužických 
Srbů v Krajské vědecké knihovně a osaze-
ní 19 pomníčků na bývalé židovské oby-
vatele Liberce (tzv. kameny zmizelých).

A jaké další počiny veřejnost nomino-
vala v letošním roce? Oblastní galerie je 
zastoupena výstavami Srdce v Lázních, 
Giacometti, Picasso a Chirico a Metzner-

bund, Naivní divadlo úspěšnou inscena-
cí Jsou místa oblíbená tmou, kde nikdy 
a nic na ostrovech se skrývá odlehlých, 
Divadlo F. X. Šaldy činohrou Válka, Malex 
Ballet School baletem Sněhurka a sedm 
trpaslíků, Krajská vědecká knihovna 
projekty Děti čtou nevidomým dětem 
a znakokniha Český ráj a jeho tajemství, 
nechybí ani společná módní přehlídka 
seniorů z Kontaktu a studentek textilní 
průmyslovky, fotografická výstava Radka 
TEOPE Drbohlava, projekt KI-NO Liberec 
v Pražské 2017, Artweek 2017, nový pavi-
lon Technického muzea Liberec či video-
klipy Liberec proti šmejdům, které jsou 
společným počinem města, Kontaktu 
a Divadla F. X. Šaldy. 

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

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

Pro každého má primátor přichystáno zhruba čtvrt hodiny.
Aktuální termíny jsou 30. ledna a 20. února mezi 14. a 16. hodinou.

OTEVŘENÉ DVEŘE PRIMÁTORA

EDITORIAL

HISTORICKY TŘETÍ obnovený Ples 
primátora přilákal v sobotu 6. ledna 
do Clarion Grandhotelu Zlatý Lev více 
než tři stovky hostů.

Oblíbená společenská událost 
měla i v letošním roce svůj charitativní 
rozměr. Výtěžek z primátorského plesu 
ve výši více než 50 tisíc Kč poputuje na 
podporu organizace Reva.

Tato liberecká obecně prospěš-

ná společnost poskytuje asistenční 
služby seniorům, kteří nemohou 
ve svém domácím prostředí žít bez 
pomoci druhé osoby. Reva a její asis- 
tentky pomáhají starším lidem s tím, 
co sami nezvládají při péči o vlastní 
osobu a při zajištění chodu domác-
nosti.

Děkujeme všem, kteří se plesu 
zúčastnili. 

Primátorský ples pomohl 
dobré věci. Vynesl přes 50 tisíc
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CERTIFIKÁT, KTERÝ potvr-
zuje, že se ZŠ Ještědská stala 
na dva roky partnerskou 
školou Českého volejba-
lového svazu, si převzalo 
vedení školy, trenérky a žákyně v úterý 
19. prosince v obřadní síni liberecké rad-
nice. Dívkám pogratuloval k důležitému 
partnerství také náměstek primátora 
pro školství, sociální věci a kulturu Ivan 
Langr, který pochválil sportovní tradici 
na této škole.

Certifikát znamená pro volejbalovou 
školu posílení její prestiže. Bude moci 
uvádět tuto informaci na propagačních 
a jiných materiálech, volejbalový svaz 
jí poskytne také metodickou podporu. 
Současně škola dostane od volejbalo-
vého svazu finanční podporu. Po dvou 
letech, až projekt skončí, může škola 

o  certifikát požádat 
znovu. K tomu, aby škola 
certifikát získala, musí 
splnit několik kritérií. 
Mezi ně patří například 

dlouhodobé kvalitní výsledky, stabilní 
základna a vazba na profesionální volej-
balový klub.

Titul je udělován na dva roky jako 
ocenění kvalitní dlouhodobé a syste-
matické práce s volejbalovou mládeží. 
Projekt je vytvořen pro větší sepětí 
Českého volejbalového svazu a základ-
ních škol, které upřednostňují ve svém 
programu pro sportovní vyžití svých 
žáků a žákyň volejbal. Udělením titulu 
Partnerská škola ČVS uznává ČVS kva-
litu tréninkového procesu na základní 
škole a oceňuje přínos školy k rozvoji 
mládežnického volejbalu. 

NA OPERAČNÍ středisko je napojena 
řada zdrojů signálu jako pevné kamery, 
mobilní kamery, pult centralizované 
ostrahy zajišťující ochranu městského 
majetku, informační systém městské 
policie, internet, mapové podklady atd. 
Každý zdroj dosud disponoval vlastním 
PC a vlastním monitorem. Výsledkem 
ročního úsilí je jednotný zobrazovací 
prvek pro tyto různé zdroje signálů 
v podobě 8 ks velkoplošných 46“ LED 
monitorů.

Nová telestěna umožňuje promítat 
všechny informace v jednotném zob-
razovacím poli. Nabízí řadu dalších 
variabilních nastavení jako např. měnit 
rozmístění podle požadavků operátorů. 
Zajišťuje tak okamžitý přehled nutný 
zejména při rizikových rozhodovacích 
procesech.

„V současné době operátoři obsluhu-
jí víc než čtyři desítky kamer. Nahrazené 
HW a SW vybavení operačního středis-
ka bylo starší deseti let a překračovalo 
předpokládanou životnost a udržitel-
nost. Jsem rád, že se městská policie 
drží moderního trendu a  jde vstříc 
inovativním zobrazovacím technolo-
giím,“ uvedl primátor Tibor Batthyány 
při pracovní návštěvě městské policie 
v období adventních svátků.

Dohled nad veřejným pořádkem posí-
lily vloni také čtyři nové kamery. Úspěch 
si během prvních dní připsala kamera 
v  Masarykově ulici. Díky ní strážníci 
zadrželi a předali Policii ČR trojici van-
dalů, kteří ničili vybavení zastávky MHD. 
Instalace kamery v lokalitě Masarykovy 
ulice byla podpořena státní dotací z pro-
gramu prevence kriminality 2017. 

VIDEOKLIPY, KTERÉ se natáčely 
v říjnu 2017 v prostorách Centra zdra-
votní a sociální péče, jsou k vidění na 
kanálu YouTube na domovské stránce 
Liberec proti šmejdům.

„Projekt Liberec proti šmejdům fun-
guje tři roky a nebojím se říci, že se nám 
za tu dobu podařilo šmejdy z Liberce 
vymýtit. Stále platí, že letos se v našem 
městě neuskutečnila ani jedna jediná 
neohlášená či problematická předvá-
děcí akce, což je jednoznačný úspěch. 
Rok 2017 tedy bude prvním rokem bez 
šmejdů a pevně věřím, že to tak bude 
i nadále. Šmejdi ale stále vymýšlejí nové 
taktiky, a proto si nesmíme myslet, že 
jsou pryč nadobro, a  naopak s  nimi 
musíme držet krok. I to je důvodem, 
proč vznikly tyto videoklipy,“ řekl při 
slavnostní premiéře náměstek primá-
tora pro školství, sociální věci a kulturu 
Ivan Langr, který je autorem celé myš-
lenky. O realizaci se postaralo Komu-
nitní středisko Kontakt ve spolupráci 
s Divadlem F. X. Šaldy a Centrem zdra-

votní a sociální péče.
Všechny tři videoklipy vznikly podle 

scénáře dramaturga Divadla F. X. Šaldy 
Tomáše Syrovátky. Prvním videokli-
pem projektu Liberec proti šmejdům 
je Telefon, který má seniory varovat 
před nevýhodnou nabídkou SIM karty. 
V hlavních rolích účinkují Václav Helšus 
a Martin Stránský, členové činohry Diva-
dla F. X. Šaldy v Liberci.

Dosavadní úspěchy v  boji proti 
šmejdům včetně novinky v  podobě 
videoklipů ocenil také primátor Tibor 
Batthyány. „Liberec proti šmejdům je 
jedním z projektů, který má smysl a při-
náší výborné výsledky. Vážím si práce 
všech, kteří se mu dlouhodobě věnují, 
a  chci poděkovat náměstkovi Ivanu 
Langrovi, bez jehož nápadu by osvěto-
vé videoklipy nevznikly,“ komentoval 
primátor.

Podrobnější info o  aktivitě SML, 
městských organizací a dalších spolu-
pracujících partnerů jsou k dispozici na 
www.liberecprotismejdum.cz. 

ZŠ Ještědská potřetí partnerkou 
Českého volejbalového svazu
Volejbal na Základní škole Ještědská v Liberci se znovu 
dočkal přímé podpory Českého volejbalového svazu. Už 
potřetí v řadě se budou moci zdejší hráčky dva roky pyšnit 
certifikátem Partnerská škola ČVS.
Jan Král

Nové vybavení operačního 
střediska městské policie
V uplynulém roce dokončila městská policie plánovanou 
modernizaci operačního střediska. Obnova se týkala 
nejenom zobrazovací plochy, ale i souvisejícího hardwaru 
a softwaru.
Jana Kodymová

Videoklipy proti šmejdům 
už jsou na světě
Slavnostní premiérou tří osvětových videoklipů v Kavárně 
Pošta vyvrcholil v prosinci boj proti šmejdům, na kterém 
město Liberec dlouhodobě spolupracuje se svými 
příspěvkovými organizacemi a dalšími partnery.
Jan Vrabec

PRČTČČČ
OČ ČČČČČ
ČČČČČČČČČ

ĚĚĚVĚĚĚĚ KVĚĚITĚ I VÝBĚĚ Ě ĚĚ ĚĚĚĚĚĚĚĚ ĚĚĚĚĚ 

Inzerce
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2
1

únor

JAKUB DĚKAN BAND
Koncert3

19

Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010, Nad Školou 1675, Liberec 30. 
Vstupenky v prodeji v síti www.evstupenka.cz. Změny programu vyhrazeny. 
Kompletní program na webu. www.vratislavice101010.cz

AKCE
leden

BOŽSKÁ SARAH
Divadlo

15
RANGERS / PLAVCI
Koncert

24
DOKTOR V NESNÁZÍCH
Divadlo

25
MK SHOW
Talk show

23
8. REPREZENTAČNÍ PLES  
VRATISLAVIC

Tanec

 
  
 

PO RADNICI  
S LIBERECKÝMI  

OSOBNOSTMI
Středa 24. 1. 2018 
od 18.00 do 21.00
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TĚMTO ÚKOLŮM se věnují součas-
ně Městská muzea Žitava a město 
Liberec. Díky Evropskému fondu 
pro regionální rozvoj Evropské unie 
se stala města Žitava a Liberec opět 
partnery, když se jedná o spolupráci 

bez hranic a hledání společné cesty.
Via Sacra, turistická cesta po sta-

rých zemích Horní Lužice, Slezska 
a Čech, má nyní 22 sakrálních míst 
a regionálních staveb a nabízí cestu 
staletími pro zamyšlení.

V  Žitavě se jedná o  obě postní 
plátna a poklad epitafů, které patří 
k  daným cennostem. V  Liberci se 
nyní v rámci projektu zařadí kostel 
sv. Kříže, bývalý evangelický kostel 
a památník Shoah, kde budou insta-

lovány informační desky. Kromě 
toho se připravuje exkurze a putov-
ní výstava na téma Via Sacra, která 
bude prezentována příští rok v Liber-
ci. 

Práce v muzeu a samospráva města se neodehrává pouze za tlustými zdmi. Především v historicky cenné kulturní oblasti 
Trojzemí je velice důležité realizovat přeshraniční projekty, a tím propojit kulturu, samosprávu a sousední země.

Inzerce

Poutní stezka Via Sacra vede po 
jedinečných sakrálních stavebních 
památkách a uměleckých pokladech 
rozmístěných v Trojzemí – tedy na území 
České repunliky, Německa a Polska. Na 
české straně vede stezka do Mnichova 
Hradiště, Jablonného v Podještědí, 
Českého Dubu, Hejnic a Rumburku. 
Nově se přidal také Liberec.
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VNÍMÁM, ŽE část veřejnosti se při 
spuštění společného vzdělávání obá-
vala velkého skokového nárůstu dětí se 
SVP v běžných školách.

Už před pěti lety bylo v libereckých 
základních školách integrováno 271 dětí 
s nějakou potřebou podpory, v ukonče-
ném školním roce jich pak evidujeme 
391, přičemž meziroční nárůst v prvním 
ostrém inkluzivním roce činil jen 60 dětí. 
Z celkového počtu takřka 8 a půl tisíce 
školáků tak děti s  potřebou podpory 
tvořily 4,6 %, ve školním roce 2012/2013 
to bylo jen o 1 % méně. Mezi nejpočet-
nější diagnózy tradičně patřily vývojové 
poruchy učení (246 dětí) a chování (65), 
dále vady řeči (30), zraková postižení (14), 

autismus (12) a tělesná postižení (11).
Souběžně s pozvolným nárůstem dětí 

se SVP v běžných třídách jsme přitom 
nezaznamenali ani pokles počtu dětí 
ve speciální ZŠ Orlí nebo ve speciálních 
třídách ZŠ U  Soudu. Ve školním roce 
2016/2017 je dohromady navštěvovalo 
268 dětí a přesně stejný počet i o rok dříve. 
Potvrzuje se tedy náš předpoklad, že stále 
bude existovat určitý okruh dětí se speci-
fickými diagnózami – například poruchy 
autistického spektra, těžká kombinovaná 
postižení či těžší mentální postižení, pro 
něž více než běžné školství bude na dopo-
ručení poradenských center vhodnější to 
speciální.

V předškolním vzdělávání je situa-

ce poněkud odlišná, protože Liberec 
nezřizuje speciální mateřskou školu, ale 
pouze 12 speciálních tříd v rámci osmi 
běžných škol, které v roce 2016/2017 
navštěvovalo 157 dětí se SVP, o rok dříve 
pak 172 dětí. Pokud jde o individuálně 
integrované děti v běžných třídách MŠ 
(= inkluze), bylo jich v uplynulém škol-
ním roce jen 14, v roce předcházejícím 
pak 43. Nejvíce jsou tradičně zastoupe-
ny vady řeči a zraková postižení.

Od počátku hlasitě upozorňuji, že 
inkluze jako program byla státem meto-
dicky, administrativně i finančně nepři-
pravena a že jako zřizovatel musíme 
našim školám pomoci. Pro zvládnutí 
společného vzdělávání jsme jako město 

získali 55 milionů korun z OPVVV, a to 
na tříleté projekty Vzdělávejme společ-
ně děti předškolního věku (1) a Férové 
školy v Liberci (2). Máme v tuto chvíli 
tedy například koordinátora inkluze na 
obci, který kontinuálně pracuje se všemi 
školami a jejich zaměstnanci, z projektu 
hradíme i doučování, mimoškolní akti-
vity, předškolní klub a další podporu.

Jako největší problém ale vnímám 
poměrně vysokou naplněnost tříd; do 
takového prostředí je začleňování dětí 
se SVP složitější pro ně samotné i uči-
tele. Partnery projektů jsou ITveskole.
cz, Člověk v tísni a TUL (1), resp. EDUCA 
QUALITY, Člověk v tísni, DDM Větrník 
a KS Kontakt (2). 

KATALOG PREVENCE kriminality – 
zkráceně KAPR – je název jednodu-
ché tabulky, díky které mohou meto-
dici primární prevence na školách 
i  další zájemci, kteří se podívají na 
webové stránky Liberce, získat jasný 
přehled o  nabízených programech 
a  přednáškách z  oblasti primární 
prevence.

Primární prevence je způsob aktiv-
ního předcházení rizikovému chování 
u  dětí a  mládeže prostřednictvím 
pestré palety vzdělávacích nástrojů, 
které jsou nejčastěji zařazeny přímo do 
školní výuky. Žáci, kteří se ve školách 
učí češtinu, matematiku nebo dějepis, 
se potřebují také seznámit s běžnými 
rizikovými jevy, které je obklopují. Může 
to být šikana, kouření, v současné době 
výrazně stoupají rizika internetu a hraní 
různých her. Dále otázky dospívání, 
násilí v rodině nebo problém rasismu 
a řada dalších.

V primární prevenci může jít o to, jak 
riziko rozpoznat, jak se čemu vyhnout. 
Jindy jde o  správné uchopení toho, 
čemu děti nerozumí. Primární prevence 
se řídí především metodikami MŠMT, 
k tématu se v Liberci vyjadřují i další 
odborníci. Jsou to např. poskytova-
telé preventivních programů, služeb 

z oblasti drogové probematiky a léčby 
závislostí, městská a  státní policie, 
pedagogicko-psychologická poradna 
a další.

Z předběžné analýzy tématu vyplý-
vá, že zatímco některé základní školy 
řeší téma prevence zodpovědně, jiné 
mu nedávají potřebný prostor. „Někdy 
přijedeme na školu realizovat preven-
tivní program a  objeví se existující 
problém, například šikana, a  ten je 
pak nutné řešit adekvátní intervencí,“ 
uvádí renomovaný liberecký poskyto-
vatel preventivních programů. Přitom 
primární prevence cílí právě na sezná-
mení dětí s rizikovými tématy, tedy na 
vybavení budoucích občanů obranný-
mi mechanismy, znalostí, schopností 
sdílet a bezpečně poznávat své okolí.

Investice do správné vybavenosti 
dětí pro život se rozhodně vyplatí. Celé 
téma má navíc systémový rozměr, kdy 
úvazky metodiků prevence na školách 
ani časové dotace na prevenci nejsou 
dané zákonem, k tématu jinak přistupují 
různá města a kraje apod. Začali jsme 
tedy skromně a připravili vánočního 
KAPRa  – jednoduchý katalog, který 
není univerzálním řešením, pomůže ale 
školám dostat se k přehledné informaci 
snadno a rychle.  

V RÁMCI PRŮZKUMU, který realizo-
vala v listopadu vzdělávací organizace 
EDUkační LABoratoř (EDULAB) v 60 
mateřských školách, padla od ředi-
telek řada argumentů, z nichž plyne, 
že zavedení možnosti individuálního 
povinného předškolního vzdělávání 
není dotaženo do konce. Více než 
polovina dotázaných se vyjádřila, 
že nepovažuje jednorázové ověření 
dosažené úrovně osvojování očeká-
vaných výstupů za vhodný způsob 
reflexe individuálního vzdělávání. 
A důvodů je hned několik.

Zákonnou povinností rodičů je 
pouze dostavit se s dítětem k ověření, 
povinnost vést například sběrné port-
folio dětských prací či seznam přečte-
ných knížek ale už nemají. Pokud se při 
ověření ukáže, že vývoj dítěte není na 
dostatečné úrovni, ředitelka v podsta-
tě nemůže ukončit individuální vzdě-
lávání. A v případě, že se při ověření 
identifikují problematické oblasti, mají 
sice pedagogové povinnost zákonným 
zástupcům doporučit, jak rozvoj v té či 
oné oblasti posílit, ale už nemají mož-
nost další vývoj dítěte sledovat a pod-
porovat. Žádné další ověření už totiž 
zákon nestanoví. „Nedivme se pak, že se 
více než polovina dotázaných ředitelek 

vyjádřila, že takto nedotažený systém 
k zajištění kvalitní předškolní přípravy 
nic nepřináší. Mají pocit bezmoci a zby-
tečně vynaloženého úsilí. Celý proces 
vnímají pouze jako formalitu, která na 
řádnou přípravu dítěte a na bezproblé-
mový nástup do první třídy nemá žádný 
vliv,“ konstatovala Miluše Vondráková, 
vedoucí metodička pro primární a pre-
primární edukaci EDULAB.

Ředitelky dále uvedly, že někteří 
rodiče vnímali povinnost dostavit se 
k ověření dokonce jako obtíž a o závěr 
z  ověření, tedy o  zprávu o  aktuální 
úrovni rozvoje svého dítěte, neměli 
zájem. Většina z ředitelek se pak shodla, 
že za nejdůležitější oblasti při ověřo-
vání považují socializaci, komunikaci 
a grafomotoriku a že největší obtíže 
dělaly dětem oblasti komunikačních 
a  sociálních dovedností. „Vzhledem 
k  tomu, že pedagogům mateřských 
škol chyběla metodika, jak k procesu 
ověřování přistoupit, připravili jsme ve 
spolupráci s našimi metodickými centry 
pro předškolní vzdělávání Školka hrou 
soubor postřehů a návrhů, které oblasti 
ověřovat, jak pracovat s Desaterem pro 
předškoláka, a především jak spolupra-
covat a komunikovat s rodiči,“ dodala 
Miluše Vondráková. 

Liberec dostal KAPRa pro prevenci
Liberečtí aktéři v oblasti bezpečnosti, prevence a sociálních 
služeb připravili katalog preventivních programů. Katalog 
prevence – „KAPR“ – bude k dosažení na webových 
stránkách města, aby tak pomohl metodikům primární 
prevence na školách v jejich zodpovědné a prospěšné práci.
Martin Chochola

Ověřování jako obtíž?
Po třech měsících od začátku školního roku začaly mateřské 
školy s ověřováním úrovně vědomostí dětí, které se 
vzdělávají individuálně. Podle ředitelek mateřinek není 
zavedení individuálního povinného předškolního vzdělávání 
dotaženo do konce.
Alena Maršálková

Data: inkluze v libereckých školách je pozvolná
Počty dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v libereckých mateřských a základních školách rostou jen velmi 
pozvolna. V průběhu posledních pěti let se počet žáků s nějakou potřebou podpory zvýšil jen o 1 procento, zatímco 
celkové počty školáků vzrostly za stejné období o zhruba 12 procent. Vyplývá to ze statistik, které jsme za rezort školství 
a sociálních věcí zveřejnili v rámci katalogu činností MŠ a ZŠ za uplynulý školní rok.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu
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UŽ NA rok 2017 jsme provozy škol 
úspěšně navýšili o 12 procent, na letošní 
rok je to pak ještě o něco málo navíc. 
Celkem tak letos do mateřských škol 
pošleme 8,6 milionu (+1,7 milionu), do 
základních škol 35 milionů (+3,9 milio- 
nu), a  to bez energií a  odpisů. Záro-
veň ještě školám vynahradíme ztrátu 
z městských dotačních fondů, z nichž už 
nově nemohou čerpat, takže mezi ně na 
pokrytí nejrůznějších aktivit rozdělíme 
800 tisíc.

V  srpnu 2016 jsme si jako rezort 
stanovili svůj rozpočtový záměr na 
budoucí dva roky v rámci dokumentu 
Střednědobé cíle kvality vzdělávání 
v základních školách s tím, že minimál-
ně do ZŠ pošleme v letech 2017 a 2018 
dohromady o 5,54 milionu navíc. Sou-
hrnné dvouleté navýšení pro základní 
školy ale nakonec činí 7,28 milionu. 
Naším cílem bylo nejen pokrýt zvýšené 
nároky plynoucí z většího počtu ško-
láků, ale také postupně snižovat míru 

vnitřního zadlužení z předchozích let. 
Je totiž zřejmé, že pokud chceme zvyšo-
vat kvalitu vzdělávání, musíme k tomu 
školám vytvářet i rozpočtově přívětivé 
prostředí v oblasti pomůcek, moderní-
ho vybavení nebo menších oprav, které 
si hradí samy, a to nad rámec energií či 
investic, jež z rozpočtu města zajišťu-
jeme zvlášť. Kvalita stojí peníze a takto 
signalizujeme, že o ni máme prvotní 
zájem.

V  následujících měsících se budu 

ještě snažit získat pro školy 2 miliony 
korun, a to jako příspěvek na platy uči-
telů, které jsou jinak hrazeny ze státní-
ho rozpočtu, ale jímž dáváme najevo, 
nakolik je pro nás důležitá i podpora 
pedagogů v oblasti odměňování. Loni 
jsme takto do základních škol poslali 
milion, ředitelé přitom měli v rozdělení 
peněz volnou ruku. Nicméně primárně 
odměňovali ty učitele, kteří se nejvíce 
zasloužili při naplňování námi stanove-
ných střednědobých cílů. 

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ

VE SPOLUPRÁCI s  rodiči 
z ekotýmu a s celým perso-
nálem mateřské školy získaly 
mezinárodní titul Ekoškola, 
který byl oceněním kvalitní 
práce všech zúčastněných.

Mateřská škola Pastelka 
získala titul Ekoškola jako 
první mateřská škola nejen 
v Liberci, ale i v celém Libe-

reckém kraji. Udělení 
tohoto titulu opravňuje 
školku užívat vlajku, logo 
a název Ekoškola po dobu 
dvou let. Poté budeme 
muset svoji vlajku znovu 
obhájit. Titul si pojedeme 
slavnostně převzít do 
Senátu ČR od ministerstva 
životního prostředí. 

NA ZÁKLADNÍ škole Sokolovská 
v Liberci byla v květnu loňského škol-
ního roku v rámci jarmarku zahájena 
finanční sbírka na podporu slonic Baly 
a Rání z liberecké zoo a na opravu jejich 
slonince. Do sbírky se zapojili nejen žáci, 

ale i Rada rodičů a přátel školy.
Celková částka 8 328 Kč byla před 

Vánoci předána oddělení marketingu 
ZOO Liberec a tímto děkujeme všem, 
kterým není osud slonic lhostejný 
a kteří se do sbírky aktivně zapojili. 

První Ekoškolka v Liberci
Děti z mateřské školky v Ostašově velmi pilně a s nadšením 
pracovaly na úkolech mezinárodního programu Ekoškoly.
Jana Pospíšilová

Děti pomáhají slonicím
Tereza Čálková

Školy dostanou do rozpočtů navíc o 6,4 milionu
Mateřské a základní školy získají v roce 2018 z rozpočtu města o 6,4 milionu navíc oproti roku 2017. Rezortu 
školství a sociálních věcí se tak podařilo naplnit cíl ze srpna 2016, kdy jsme stanovili růst provozních výdajů škol 
v následujících dvou rozpočtových letech alespoň o 20 procent.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu

PĚVECKÝ SBOR tvoří téměř čtyři desít-
ky žáků od 1. do 9. třídy. Sbormistryní je 
učitelka Radka Samková, která pro děti 
pravidelně pořádá i víkendová soustředě-
ní. Pod jejím vedením si Slunečnice v Jab-
lonci nad Nisou vyzpíval bronzové pásmo 
na přehlídce dětských sborů, zúčastnil 
se festivalu v Litomyšli a také v Českém 
Krumlově s mezinárodní účastí.

Každoročně čeká naše malé zpěváky 
na sklonku kalendářního roku náročný 
program – nejinak tomu bylo i v prosin-
ci 2017. Nejdříve děti vystoupily 11. 12. 

před libereckou radnicí, 14. 12. následo-
valo tradiční Zpívání na schodech v naší 
škole a 18. 12. rovněž tradiční zpívání 
koled v Experimentálním studiu v Lido-
vých sadech.

Vyvrcholením všeho se stalo vystou-
pení sboru Slunečnice na Staroměst-
ském náměstí v Praze. V pátek 22. pro-
since v podvečerních hodinách děti na 
vyzdobeném pódiu předvedly celý svůj 
vánoční repertoár. Za skvělé provedení 
byly po zásluze odměněny po každé 
skladbě velkým potleskem. 

Slunečnice pod stromečkem
Školní pěvecký sbor Slunečnice ZŠ Švermova za šest let 
svého působení dělá radost nejen dětem a rodičům při 
školních akcích, ale také starším spoluobčanům v Domově 
seniorů ve Františkově, pacientům na liberecké onkologii, 
posluchačům na koncertech v PKO Liberec, na Veletrhu 
dětské knihy a dalších akcích.
Alice Skalská
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AŤ UŽ sportovcům, kteří si chtějí cvičně 
projet obtížné etapy, nebo každému, 
kdo se chce pokochat krásou Jizerských 
hor. Jizerská 50 tak bude zmapována 
hned dvěma unikátními způsoby: vůbec 
poprvé půjde o snímání české krajiny 
prostřednictvím sněžného skútru a také 
o první sbírku, kterou do Google Maps 
zařadil český partner Googlu.

Po virtuálních návštěvách nejkrás-
nějších českých míst a památek si od 
letoška bude možné v rámci Google 
Street View také pořádně „zasporto-
vat“, a to přímo na 50 kilometrů dlouhé 
trati legendárního běžkařského závodu 
Jizerská 50. Ačkoliv je jeho kapacita kaž-
doročně omezena na 4 800 účastníků, 
tentokrát se na startovní čáru bude 
moci postavit, kdokoliv jen bude chtít.

Unikátní 360° náhled náročné 
trasy bude dostupný před startem 
závodu 16. února.

Pořadatelé ve spolupráci s Googlem 
totiž na trať vyslali na sněžném skútru 
takzvaný Street View Trekker, který 

poskytne unikátní 360° náhled nároč-
né trasy. Ten bude v mapách Google 
dostupný ještě před zahájením popu-
lárního závodu, který je naplánován na 
16. února, a bude sloužit všem, kdo si 
chtějí před startem cvičně prohlédnout 
jednotlivé etapy, podívat se, kudy závod 
vede, nebo se jen pokochat krásou 
zasněžených Jizerských hor.

Ačkoliv již Trekker na zádech svých 
nosičů v minulosti navštívil řadu čes-
kých míst a zákoutí, letošní první mapo-
vání je pro místní Street View velkou 
premiérou. Jedná se totiž o  vůbec 
první snímání, které v Česku probíhá za 
pomocí sněžného skútru, a také první, 
které vznikne ve spolupráci s místním 
partnerem, pořadatelem Jizerské 50.

Street View je populární funkce 
Google Maps, která je v současné době 
dostupná ve více než 80 zemích světa. 
Uživatelé si díky ní mohou prohlížet 
360stupňové snímky ulic různých měst, 
ale i přírodních a kulturních památek 
po celém světě. V  rámci Česka jsou 
tak virtuálně zpřístupněny mimo jiné 
všechny české památky UNESCO, řada 
hradů a zámků i přírodních krás. Mezi 
nejnavštěvovanější místa na Street View 
v rámci České republiky patří zahrady 
Pražského hradu, historické město 
Český Krumlov nebo třeba centrum 
Prahy. V České republice je Street View 
dostupné od roku 2007 a pravidelně 
prochází aktualizací, aby poskytovalo 
co nejvěrnější obraz reality.

Mapování těžko přístupných míst pro 
Google Street View umožňuje přístroj 
zvaný Street View Trekker. Jedná se 
o batoh osazený navrchu kamerovým 
systémem. Díky tomu může snímat 
i úzká, obtížně průchozí místa a oblasti 
dostupné pouze pro pěší. 

STALO SE tak slavnostním aktem 
3. ledna 2018, kdy pomyslně z rukou 
primátora Tibora Batthyányho převzal 
ředitel TMR Čeněk Jílek staré jasanky 
s tím, že město Liberec přenechává 
starost o své lyžařské středisko odbor-
níkům.

„Zlomili jsme rekord v termínu, kdy 
přebíráme nové středisko pod svou 
správu. Už bývá skoro pravidlem, že se 
tak děje před zimní sezonou. V Liberci 
jsme však posunuli naše hranice dál. 
Z toho důvodu však není možné rea-
lizovat všechny zamýšlené investice 
v letošním roce. Pracujeme s naším 
týmem nad master plánem, jak bude 
vypadat nový skiareál Ještěd. Celý 
areál chceme zmodernizovat do 6 let. 
Investice se vyšplhají na 700 milionů. 
Aktuálně připravujeme dle již schvá-
leného územního plánu povolení na 
zakreslenou novou rodinnou sjezdov-
ku na Skalce. Místy bude až 60 metrů 
široká,“ uvedl k převzetí a budoucnos-
ti ředitel Čeněk Jílek.

Nový provozovatel se bude zamě-
řovat na rozsah a  zvýšení kvality 
služeb, jako je gastro, lyžařské školy 
a půjčovny vybavení. Omezení reno-
vace prozatím plynou z  platných 
smluv. Na řadu přijdou i letní aktivity, 
které by měly přilákat návštěvníky do 
areálu mimo zimní sezonu.

K  partnerství dodává primátor 
Batthyány: „Už jsem po těch dvou 
letech dlouhých jednání ani nevěřil, 
že spolupráce dopadne. Jsem teď 
opravdu rád, že TMR začne a vytáh-
ne skiareál Ještěd na špičku mezi 
lyžařskými areály, aby Liberečané 
a návštěvníci dostali služby na úrovni, 

a hlavně si zalyžovali na bezpečných 
sjezdovkách.“

Než se však uskuteční renovace 
areálu, společnost Tatry mountain 
resorts  láká na lyžování ve spojení se 
zábavou. V aktuální zimní sezoně se 
návštěvníci mohou těšit na tři akce. 
První pod názvem S rodinou na Ještěd 
již proběhla 5.  ledna a hostila přes 
nepřízeň počasí 400 lyžařů a diváků. 
K vidění byly ukázky stylů lyžování, 
testování lyží, záchrana z  lanovky, 
show na trampolíně nebo představení 
severských vozů Volvo a nakonec kon-
cert Kataríny Knechtové a ohňostroj.

V únoru se bude na Ještědu závo-
dit ve slalomu v rámci akce Tvoje lyže 
mají známou tvář. Všichni budou mít 
příležitost změřit své síly se známými 
osobnostmi a vyhrát zájezd do Egypta 
pro celou rodinu. Poslední akce pro-
běhne na závěr jarních prázdnin 
Libereckého kraje a  bude určena 
hlavně dětem. S čerty na Ještědu se 
zaručeně pobaví celá rodina. 

Trasu Jizerské 50 si bude moci projet každý. Na internetu
Trasa slavného běžkařského závodu Jizerské 50 bude před únorovým startem dostupná také virtuálně, a to v rámci Street 
View v Google mapách. Jeho pořadatelé ve spolupráci se společností Google vyslali na trať speciální mapovací přístroj 
Street View Trekker upevněný na sněžném skútru. Tento přístroj nasnímal každý kilometr legendární trati do 360° náhledu, 
který bude dostupný všem uživatelům Google Maps.
Jizerská 50

Skiareál Ještěd pod taktovkou Tatry mountain resorts
Dlouhý proces namlouvání, vyjednávání podmínek a podpisu smlouvy byl zakončen předáním skiareálu Ještěd 
městem Liberec novému provozovateli Tatry mountain resorts CR, a.s.

ZIMNÍ SEZONA
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OBČANÉ BUDOU moci vyřídit veške-
ré pohřební služby na jednom místě, 
a  zajistit tak svým blízkým důstojný 
pohřeb v obřadní síni libereckého kre-
matoria. To vše za ekonomicky přízni-
vou cenu, která bude jedna z nejnižších 
v České republice.

S  ohledem na končící smlouvu 
stávajícího provozovatele krematoria 
(30.  6.  2018), společnosti Likrem, se 
město rozhodlo a  usnesením Rady 
města Liberce z 5. 12. 2017 odsouhlasilo 
zřízení vlastní pohřební služby. Stane 
se tak 1.  července  2018. Pozůstalým 
budou k  dispozici v  Liebiegově vile 
v centru města, v budově krematoria 
a na ruprechtickém hřbitově kanceláře, 
které zajistí veškeré nutné úkony spo-
jené s pohřbem. Speciálně proškolení 
zaměstnanci provedou celým procesem 
objednávání posledního rozloučení 
každého, s  důrazem na individuální 
přání nebo okolnosti.

„Rádi bychom nabídli všechny 
pohřební služby komfortně na jednom 
místě a ulehčili všem dotčeným v tak 
náročné životní fázi, aby se zabývali 
organizačními věcmi v co nejmenší míře 

a mohli se věnovat vyrovnání se se smrtí 
člena rodiny. Chceme vyjít vstříc všem 
občanům bez rozdílu a  závislosti na 
jejich ekonomické situaci. Pohřeb s pří-
větivou tváří je služba, kterou si bude 
moci dovolit většina obyvatelstva,“ 
uvádí k záměru města Tomáš Kysela, 
náměstek primátora pro technickou 
správu majetku města Liberce.

Komplexní služba zahrnuje převzetí 

těla, převoz, uchování, smuteční parte, 
organizaci pohřbu, rakev podle katalo-
gu, úpravu zemřelého, pronájem obřad-
ní síně, její výzdobu, hudbu a smuteční 
projev prostřednictvím řečníka. Celková 
cena činí 15 719 Kč, v případě nevyužití 
všech služeb se cena adekvátně snižuje 
podle ceníku, který bude nově veřejně 
dostupný.

Roční úmrtnost v Liberci se pohy-

buje kolem 1 000 osob a  v  krema-
toriu dochází přibližně ke 2 000 až 
2 500 kremací. Obřadů se však z různých 
důvodů koná v libereckém krematoriu 
pouze kolem 230. Stav obsazenosti hro-
bových míst v Liberci činí asi 75 % z cel-
kového počtu 6 500. Kapacity se navyšují 
například na ruprechtickém hřbitově.

„Na základě významné novelizace 
zákona o pohřebnictví došlo k 1. září 
k posunu standardů. My bychom chtěli 
motivovat občany morálně i ekonomic-
ky, aby své zemřelé důstojně pohřbívali. 
Proto realizujeme záměr vlastní městské 
pohřební služby spolu s provozem kre-
matoria, stejně tak to řeší většina velkých 
měst. Za zcela příznivých cen například 
nabízíme velkou smuteční síň,“ vysvětlu-
je důvody Ivan Langr, náměstek primá-
tora pro školství, sociální věci a kulturu.

Hospodaření bude nastaveno tak, 
aby průběžně umořovalo nutné nákla-
dy na opravy krematoria. V  loňském 
roce proběhla modernizace technologií 
kremačních pecí a nyní se plánují inves-
tice do opravy střechy, bezbariérového 
přístupu a  dalších stavebních úprav 
v odhadu za 30 milionů korun. 

BORIS JONEŠ, jeden ze zasloužilých 
libereckých varhaníků, návštěvníkům 
koncertu vysvětlil rozdíl mezi klasický-
mi digitálními varhanami a moderními 
a stále ojedinělými virtuálními varha-
nami.

„Digitální varhany, které všichni 
známe, jsou produktem 50. až 60. let 
minulého století a konstruují se tak, že 
se jde do kostela, kde jsou pěkné varha-
ny, od každého rejstříku se zaznamená 
jeden tón a v laboratoři se pak z tohoto 
jednoho tónu vytvoří celá řada tónů od 
nejhlubšího až po nejvyšší. Každý tón na 
digitálních varhanách je tedy vyroben 
elektronicky a je to slyšet. Naproti tomu 
virtuální varhany se konstruují tak, že se 
nahraje jednotlivě každý tón od každého 
rejstříku, což znamená, že ani jediný tón 
není vyroben elektronicky. Tím vznikne 
dokonalá kopie píšťalových varhan,“ 
uvedl Boris Joneš s tím, že virtuální var-
hany v obřadní síni liberecké radnice mají 
86 rejstříků se 6 a půl tisíci píšťalami.

V  rámci koncertu zahráli několik 
sladeb hned čtyři varhaníci. Jako první 

se představil legendární Karel Hájek, 
který hraje při svatebních obřadech 
v obřadní síni již neuvěřitelných 59 let. 
Po něm se představili liberečtí varhaníci 
Petr Holý a Boris Joneš a třešniškou na 
dortu bylo vystoupení známé české 
virtuózky Katty, která kromě skladeb 
Johanna Sebastiana Bacha zahrála libe-
reckému publiku také ukázky z vlastní 

tvorby.
Původní píšťalové varhany, na které 

se v obřadní síni hrálo až do listopadu 
loňského roku, byly postaveny v roce 
1928 pro Naivní divadlo, kde byla toho 
času koncertní síň. Po 2. světové válce se 
malé varhany přestěhovaly do hudební 
školy, kde ale později nemohly zůstat, 
protože varhany coby církevní nástroj 

se v socialistické škole zkrátka nehodi-
ly. O to, že píšťalové varhany nakonec 
skončily v obřadní síni radnice, se velkou 
měrou zasloužil právě Karel Hájek.

Proč nedošlo na opravu píšťalových 
varhan a nahradily je varhany virtuální? 
Píšťalové varhany vydrží bez generální 
opravy cca 80 let. Varhany v obřadní síni 
jsou staré již 90 let a pomalu přestávaly 
hrát. Generální oprava těchto malých 
píšťalových varhan by stála zhruba 
3,5 milionu korun. Sami varhaníci ale 
zastávali názor, že malé školní varhany 
nejsou ke krásné obřadní síni adekvát-
ní a že ideálním řešením by bylo jejich 
rozšíření na úroveň varhan v kostele sv. 
Antonína. To už by ale šlo o investici ve 
výši 19 milionů korun. Sami varhaníci se 
pak jednoznačně přiklonili k virtuálním 
varhanám a město tuto variantu podpo-
řilo. Jedinou společností, která se u nás 
zabývá výrobou tohoto typu varhan, je 
firma Eduard Toman z Českého Těšína. 
Elektronické varhany vyšly na 522 000 
Kč bez DPH a dalších 879 500 Kč bez DPH 
stála ozvučovací soustava.  

Město zřizuje pohřební službu a přebírá provoz krematoria
Život přináší i smutné stránky a tou nejtěžší je odchod nejbližších. Úmrtí poznamená rodinu jak emočně, tak finančně. 
Mnoho pozůstalých volí pod tíhou nákladů souvisejících s pohřbem ne zcela ideální formu rozloučení se svými zemřelými. 
To by se mělo změnit s převzetím správy a provozu krematoria městem Liberec a zřízením městské pohřební služby.
Jana Kodymová

Nové virtuální varhany v obřadní síni
Hned čtyři varhaníci včetně známé české virtuózky Katty zahráli v sobotu 6. ledna na premiérovém koncertu unikátních 
virtuálních varhan v obřadní síni liberecké radnice.
Jan Vrabec

Z RADNICE
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NA TENTO model nyní chceme navázat. 
Chceme ho aplikovat jako funkční a tra-
diční nástroj. Domnívám se, že v sou-
časné chvíli a situaci města Liberec není 
jedna osoba v roli městského architekta 
vhodná. Odborně zdatný a nezávislý 
tým expertů může získat respekt nás 
politiků, občanů města, investorů a sta-
vitelů a nakonec i našich libereckých 
architektů a urbanistů.

KOMISE PRO KRÁSU MĚSTA
Proto jsem se obrátil do Rakouska, 

konkrétně do Salzburgu, který považuji 
za město, kde se Liberec může a měl by 
se inspirovat a radit, vzhledem k tomu 
že je Liberci až neuvěřitelně morfolo-
gicky a urbánně podobném. Již v dubnu 
2017 jsem se účastnil mezinárodní kon-
ference o plánování evropských měst, 
kde jsem se setkal s Christophem Brau-
mannem ze Salzburgu a Peterem Gerem 
z Hamburgu. Toto setkání mne ujistilo 
o  mém správném rozhodnutí. Zjistili 
jsme, že mnoho německy mluvících 
obcí v Rakousku, Švýcarsku a Německu 
používá již 30 let ověřený model rady 
architektů pocházející z města Salzburg, 
který lidově nazývají Beauty committe, 

tedy Komise pro krásu města.
Snažili jsme se podrobně zjistit, jak 

tyto rady v rakouských městech fun-
gují, jaký mají respekt a význam a ve 
finále jsme jako model pro nový statut 
rady architektů použili statut města 
Innsbruck. V rámci průzkumů českého 
prostředí jsem byl podrobně seznámen, 
jak fungují či nefungují podobné porad-
ní orgány ve všech krajských městech. 
I tento průzkum byl pro rozhodování 
přínosný a inspirativní.

Vedení města prošlo v poslední době 
nenápadnou, ale velice náročnou peri-
petií diskusí o zavedení funkce hlavní-
ho architekta v podobě zřízení úseku 
městského architekta v rámci odboru 
hlavního architekta. Vnímám roli 
městského architekta velice pozitivně. 
S návrhem Josefa Šedlbauera jsem se 
ale jako primátor města nemohl zto-
tožnit. Znamenal zásadní a personálně 
a odborně prakticky nemožný zásah do 
organizační struktury magistrátu.

Rada architektů je poradním orgá-
nem primátora, určeného zastupitele 
a odboru hlavního architekta. Rada se 
bude zabývat rozvojem města, archi-
tekturou a urbanismem. Bude se vyja-

dřovat jak k architektuře, tak k územ-
nímu plánování či veřejnému prostoru 
a krajině. Rada bude mít pět českých 
členů a dva zahraniční. Jsem spokojený 
s účastí tří nelibereckých, a tedy nezá-
vislých architektů, které budou dopl-
ňovat dva architekti lokální. Jsem rád, 
že právě lokální architekt v radě bude 
žena. Velice si vážím toho, že naši výzvu 
přijali dva zahraniční urbanisté, zkušení 
a renomovaní odborníci. Na zasedání 
budou dojíždět v případech význam-
ných záměrů a  rozhodnutí. A  věřím 
v rozvoj Liberce, a tedy v jejich účast na 
jednáních.

Nemohu nezmínit úlohu a nároky, 
které se vznikem rady budou stát na 
odboru hlavního architekta (OHA). A to 
ve smyslu přípravy jednání rady a imple-
mentace výsledků těchto jednání. Přímé 
spojení mezi radou architektů a OHA 
budou zajišťovat právě architekti OHA, 
přičemž jeden z  nich je také členem 
rady.

Věřím, že Rada architektů města Libe-
rec v navrženém složení bude respek-
tovaná a bude mít silný a nezávislý hlas, 
o který se budou moci politici i úředníci 
magistrátu opřít. 

Nová Rada architektů města Liberec
Diskusi o poslání, roli a pozici městského architekta při vzniku, rozvoji a správě 
města vedu se zkušenými odborníky již delší dobu. V rámci těchto diskusí jsem 
dospěl k rozhodnutí pokračovat v tradici rady architektů, která již byla v Liberci 
kdysi ustanovena.
Tibor Batthyány, primátor města Liberce Vznik rady architektů byl dlouho-

dobý úkol od prvopočátku mé spo-
lupráce s primátorem. Zarytě podpo-
ruji institut městského architekta jako 
institut pečující o kvalitní prostředí 
v  českých městech. A  myslím, že 
mnohá města mohou výsledky spo-
lupráce s architekty již doložit.

Jsem také hluboce přesvědčen, 
že město Liberec, ve své velikosti 
a složitosti jak městského prostředí, 
tak vztahů, a vzhledem k přítomnosti 
školy architektury, si zaslouží více-
členné nezávislé odborné grémium. 
Jsem si jistý, že si tento odborný 
tým vybuduje respekt před laickou 
i  odbornou veřejností. Zkušenosti 
a kvality Petera Gera nejen z výstavby 
Hafen City v Hamburgu a Christopha 
Braumanna z regionálního plánování 
Salzburgu a jejich účast v Radě pova-
žuji za excelentní příležitost pro celé 
město Liberec a gratuluji primátorovi 
k tomuto rozhodnutí. Radost mi dělá 
i to, že již v průběhu přípravy a disku-
sí o radě jsem byl osloven zástupci 
tří českých měst, které zajímal tento 
odborný formát nastavený pro Libe-
rec. Neuvěřitelná byla i  vstřícnost 
a  podpora úředníků z  rakouských 
měst, se kterými jsem o principech 
a přesném fungování rady komuni-
koval, i podpora libereckého OHA. 
Všem bych rád touto cestou poděko-
val, především primátorovi Liberce za 
jeho čas věnovaný diskusím na téma 
městský architekt či rada architektů 
a  za politické rozhodnutí, že rada 
architektů skutečně vznikla.

Zdravá konfrontace činů je důleži-
tá. Proto jsem požádal asi 30 různých 
osobností o názor na radu architek-
tů a  její statut. Názory všech, kteří 
se nad Libercem v počátku nového 
roku zamysleli, najdete na protější 
straně. 

Josef Smutný 

architekt, Praha

Architekt, vede vlastní 
architektonickou 
kancelář. V letech 
2011–2014 místopředseda 
představenstva ČKA, 

dodnes člen PS pro zahraničí. Tématu 
Politika architektury se věnuje 
i v doktorandském studiu. Působil jako 
městský architekt ve Strážnici a poradce 
primátora města Liberec v oblasti 
územního plánování a architektury. 
Předseda odborného spolku Člověk 
a prostor, který se zabývá plánováním 
evropských měst.

Petr Kincl 

architekt, Liberec

Po osmnáctileté 
architektonické tvůrčí 
projekční činnosti ve 
Stavoprojektu Liberec 
a následně SIAL Liberec 

působí jako architekt statutárního města 
Liberec, kde je od roku 2012 vedoucím 
oddělení urbanismu a architektury 
odboru hlavního architekta SML. V letech 
2012–2014 působil jako předseda RA 
města Liberec.

Peter Gero 

architekt a urbanista, Hamburk

Původem ze Slovenska, 
působil 12 let jako ředitel 
plánování a výstavby 
centrálních čtvrtí 
Hamburgu. Odborný garant 

projektu Trenčín si TY (tvorba územního 
plánu centrální zóny města).

Christoph Braumann 

architekt, Salzburg

Architekt zabývající se 
územním plánováním 
a jeho historií a autor 
mnoha publikací a článků. 
Od roku 1991 do roku 2015 
vedl oddělení „Regionální 

plánování a geografický informační 
systém“ v Salzburgu.

Martin Kloda 

architekt, Praha

Spolupracoval v letech 
1994–2010 s Martinem 
Rajnišem na mnoha 
realizacích, od roku 2012 
vede vlastní ateliér, 

publikuje odborné texty o stavbě měst 
a veřejném prostoru. V současné době 
student doktorandského studia fakulty 
architektury, člen platformy Metropolitní 
Praha. Spolupracuje s Kanceláří 
Metropolitního plánu IPR Praha.

Jakub Cigler 

architekt, Praha

Krátce po absolvování 
Fakulty architektury ČVUT 
působil Jakub Cigler 
v Londýně a v roce 1989 
založil vlastní studio 

v Praze. Známý je pro své domácí 
i zahraniční projekty, na kterých 
spolupracoval s řadou významných 
investorů. Od roku 2001 vede více než 
sedmdesátičlenný tým studia, jehož 
realizace a projekty získaly mnoho 
ocenění u nás i v zahraničí. Zabývá se 
kultivací veřejného prostoru.

Jana Medlíková 

architektka, Liberec

Založila a vede 
architektonickou kancelář 
v Liberci. Od roku 2012 
je členem Výboru pro 
rozvoj a územní plánování 

zastupitelstva města Liberec. Je 
aktivní ve veřejném prostoru, získala 
několik ocenění jak v architektonické, 
tak urbanistické tvorbě. Cestuje, píše 
o architektuře a také ji vyučovala na 
FUATUL.

Slovo architekta 
Josefa Smutného, 
odborného garanta 
vzniku rady architektů



 LIBERECKÝ ZPRAVODAJ 11leden 2018VEŘEJNÝ PROSTOR

Jaký máte názor na vznik Rady architektů Liberce a její statut?
Pavel Hnilička, architekt, místo-

předseda ČKA:
Ve větších městech si myslím, že 

komise je vždycky lepší. Jen nesmí být 
politická, ale odborná. Musí být časově 
posunutá od volebního období.

Martin Kloda, architekt, urba-
nista:

V českém prostředí není pozice měst-
ského architekta legislativně ukotvena, 
jde spíše o „zvykovou“ záležitost vychá-
zející vždy z místních podmínek. Myslím, 
že je to spíše výhoda. Ve větších městech 
má zastávat práci městského architekta 
tým. Podle velikosti města alespoň tým 
po vzoru salcburského modelu (u které-
ho je vždy důležité dodržovat věkové, 
genderové a profesní namíchání týmu, 
jeho přímou nezúčastněnost na kaž-
dodenním chodu města, politickou 
nezávislost i periodu obměny) anebo 
celý institut (IPR, KAM), který ale také 
potřebuje mít vlastní odbornou záštitu 
a reprezentaci (je jí např. Gremiální rada 
IPR?).

Ondřej Beneš, architekt a teore-
tik, architekt města Děčín:

Asi každé – i malé – město má 
dnes nějakou svou „Komisi urbanis-
tiky a  životního prostředí“ (Děčín), 
která je určitým způsobem nezávislá 
na oficiálních městských strukturách 
a složena jak z architektů, tak z různých 
aktivních představitelů kultury v obci, 
a má svůj důležitý poradní hlas. Téma 
předloženého modelu tak chápu i jako 
propracování tohoto přístupu. Že musí 
být apolitická a  s  delším „volebním 
taktem“ než volební období považu-
ji za samozřejmé. Za velmi důležité 
považuji získání širokého respektu – 
i mimo odborné architektonické kruhy. 
Právě s ohledem na jeho získávání je 
třeba volit proces vzniku i generování 
personálního obsazení, aby v daném 
místě s danou velikostí byla tato rada 
architektů co nejproduktivnější.

Martin Hilpert, architekt, měst-
ský architekt Semily:

Osobně si myslím, že opět dojde na 
ono známé: „Když dva dělají totéž, není 
to totéž.“ Liberec je město v Sudetech, 
přesídlené, a to je jedním z hlavních 
důvodů, proč to tam vypadá tak, jak to 
tam vypadá. Dlouhodobá neschopnost 
domluvit se, odolat svodům konzumu 
a  zejména příležitostem pro osobní 
prospěch jsou překážkou pro koncepč-
ní rozvoj města.

Pokud místní a zejména volení před-
stavitelé nebudou sami mít upřímný 

zájem o svůj městský prostor, žádný, 
byť sebeproslulejší architekt, sedící 
v komisi, to za ně neudělá. Právě rozdí-
ly osobnostní nás budou ještě dlouho 
držet na míle daleko od západu, i když 
se naše peněženky budou jejich více 
a více přibližovat. Taky si myslím, že 
v Liberci chybí nějaký super investičák, 
který si zorganizuje dobře odvedené 
projekty a  jejich dobrou realizaci. 

Sorry za tu skepsi, ale Liberec znám až 
příliš dobře. Moc rád bych se ale mýlil 
a držím palce!

Petr Lešek, architekt, bývalý 
předseda ČKA:

Souhlasím s  limitem 5 let, klidně 
i s tím dvouletým možným přesahem 
a  s  prolínáním členů. Ve statutu mi 
chybí, co je přesně odbor hlavního 
architekta (on je nějaký hlavní archi-
tekt?) a co má tento odbor na starosti 
a jak komunikuje s RA. RA chápu jako 
Grémium IPR Praha s tím rozdílem, že 
bude fungovat.

Musí být jasné, kdo za co odpovídá 
a  kdo má co na starosti, aby jednání 
nesklouzla k přátelskému potlachání, což 
se často u různých komisí stává. Samotná 
RA musí být akční. Výhoda jedné osoby 
hlavního architekta je právě v té jedno-
značné odpovědnosti, a klidně ať má 
nad sebou něco jako grémium, které ho 
kontroluje. Nevýhoda více lidí je právě ta 
těžkopádnost a fakt, že to může sklouz-
nout jen k fíkovému listu pro politiky.

V německém prostředí jsou kvalitní 
lidi v technických službách a na investi-
cích a to u nás chybí, takže té praktické 
činnosti je mnohem více. Bude velmi 
záležet na akceschopnosti OHA. Rada 
architektů musí být dobře reprezento-
vána směrem k veřejnosti.

Radek Janda, politik, Praha:
Jako rodilý liberečák bych o tom, co 

se za posledních 20 let v Liberci stalo, 
mohl povídat horory. A to Liberec, jako 
výstavní (hlavní) město Sudet, bylo 
nádherné, stačí se projít Lidovými sady 
a nebo Liebiegovým městečkem. A to 

nemluvím o Ještědu, ať hotelu, nebo 
obchoďáku. Děkuji ze srdce za tento 
počin.

Dalibor Borák, architekt, bývalý 
předseda ČKA:

Je prima, že se Liberec a jeho pri-
mátor stará o radu architektů. Jen 
bych chtěl upozornit na jiný model, 
který použilo Brno. Máme KAM, 
Kancelář architekta města, kterou si 
zřídilo a platí město. Nemá exekutivní 
pozici, nevyjadřuje se k záměrům, ale 
pátrá po místech, kde město potře-
buje „zásah“, a sestavuje cíl, koncepci 
a postup. Sama kancelář také projek-
tuje – zpravidla studie – jako hrubý 
popis záměru v oblasti a pak vypisuje 
pro město vyzvané architektonické 
soutěže pro vyhledání projektanta.

Vlasta Poláčková, urbanistka, 
autorka mnoha územních plánů:

Vznik rady architektů pokládám 
za velmi užitečný, ve městě velikos-

ti Liberce skoro nezbytný. Pokud si 
tento orgán získá důvěru zejména 
politických představitelů města, může 
hodně pomoci při hledání správných 
rozhodnutí. I když chceme, aby rada 
architektů byla nezávislá, myslím, že 
na spolupráci s vedením města a samo-
správou bude hodně záležet.

Navržený model rady a jejího statutu 
by mohl být inspirací pro jiná města 
(i menší), i když obdobné rady a komise 
jinde existují. Na tomto modelu oceňuji 
právě statut, který upřesňuje podmín-
ky fungování rady.

Pokud bude třeba, jde i  statut 
v  budoucnu doladit, nelze všechno 
předjímat předem. Přeji Radě architek-
tů v Liberci úspěšné fungování.

Petr Hlaváček, architekt, bývalý 
ředitel IPR Praha:

Odpověď není snadná. Asi bych 
v kontextu doby a i s ohledem na Libe-
rec volil tým. Obdobně jako je Gremiál-
ní rada IPR. Stejně musíte zvolit předse-
du. A ten nese podobně jako u soutěže 
největší zodpovědnost! Takže asi tak: 
česká verze TÝM s předsedou! 

Dny místní energie

Kdy: 23. 1. 2018 od 10 hodin 
Kde: kavárna Pošta 
        nám. Dr. E. Beneše 584/24, Liberec

Seznámení s Akčním plánem úsporných 
energetických opatření, jejichž cílem                            
je snížení množství CO2 na území Liberce
Příklady úspěšného energetického managementu      
Ing. Jaroslav Klusák, Ph.D. - město Litoměřice a další
Příklady dobré praxe energeticky úsporného bydlení
Pro zájemce exkurze do unikátní vodní elektrárny          
v Liberci - Rudolfově 

Statutární město Liberec Vás srdečně zve na 

Pro účast je nutné se registrovat na: 
chcisezapojit@magistrat.liberec.cz

aneb 
Chcete lépe dýchat? 

Inzerce

ANKETA



12 LIBERECKÝ ZPRAVODAJ leden 2018 VEŘEJNÝ PROSTOR

BUDE STÁT Terminál 300 až 400 mil. 
Kč? To je samozřejmě nesmysl a nevím, 
kde ho primátor vzal. Tolik peněz 
v  městské kase nemáme a  terminál 
můžeme připravovat jen díky tomu, že 
na něj máme předjednanou dotaci ve 
výši 85 % celkových nákladů. Ty aktuál- 
ně odhadujeme na cca 165 mil. Kč. 
Město by tedy celá stavba měla stát na 
kofinancování zhruba 25 mil. Kč, pří-
padně s dalšími neuznatelnými náklady 
odhaduji podíl města do 50 mil. Kč.

Výše uvedená tvrzení o  stovkách 
milionů navíc musím odmítnout jako 
zcela nesmyslná. Vím, kolik peněz má 
město v rozpočtu, a nejsem politický 
sebevrah, abych ho zbytečně zadlužil 
nepromyšlenými projekty. Na to tu byli 
v minulosti jiní borci…

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ 
NEBYLA PODLE 

KOMORY ARCHITEKTŮ
Ano, nebyla. Hlavním důvodem ale 

nebyla moje nechuť začít realizovat 
v Liberci architektonické soutěže, ale to, 
že proti schválení materiálu o přípravě 
architektonické soutěže na radě města 

byl právě primátor Batthyány, který 
materiál, lidově řečeno, spolu s kolegy 
„shodil ze stolu“. Složitě jsme pak hleda-
li náhradní řešení, které nebylo ideální, 
ale po dlouhé době jsme i v Liberci vybí-
rali z více architektonických návrhů. Ten 
vítězný, který vybrala odborná porota, 
také přinesl promyšlené a  zajímavé 
řešení.

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU
Toto je jedna z absurdních situací. 

Zatímco pracovníci na mém odboru 
strategického rozvoje a dotací se snaží 
pro město zajistit dotaci na tento klí-
čový projekt a musí řešit desítky s tím 

spojených problémů a většina dalších 
pracovníků z  jiných odborů či orga-
nizací spolupracuje, několik málo (3) 
jiných pracovníků našeho úřadu hledá 
naopak cestu, jak celý projekt zablo-
kovat a zkomplikovat. Objevil se tak 
např. zcela absurdní názor, že zastáv-
ky autobusů, které budou součástí 
terminálu, jsou prý i „odstavná stání“, 
což územní plán neumožňuje. Zastáv-
ky ale ano. Odstavná stání přitom 
plánujeme na jiné ploše. Nemůžu to 
nazvat jinak než jako naschvál, bohu-
žel ne jediný, se kterým se při práci 
na radnici setkávám. Takovýto ryze 
formální a zbytečný problém nás pak 

stojí desítky hodin času navíc a zdržu-
je od důležitější práce.

NA HRANĚ PROPASTI?
Článek se celkově snaží vyvolat pocit, 

že celý projekt je špatný, že nevíme, co 
děláme, a že hrozí nějaká blíže neur-
čená katastrofa. Od primátora bych 
očekával, pokud by ten problém chtěl 
skutečně řešit, že to téma otevře na 
některé z našich porad. Napsat článek 
je jen zbytečné okopávání kotníků. 
Setkal jsem se s  tím v  minulosti při 
přípravě strategie IPRÚ, která měla 
zkrachovat, ale přitom městu už přiná-
ší první desítky milionů dotací. Slyšel 
jsem to u obnovy Lesního koupaliště, 
kde neměl být dostatek vody, a vana je 
přitom už opravená a plná vody.

Připomíná mi to jednu známou scénu 
z filmu Rozmarné léto. Občan pozorující 
vystoupení provazochodce tak dlouho 
viklá s kůlem, na němž je nataženo lano 
a na něm provazochodec, a křičí na něj 
„Polez dolů, nebo spadneš,“ až celé 
lano tak rozvibruje, že provazochodec 
skutečně spadne. Občan pak jen řekne: 
„No vidíš, vždyť jsem ti to říkal.“ 

VYHLÁŠKA UPRAVUJE
a) obsah technické mapy města,
b) povinnost vlastníka stavby ohlá-

sit a doložit změny týkající se obsahu 
technické mapy,

c) podmínky zpracování a předávání 
geodetické části dokumentace skuteč-
ného provedení stavby nebo jiných 
podkladů v případech, kdy se geode-
tická část dokumentace skutečného 
provedení stavby nezpracovává.

S ohledem na zapojení statutárního 
města Liberec do projektu Digitální 
technické mapy Libereckého kraje 
(DTM LK) bude prováděno vydává-
ní podkladů pro geodetická měření 
a zpětné přijímání zpracovaných geo-
detických měření v souladu s provozní 
dokumentací DTM LK, a tedy i s obecně 
závaznou vyhláškou statutárního města 
Liberec číslo 4/2017 o vedení technické 
mapy města. Na základě této vyhláš-
ky a § 121 odst. 1 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), je nutné doložit 
stavebnímu úřadu potvrzení o  pře-
vzetí geodetické části dokumentace 
skutečného provedení stavby do DTM 
LK. Průkazným dokladem o převzetí 
je „Protokol o akceptaci zakázky DTM 
Libereckého kraje“.

Při objednávání zakázky geodetic-
ké dokumentace (zaměření skutečné-
ho provedení stavby – ZSPS) je proto 
nutné zajistit realizaci zakázky v sou-
ladu s provozní dokumentací DTM LK, 
a tedy i s obecně závaznou vyhláškou 
statutárního města Liberec číslo 4/2017 
o vedení technické mapy města.

Postup pro stavebníky (vlastníky 
staveb) při pořizování geodetických 
částí dokumentace skutečného pro-
vedení stavby:

1. Objednat u  geodeta pořízení 
geodetické části dokumentace sku-
tečného provedení stavby v souladu 

s provozním řádem DTM LK, tj. včetně 
„Protokolu o akceptaci zakázky DTM 
Libereckého kraje“.

2. Převzít od geodeta „Protokol 
o akceptaci zakázky DTM Libereckého 
kraje“.

3. Doložit stavebnímu úřadu 
„Protokol o  akceptaci zakázky DTM 
Libereckého kraje“ v rámci dokumen-
tace skutečného provedení stavby.

Další informace k digitální technic-
ké mapě statutárního města Liberec 
(včetně obecně závazné vyhlášky 
a technické dokumentace s ní souvi-
sející) naleznete na mapovém portále 
statutárního města Liberec na webové 
adrese www.liberec.cz/mapy (v sekci 
digitální technická mapa města).

Technická mapa je mapovým 
dílem velkého měřítka s podrobným 
zákresem přírodních a  technických 
objektů a zařízení vyjadřujícím jejich 
aktuální skutečný (fyzický) stav (tj. sku-

tečná poloha budov, plotů, vjezdů na 
pozemky, povrchových znaků, chod-
níků, obrubníků, zeleně, lamp veřejné-
ho osvětlení, dopravního značení…) 
včetně výškových poměrů, zákresu 
inženýrských sítí a přípojek k jednotli-
vým stavbám.

V technické mapě města jsou shro-
mažďovány informace, které nejsou 
jinde zaznamenány a  bez vydané 
obecně závazné vyhlášky často ani 
nevznikají. Technická mapa se tímto 
tedy stává jedinečným a nenahradi-
telným zdrojem informací o  území. 
Technická mapa je mapové dílo, v němž 
se potkávají a  uchovávají informace 
získané zejména geodetickým měře-
ním v rámci projekčních a stavebních 
prací. Dílo, v němž můžete vedle sebe 
vidět data obcí, velkých společností 
i občanů. Na rozdíl od katastrální mapy, 
která slouží k evidenci majetkopráv-
ních vztahů, zachycuje skutečný stav 
v terénu. 

Terminál u nádraží ČSAD za 400 milionů? To je nesmysl…
V minulém čísle Zpravodaje psal primátor Batthyány o projektu výstavby nového terminálu u nádraží ČSAD. 
Terminál se bude skládat z parkovacího domu a nové odbavovací haly, která nahradí ostudné buňky. Z mého 
pohledu obsahoval článek několik nepravdivých či zavádějících tvrzení.
Jan Korytář, náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

Vyhláška o vedení technické mapy města Liberec
Statutární město Liberec vydalo Obecně závaznou vyhlášku obce o vedení technické mapy města číslo 4/2017 s účinností 
od 1. ledna 2018 (na základě usnesení č. 314/2017 zastupitelstva města ze dne 30. 11. 2017).
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„LESNÍ KOUPALIŠTĚ se výjimečně 
otevřelo desítkám lidí, kteří si chtěli 
v roce 2017 užít netradičně. Taky jsem 
vodu zkusil, byla pěkně ‚vostrá‘ ale 
šlo o fajn akci,” okomentoval ledovou 
koupel náměstek primátora Jan Kory-
tář. Jak dodal, úpravy přilehlého okolí 
a zázemí budou pokračovat letos na 

jaře.
V červnu 2018 pak bude zahájena 

sezona letní. Lesní koupaliště zkrát-
ka žije! „Jsem rád, že se nepotvrdily 
obavy škarohlídů, kteří tvrdili, že je 
tady studená voda, ve které se nikdo 
koupat nebude,” dodal s nadsázkou 
Jan Korytář. 

VĚTŠINA SOCH na sídlištích a v par-
cích z doby před rokem 1989 zchátrala, 
některé hrozí zřícením.

„Sochy jsou hlavně betonové, 
a  pokud nejsou dobře ošetřovány, 
tak beton pochopitelně degraduje 
a  mnoho uměleckých děl ohrožuje 
občany. Jeden příklad za všechny: 
socha Léto na Králově Háji ve Frankli-

nově ulici. Kvůli poničeným betono-
vým soklům musela být položena na 
zem, aby na někoho nespadla. Poptali 
jsme kameníky, abychom mohli 
nechat oblíbenou sochu opravit pro 
další generace. Podařilo se a v součas-
né době už je znovu vztyčená a dělá 
radost všem kolem,” uvedla náměst-
kyně primátora Karolína Hrbková. 

LIEBIEGOVA HROBK A v  parku 
v  Budyšínské ulici poblíž Tržního 
náměstí (Zahrada vzpomínek) – dlou-
hodobě zanedbávaná kulturní památ-
ka – se dočkala 1. etapy rekonstrukce.

„Máme hotový téměř celý ex- 
teriér. Letos na jaře budeme pokračo-
vat interiérem a tympanonem (plocha 
nad dveřmi portálu). S opravou této 
památky souvisí také rekonstrukce 
hrobky sousední – jedná se o hrobku 
rovněž známého libereckého rodu, 
a  to rodu Hübnerů. V  místě se také 
nachází vzácné vstupní sousoší Petra 
a  Pavla, i  to se dočká obnovy. Na 
všechny tyto významné památky se 
s opravami zapomnělo, když vznikala 
tamní Zahrada vzpomínek. V minulosti 
zde město vynaložilo nemalé peníze 
na věci, které sice připomínají minulost 
města, ale neměly žádnou historickou 
hodnotu, zatímco hodnotné kulturní 
památky se nachaly i nadále chátrat,” 

uvedla náměstkyně primátora Karolína 
Hrbková.

Kromě rekonstrukce historicky cen-
ných hrobek se město v Budyšínské 
ulici zaměřilo také na vznik nového 

dětského hřiště s  cvičebními stroji 
pro všechny generace. „Toto hřiště 
mohlo vzniknout díky obyvatelům 
z ulic Skalní a Hvězdná, kteří odmítli 
instalaci hřiště v jejich lokalitě. Uvolnily 
se tedy finanční prostředky i  již při-
chystané herní prvky, které zamířily 
právě do Budyšínské, kde je po hřišti již 
delší dobu poptávka. Dosud tam nikde 
v  okolí žádné dětské hřiště nebylo. 
Přitom do parku chodí děti z mate-
řinky nebo klienti nedalekého Jedlič-
kova ústavu,” řekla Karolína Hrbková, 
náměstkyně primátora Liberce. Ani 
obyvatelé z lokality Skalní – Hvězdná 
nebudou o hřiště ochuzeni, jen bude 
na přání místních občanů v menším 
rozsahu. 

Lesní koupaliště zahájilo 
zimní sezonu
Jaká je voda v nově zrekonstruované vaně Lesního 
koupaliště? Okusili ji odvážlivci loni na druhý svátek 
vánoční, tedy na Štěpána.

Myslí se i na sochy na sídlištích
Město se zaměřilo na opravy menších soch například 
na sídlištích. Ty byly instalovány do veřejného prostoru 
v hojném množství ještě v minulém režimu.
Redakce

Opravené hrobky a nové dětské 
hřiště v Budyšínské ulici
Liebiegova hrobka prošla počáteční fází rekonstrukce 
a nedaleko vzniklo nové hřiště.

OBCHODNÍ DŮM PLAZA LIBEREC
otevřeno po-ne 9.00–20.00, tel. 737 819 134

ELEKTRONICKÉ CIGARETY, 
E-LIQUIDY A NÁPLNĚ 

DO TISKÁREN

ZA BEZKONKURENČNÍ CENY

Inzerce
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VOLBA PREZIDENTA
Informace pro občany  www.liberec.cz

 Z MAGISTRÁTU

VOLEBNÍ MÍSTNOSTI
V druhém kole volby proběhne hla-

sování na území města ve shodných 
místech v 87 volebních okrscích jako 
v prvním kole, včetně Vratislavic nad 
Nisou. Údaj o přesném umístění volební 
místnosti včetně adres a telefonního 
spojení do jednotlivých volebních míst-
ností je možné nalézt na webu statu-
tárního města Liberec www.liberec.cz.

HLASOVACÍ LÍSTKY
Pro druhé kolo volby se hlasovací 

lístky již nedoručují voličům, ale jsou 
k dispozici až ve volební místnosti.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Při volbě prezidenta je možné (od 

vyhlášení termínu voleb – 28. 8. 2017) 
i pro druhé kolo volby požádat přísluš-
ný obecní úřad o vydání voličského prů-
kazu. Voliči, který nebude moci volit ve 
volebním okrsku, v jehož stálém sezna-
mu je zapsán, vydá příslušný obecní 
úřad na jeho žádost voličský průkaz. 
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do 
výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech 
volby prezidenta v jakémkoli volebním 

okrsku na území ČR nebo do výpisu ze 
zvláštního seznamu vedeného zastupi-
telským úřadem v jakémkoli zvláštním 
volebním okrsku v zahraničí.

Žádost lze podat písemně s úředně 
ověřeným podpisem voliče (ověření je 
na úřadech bezplatné) nebo v elektro-
nické podobě prostřednictvím datové 
schránky, doručená musí být nejpozději 
7 dnů přede dnem konání druhého 
kola volby prezidenta (do 19. 1. 2018 
do 16.00 hodin) na příslušný obecní 
úřad. Osobně lze požádat o  vydání 
voličského průkazu do okamžiku uza-
vření stálého seznamu (do 24. 1. 2018 
do 16.00 hodin).

Informace k  volbě prezidenta 
poskytuje: Mgr. Jitka Štíchová, vedoucí 
odboru správního a živnostenského 
na tel. 485 243 711.

Veronika Hiršalová, specialista 
odboru správního a živnostenského 
na tel. 485 244 948.

Kompletní informace k volbě pre-
zidenta včetně formulářů naleznete 
na www.liberec.cz – odkaz Radnice – 
VOLBY 2018 nebo na www.mvcr.cz – 
odkaz Informační servis – Volby. 

Poslední den lhůty splatnosti míst-
ního poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a  odstraňování komunálních 
odpadů a  místního poplatku ze psů za 
rok 2018 se posouvá na úterý 3. dubna, 
protože 31. březen připadl na sobotu.

VÝŠE POPLATKŮ SE NEMĚNÍ
Roční sazba poplatku za odpad činí 

492 Kč za osobu, tj. 41 Kč za měsíc.
Roční sazba poplatku ze psů činí 600 

Kč za prvního psa, za druhého a každé-
ho dalšího 1 500 Kč. Pokud 
pobírá držitel psa některý 
z  důchodů jako jediný zdroj 
příjmů, činí roční sazba 200 
Kč za prvního psa, za druhého 
a každého dalšího 300 Kč.

Významnou změnou, 
vyplývající z  novelizované-
ho zákona č. 565/1990 Sb., 
o  místních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů, je povinnost 
poplatníka ohlásit nárok na osvoboze-
ní od poplatkové povinnosti do 15 dnů 
ode dne, kdy byly splněny podmínky 
pro osvobození, neboť zákon stanovu-
je, že pokud poplatník nesplní svou po-
vinnost a  neohlásí údaj rozhodný pro 
osvobození v zákonné lhůtě, nárok na 
osvobození zaniká.

U  POPLATKU ZA ODPAD se tato 
povinnost vztahuje jak na zákonem 
osvobozené znevýhodněné skupiny po-
platníků s  trvalým pobytem v  Liberci, 
v  případě cizinců s  pobytem delším 90 
dnů, kteří jsou:

 umístěni do dětského domova pro 
děti do 3 let věku, školského zařízení pro 
výkon ústavní nebo ochranné výchovy 
nebo školského zařízení pro preventivně 
výchovnou péči na základě rozhodnutí 
soudu nebo smlouvy,

umístěni do zařízení pro děti vy-
žadující okamžitou pomoc na základě 
rozhodnutí soudu, na žádost obecního 
úřadu obce s  rozšířenou působností, 
zákonného zástupce dítěte nebo nezle-
tilého, nebo

umístěni v  domově pro osoby se 
zdravotním postižením, domově pro 
seniory, domově se zvláštním režimem 
nebo chráněném bydlení,

tak na poplatníky, kteří doloží:
že se dlouhodobě zdržují mimo 

území České republiky, přičemž osvo-
bození se vztahuje na dobu jejich pro-
kazatelného pobytu mimo území České 
republiky; pojmem „dlouhodobě“ se pro 
účely této vyhlášky rozumí nepřetržitě 
alespoň po dobu 1 roku,

že se po celý příslušný kalendářní 
rok nepřetržitě zdržují mimo území měs-
ta a hradí po tuto dobu náklady na ko-
munální odpad v místě svého skutečného 
pobytu, a to podle § 17 odst. 6 (smlouva) 
nebo § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o od-
padech a o změně některých dalších zá-
konů, ve znění pozdějších předpisů,

že jsou ve výkonu trestu nepodmí-
něného odnětí svobody,

že mají trvalý pobyt v sídle ohla-
šovny Magistrátu města Liberec nebo 
Úřadu městského obvodu Liberec – Vra-
tislavice nad Nisou,

že mají na území města Liberec ve 
vlastnictví stavbu určenou k individuální 
rekreaci, ve které není hlášena k pobytu 
žádná fyzická osoba, a  to pouze od po-
platku placeného z  důvodu vlastnictví 
této stavby.

U POPLATKU ZE PSŮ musí ohlásit do 
15 dnů vznik nároku na osvo-
bození tito poplatníci:

držitel psa, kterým je 
osoba nevidomá, bezmocná 
a osoba s těžkým zdravotním 
postižením, které byl přiznán 
III. stupeň mimořádných vý-
hod podle zvláštního právní-
ho předpisu, a  osoba prová-

dějící výcvik psů určených k doprovodu 
těchto osob,

 osoba provozující útulek zřízený 
obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,

osoba, které stanoví povinnost 
držení a  používání psa zvláštní právní 
předpis,

Statutární město Liberec a  práv-
nické osoby jím zřízené nebo založené,

po dobu jednoho roku držitelé, 
kteří prokazatelně převzali psa z útulku 
nebo azylu pro opuštěná zvířata,

držitelé, jejichž psi mají speciální 
výcvik záchranářských prací, pokud mají 
příslušné osvědčení,

držitelé, jejichž psi jsou mladší  
6 měsíců.

S odkazem na výše uvedené skuteč-
nosti vyzývá správce místních poplat-
ků všechny občany města, aby si včas 
zkontrolovali, zda mají správně uhra-
zen poplatek za rok 2017 a předchozí, 
případně prokázali, že splňují některou 
z podmínek nároku na osvobození.

Získat informace o stavu svého osob-
ního účtu, případně nahlásit změny v po-
platkové povinnosti, je možno v přízemí 
budovy Nového magistrátu  u  přepážek  
č. 22 a 23.

Platby lze provádět na účet 
č. 19–7963850237/0100 pod přiděle-
ným variabilním symbolem těmito způ-
soby: prostřednictvím České pošty, s.p., 
bezhotovostním převodem z účtu, hoto-
vě nebo platební kartou v pokladně Ma-
gistrátu města Liberec v přízemí budovy 
Nového magistrátu u přepážek č. 5 a 6.

Úřední a pokladní hodiny:
Pondělí a  středa 8–17 hod., úterý 

a  čtvrtek 8–16 hod., pátek 8–14 hod., 
sobota 8–12 hod. (Každý poslední pátek 
v měsíci je budova uzavřena – sanitární 
den.)

Všeobecné dotazy k  poplatku je 
možno směrovat na telefonní čís-
la 485 243 226 (227; 246; 243) nebo 
e-mail: odpady@magistrat.liberec.cz. 

3. duben – termín splatnosti poplatků
ze psů a za komunální odpad na rok 2018

ZMĚNY V ROCE 2018
II. kolo

V případě, že prezident nebyl zvolen v I. kole, uskuteční se 
II. kolo volby prezidenta v termínu 26. 1. a 27. 1. 2018 ve 
shodných časech jako v kole prvním, tj. v pátek od 14.00 do 
22.00 hodin, v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin.

Reklama, která 
v Liberci funguje

50 000
výtisků každý měsíc
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^Liberec

Nejaktuálnější zprávy 
z města a radnice

www.facebook.com/liberec

JEDNOU Z  ČINNOSTÍ odboru 
ekologie a  veřejného prostoru 
statutárního města Liberce je 
provádění pravidelné deratizace 
města Liberce. Přesněji řečeno 
pozemků a veřejných prostranství 
v  jeho vlastnictví. Deratizace je 
zaměřena na snižování stavů hlo-
davců, zejména potkanů, a dále na 
regulaci populací holubů.

S přemnoženými holuby dlou-
hodobě bojují všechna větší 
města. Opeřenci svými výkaly poško-
zují památky, navíc jsou přenašeči růz-
ných chorob. Město Liberec loni zaved-
lo humánnější cestu likvidace – služby 
sokolníka. Ten mimo jiné pracuje i pro 
Krajskou nemocnici Liberec nebo velké 
obchodní domy ve městě.

„Je to biologický způsob ochrany, 
kdy dochází ke stresování holubů. 
Méně pak hnízdí, vyvádějí méně mla-
dých. Na vytipovaných místech jsou 
pak instalovány i  odchytové klece. 
Jde tedy o kombinaci dvou přístupů. 
V roce 2017 bylo celkem odchyceno 
celkem 311 holubů. Jelikož požado-
vaný efekt – trvalejší snížení populací 
holubů – se dostaví pouze po zásazích 
v  delším časovém horizontu, Rada 
města Liberce svým usnesením roz-
hodla o provádění opatření pro sní-
žení populací holubů i v roce 2018,” 
uvedla náměstkyně primátora Karolí-
na Hrbková s tím, že je tento způsob 
účinný, počet holubů se snížil, město 
tedy bude ve spolupráci se sokolníkem 
i nadále pokračovat.

V  současné době rovněž platí ve 
městě vyhláška, která nedovoluje 

krmení holubů. „Je to na základě 
vyhlášky o znečišťování veřejného pro-
stranství. Holuby velmi často krmí lidé 
bez domova, kteří od kolemjdoucích 
místo peněz dostávají celé bochníky 
chleba nebo velké množství pečiva, 
které nejsou schopni zkonzumovat, 
a rozhazují ho na veřejných místech, 
kde se pak slétávají hejna holubů. První 
věc je, že čerstvé pečivo není vůbec 
vhodným krmivem pro žádné ptáky – 
tedy ani pro kachny nebo labutě. 
Chceme tedy apelovat na všechny 
Liberečany, aby holuby nekrmili, pro-
tože je to kontraproduktivní. Pokud 
byste chtěli krmit jiné druhy ptactva, 
tak odborníci radí přikrmovat buď 
kvalitně (dle druhu ptáka např. oves-
nými vločkami, semeny nebo krmnými 
směsmi) nebo radši vůbec. Kazí tím 
práci sokolníka i zaměstnanců města 
a zároveň se jedná i o přestupek proti 
veřejnému pořádku. Budeme nyní 
více spolupracovat s městskou policií, 
aby krmiče upozorňovala. Za krmení 
holubů na veřejných místech přitom 
hrozí až tisícikorunová pokuta,” vysvět-
lila náměstkyně Karolína Hrbková. 

OSTAŠOVSKÝ MASOPUST je vyhláše-
ný daleko za hranicemi Liberce stejně 
jako Poutní slavnosti nebo Bitva u Liber-
ce. Zkrátka Ostašovští se o svůj prostor 
starají.

Dále tu lidé obnovují kostel sv. Voj-

těcha, který díky nim doslova povstal 
z  popela. Přilehlý park se na konci 
roku 2017 zaplnil fitness prvky pro děti 
i dospělé, na které Ostašováci získali 
část peněz od nadace Globus a zbytek 
financí poskytlo město Liberec. 

„MÁM RADOST, že se nám konečně 
podařilo přesvědčit zastupitelstvo, že 
si kino Varšava podporu města zaslou-
ží. Občanské sdružení Zachraňme kino 
Varšava obdrží nejen peníze na provoz 
na příští rok ve výši 600 000 korun, ale 
hlavně již máme v rozpočtu schvále-
ných 20 milionů korun na I. etapu tolik 
potřebné rekonstrukce,” uvedl náměs-
tek primátora Jan Korytář, který s lidmi 
ze spolku několikrát osobně  jednal 
a získání peněz pro tento účel si vzal 
jako osobní úkol.

Kino Varšava ve Frýdlantské  ulici, 
postavené ve stylu art deco, přestalo 

promítat v roce 2008 a o jeho obnově se 
dlouho mluvilo jako o utopii, protože 
odhadované  náklady na  rekonstruk-
ci šly do desítek milionů korun.

V roce 2012 ale z iniciativy několika 
patriotů  vzniklo občanské  sdruže-
ní Zachraňme kino Varšava, které si 
prostory kina od  města pronaja-
lo a  dalo si za cíl přebudovat je 
v  multikulturní  centrum. Výsled-
kem  úvodní  etapy revitalizace, 
kterou město podpořilo částkou 2,2 
mil. Kč, bylo v únoru 2015 slavnost-
ní  otevření  první  obnovené části 
v podobě kavárny Kino Káva. 

Město bojuje s přemnoženými holuby
Počet holubů ve městě souvisí s dostatkem vhodných 
hnízdišť i dostupností potravy. A to si mnozí lidé 
neuvědomují. Za krmení holubů na veřejných místech 
přitom hrozí až tisícikorunová pokuta. V Liberci tento nešvar 
hlídají městští strážníci. Kohokoli, kdo hodí holubům třeba 
kus pečiva nebo zrní, mohou strážníci pokutovat.
Odbor ekologie a veřejného prostoru

Fitness prvky u kostela
Spolek přátel Ostašova sdružuje aktivní lidi, kteří se snaží 
tuto čtvrť proměnit v lepší místo pro život. A daří se jim.
Odbor ekologie a veřejného prostoru

20 milionů pro Varšavu

Inzerce
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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.

Osmičkové přání
Nastává další „osmičkový“ rok. Přemýšlím, co dobrého nám 
přinese, protože některé osmičkové roky byly pro naši zemi 
osudové. A v tom letošním nás čekají několikery volby…
František Gábor, zastupitel TOP 09

Díky všem
Závěr starého roku je vždy příležitostí k bilancování. 
A původně jsem také chtěl napsat článek, který by zhodnotil 
některé věci, které se staly na liberecké politické scéně. Ale 
nechám si ho na později.
Jan Berki, zastupitel Starostů pro Liberecký kraj

V roce 1918 získala naše země samo-
statnost, zaplacenou krví legionářů. Sté 
výročí vzniku Československa oslavíme 
v době, kdy se budou konat komunální 
volby – neměli bychom při nich zapo-
menout na  to, že svoboda není zadar-
mo a že znamená hlavně odpovědnost 
každého z nás. Připomínat  to budeme 
i  na  tradičním  Dětském  dni  ve  Vesci 
8. září 2018.

Ta bohužel netrvala  tak dlouho,  jak 
by si její občané přáli. Smutný osmičkový 
rok 1938 ať  je varováním a mementem: 
jednoduchá řešení, která se objevila ve tři-
cátých letech v Německu, si nakonec vyžá-
dala miliony lidských životů! Včetně životů 
našich vojáků, kteří bojovali na všech pro-
tifašistických frontách. Samostatnost jsme 
i díky nim získali zpátky, horší už to bylo 
se svobodou – dva osmičkové roky 1948 
a 1968 nám daly pěkně zabrat!

Ano,  demokracie  je  komplikovaná 
a vyžaduje odvahu a odpovědnost kaž-
dého občana a politiků především. Říkám 
si proto, zda by právě v roce 2018 neměli 
radní  liberecké vládnoucí koalice, která 

se  už  fakticky 
rozpadla,  férově 
složit  mandáty 
a  znovu  požádat 
o důvěru… Když ne 
proto,  aby  město 
začalo  po  všech 
stránkách fungovat, tak proto, aby poli-
tici ukázali, že ctí tradiční hodnoty,  jako 
je třeba čest, a nedělají si z lidí srandu.

V roce, kdy Česko slaví kulatiny, bychom 
měli splatit i své morální dluhy. Památník 
legionářů, který stával v Liberci, zlikvido-
vali Němci za války. Za dalších sedmdesát 
let  jsme ho nedokázali obnovit. Neměli 
bychom konečně postavit hrdinům (nejen 
legionářům, ale i jejich synům a nakonec 
i vnukům a pravnukům, kteří dělají Liberci 
čest po celém světě) pomník? A posílit 
tím zdravé vlastenectví, které nám v této 
neklidné době chybí?

Potřebujeme  symboly,  které  by  nás 
spojovaly. Potřebujeme na úrovni města 
i státu politiky, kteří by nás sjednocovali. 
Doufám, že to rok 2018 všechno přinese. 
A vím, že to záleží na každém z nás. 

Dám přednost tomu se u příležitosti 
nového roku podívat trochu do budouc-
nosti. Jsem poněkud nervózní.

Z některých situací mám pocit, že část 
společnosti je ochotna dát přednost eko-
nomickému výnosu před opravdu důleži-
tými hodnotami – poctivostí, upřímností, 
pravdivostí. Trápí mě, že dobrá propagace 
či dokonce sebepropagace konkrétních 
politiků leckdy dalece převáží  jejich sku-
tečné činy a samotnou práci, respektive 
jejich absenci. Že se prvky přímé demokra-
cie zaštiťují často lidé, kteří sami jednají 
spíše nedemokraticky.

Vím,  jak obtížné je vše sledovat,  jak 

kriticky  vše  zva-
žovat. Proto přeji 
všem  dost  sil 
a  odhodlání  nás 
politiky  pozoro-
vat. Sledovat,  jak 
jsou  v  souladu 
naše slova a naše 
činy. Obrňte se vytrvalostí a nepodléhej-
te rádoby jednoduchým řešením. Buďte 
k  nám  kritičtí,  ale  otevření.  Vzájemný 
dialog je vstupenkou k dobré spolupráci. 
Ne politické obchody, ale naslouchání  je 
klíčem k úspěchu. Díky všem, kdo to ještě 
nevzdali. 

Teprve v 90. letech, kdy se věřilo tomu, 
že soukromý sektor vyřeší vše lépe, došlo 
ke  komercionalizaci  pohřebnictví,  což 
do té doby zajišťoval Komunální podnik 
města  Liberce.  Nyní  město  bere  tuto 
službu opět pod svá křídla.

Náklady na důstojné rozloučení s blíz-
kým  člověkem  se  vyšplhaly  do  výšin, 
na  které  průměrný  senior  nenaspoří, 
a  rodina  takovéto  prostředky  vydat 
mnohdy nemůže. Jako nesystémová byla 
také zrušena dávka pohřebného. Co na 
ní bylo nesystémové, není  jasné, pokud 
je nám známo, občané ji považovali za 
jakési „poděkování“ státu za to, že  tu 
jeho občan žil, pracoval a odváděl daně. 
Přejme si, aby byla tato nová služba pro 
občany v režii města zajišťována kvalitně 
a za přiměřenou cenu.

A jak to souvisí s Broukem a Babkou? 
V tisku a na sociálních sítích se rozvinula 
diskuse o nevkusném přejmenování zmi-
ňovaného obchodního domu v Pražské 
ulici. Název Brouk a Babka si mnoho libe-
rečanů už nepamatuje. Pro nás to byla 
Jiskra.

Nové  přejmenování  na  Snowbitch 
by si bez upozornění asi nikdo pořádně 

nevšiml,  neboť 
do  Pražské  ulice 
vlastně není proč 
chodit.  Památká-
ři  se  sice  bouří, 
ale  co  na  to  říká 
náš  „okrašlovací 
spolek“, retailling 
nebo rada města, není známo. Asi doufají 
v oživení centra města.

Začala jsem trochu pochmurně, tak skon-
čím optimisticky – ve volebním roce 2018 
přeji hodně štěstí, jasnou mysl a dobrou 
paměť, ale hlavně hodně zdraví! 

Věra Skřivánková

Jak jsme pohřbili Brouka a Babku
S příchodem nového roku bych asi měla zvolit optimističtější 
téma, ale nedá mi to!
Věra Skřivánková, zastupitelka KSČM

František Gábor

Jan Berki

TIPY A POZVÁNKY NA AKCE V LIBERCI

KAM ZA ZÁBAVOU?
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Vážení čtenáři, texty uveřejněné v zastupitelské rubrice Fórum najdete také na internetových stránkách

www.liberec.cz/zastupitelstvo
Každý zastupitel má svůj blog, kde se tyto příspěvky vždy po vydání Zpravodaje zobrazí. Každý zastupitel má také možnost 
komentovat názory svých kolegů přímo pod konkrétním článkem.

FÓRUM 

Nemrhejme penězi a dejme je našim seniorům
Tak nám od 1. 1. zvedli důchody, paní Müllerová, chtělo by se citovat klasika. V základní výměře pro všechny penzisty 
o 150 Kč, u procentní výměry o 3,5 %, což dělá v průměru tak tři čtyři stovky. Celkem se tedy penze zvýší průměrně 
o 475 Kč. Ale všichni známe ty průměry!
Martina Rosenbergová a Jan Čmuchálek, zastupitelé SML

Navíc – mnohem více se zvedly ceny, 
a tak současné navýšení důchodů sotva 
stačí na dražší máslo, bydlení, elektriku 
či benzín. Penzisté si zase tak moc prostě 
nepřilepší. Budou rádi, když zůstanou na 
tom, na čem byli.

To páni politici  jsou na tom výrazněji 
lépe. Jim vzrostou platy o tisíce korun. Tak 
třeba poslanci a senátoři si přilepší hned 
o 7 %, tedy o 4 900 Kč, k hrubému platu, 
který činil v  roce 2017 rovných 71 000 
Kč. A nejen  jejich platy doznají zvýšení, 
ale  i  tzv.  měsíční  náhrady,  příkladem 
náhrady na stravné či reprezentaci. A to 
z letošních 10 600 Kč na 11 300 Kč. A to 
nepočítáme odměny za komise a výbory. 
A na rozdíl od běžných občanů se v posla-
neckých kantýnách určitě nezdraží. Co 

by za takové navýšení peněz na jídlo dali 
senioři?

Město  výši  penzí  seniorů  bohužel 
ovlivnit nemůže. Může ale pomoci jinak. 
Již v minulém čísle Zpravodaje  jsme se 
zamýšleli  nad  poplatky  za  komunální 
odpad.  Jak  jsme  uváděli,  v  některých 
obcích svým seniorům poplatky odpouš-
tějí nebo jim dávají alespoň slevu. Zkusili 
jsme spočítat, kolik by podobné opatření 
stálo v Liberci.

Podle statistických údajů žije v Liber-
ci 12 677 osob starších 70 let. Pokud by 
došlo k odpuštění poplatku pro všechny 
tyto seniory, do městského rozpočtu by 
nepřiputovalo zhruba 6 milionů korun. 
Pokud by se opatření týkalo seniorů nad 
75 let, částka činí přibližně 3,5 milionu, 

a konečně u skupi-
ny nad 80 let už jen 
2 miliony korun.

To přece nejsou 
závratné  částky, 
když máme na  to, 
najímat  armádu 
nových  úředníků 
či  platit  výlety  městských  politiků  po 
Evropě. Kdyby současné vedení radnice 
nevědělo, kde hledat, může zkusit třeba 
položky z rozpočtu pro rok 2018, které 
jsou  opravdu  záhadné.  Tak  například. 
V položce „Nákup ostatních služeb“  je 
rozstrkáno po všech odděleních napříč 
radnicí 5 264 690 Kč, v položce „Nákup 
materiálu,  jinde  nezařazený“  pak 
4 409 700 Kč a v položce „Konzultační 

a  poradenské 
s lu ž by“   pak 
dokonce  rekord-
ních  13 921 400 
Kč. Že si neumíte 
za  těmito  polož-
kami vybavit něco 
k o n k r é t n í h o? 
Dovolíme si  tvrdit, že právě proto  jsou 
stvořeny a pro letošní rok hojně naplněny. 
Blíží se volby a peníze na ně se budou 
hodit.

Jsme přesvědčeni, že by město na těm, 
kteří celý svůj život odváděli poctivou práci 
a předávali dalším generacím své životní 
zkušenosti, mohlo, či spíše mělo poplatky 
odpustit. Bylo by to jen malé gesto jako 
poděkování všem seniorům. 

Jan Čmuchálek Martina Rosenbergová

Povzdech nad rozpočtem se schodkem 400 milionů
Jedna z mých silných zkušeností v politice je spojená s úsporami, které jsme museli provést hned po volbách v roce 2010, 
abychom město vůbec udrželi nad vodou. Výdaje jsme museli snížit z 2 na 1,6 miliardy. Důvodů bylo více, začali jsme 
splácet dluhy města, nešlo si dále vypomáhat prodejem majetku a k tomu kvůli krizi klesaly daňové příjmy.
Jaromír Baxa, zastupitel Změny pro Liberec

Nebylo  vyhnutí,  škrty  se  dotkly 
i platů, v otázce byla i existence někte-
rých organizací města,  třeba divadla. 
To,  že město žádnou svou organizaci 
nezrušilo, nebyla samozřejmost. Vysoké 
dluhy naše město  trápí dodnes,  i když 
se v době  rychle  rostoucích daňových 
příjmů  problém  nejeví  tak  zásadní 
jako před několika lety. Tím spíše bych 
považoval za vhodné snažit se i o něco 
rychlejší  splácení dluhu, aby nás zase 
nedusil, až přijdou roky hubenější.

Tato myšlenka se nakonec dostala i do 
volebního programu Změny pro Liberec, 
kde byl obsažen závazek zvýšit objem vol-
ných finančních prostředků města o 100 
milionů v průběhu čtyř  let. A to proto, 
aby se město dostalo z pasti závislosti na 
kontokorentech a na libovůli bank, zda 
městu  poskytnou,  nebo  neposkytnou 
úvěr na profinancování evropských dotací. 
Program jsme přitom připravovali v době, 

kdy nikdo nečekal tak rychlý růst příjmů 
města, jaký dnes zažíváme.

Hospodařit v současné době s vyrov-
naným rozpočtem by proto nemělo být 
nemožné. Přesto v prosinci velká většina 
28 zastupitelů Změny pro Liberec, ex-Ano 
a Starostů pro  Liberecký kraj  schválila 
rozpočet  s  enormním  schodkem  400 
milionů korun. Na výdaje v příštím roce 
máme rozpustit nejen přebytky z minulých 
let, ale také polovinu úspor z rezervního 
fondu původně určeného na splátku první 
poloviny městského dluhu. Ta je naplá-
novaná na rok 2025, do té doby fakticky 
splácíme jen úroky a je na dohodě mezi 
městem a Českou spořitelnou, jak rychle 
bude město spořit na splátku dluhu jako 
takového.

Byl  jsem  jedním z osmi  zastupitelů, 
kteří rozpočet nepodpořili. Na zastupitel-
stvu jsem připomínal, že chceme utrácet 
mnohem více, než jsme před pár měsíci 

sami plánovali v rozpočtovém výhledu. 
Že je naše město předlužené, půjčujeme 
si mnohem dráže než jiná města (aktuál- 
ně za více jak 7% úrok) a že by nám nižší 
zadlužení mohlo během pár let snížit úro-
kové náklady.

Nejsem příznivcem bezhlavého šetře-
ní za cenu chátrání městského majetku. 
Nechci ani, abychom si nechali utéct pří-
ležitost dotací z fondů EU jen proto, že 
bychom neměli na jejich spolufinancování 
či předfinancování. Jenže nárůst výdajů 
rozpočtu se zdaleka netýká jen investic, 
ale  i běžných provozních výdajů města. 
Jen v pěti velkých městských organizacích 
(DPMLJ, TSML, DFXŠ, zoo a Liberecká IS) 
vzrostl provozní příspěvek o 70 mil. Kč, 
a  to ve srovnání s  rozpočtovým výhle-
dem na rok 2018, který s mírným růstem 
provozních výdajů ve srovnání s rokem 
2017 již počítal. Další nárůsty se týkají 
personálních výdajů přímo na radnici díky 

rychle rostoucímu 
počtu pracovníků. 
Z  mého  pohledu 
rozpočet  svědčí 
spíše o  rezignaci 
na efektivní řízení 
města než o snaze 
zajistit prostředky 
na investiční akce.

Přál bych si do budoucna odpovědněj-
ší přístup k městským financím. Byl bych 
spokojený, kdybychom v době růstu příjmů 
udrželi  růst výdajů na uzdě a dokázali 
vytvářet mírné přebytky. Zlepšili bychom 
finanční zdraví našeho města a to by se 
nám  vrátilo  na  levnějším  financování. 
Podobně jako to v minulých letech úspěš-
ně dělali na Libereckém kraji, jak jsme se 
sami snažili během krátkého období ve 
vedení města v  letech 2010–2011 a jak 
jsme měli sami v programu, se kterým 
jsme šli do minulých voleb. 

Jaromír Baxa
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Případ Vesecký rybník
Ani napočtvrté se mi nepodařilo v zastupitelstvu najít 
potřebnou většinu pro schválení výkupu hráze Veseckého 
rybníka od Povodí Labe. Vždy chyběly jeden dva hlasy. Proti 
je zejména většina zastupitelů za ANO a Starostů. Bohužel.
Jan Korytář, náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

Co nás čeká pod Ještědem
Pronájem ještědského areálu ovlivní Liberec na desítky let 
a nepůjde jen o lyžování.
Josef Šedlbauer, Změna pro Liberec/Zelení

S novým rokem společnost TMR pře-
vzala Sportovní areál Ještěd. O pronájmu 
rozhodlo  zastupitelstvo.  Hlasoval  jsem 
proti,  protože  v  plánech  TMR  nevidím 
žádnou snahu o rovnováhu mezi lyžařským 
a komerčním využitím Ještědu, určeným 
hlavně pro přivezené návštěvníky, a přírod-
ní a rekreační funkcí ještědského hřebenu 
pro obyvatele města. Celkem logicky se 
bude TMR prostě snažit co nejvíc vydělat. 
Jaké možnosti ovlivnit podobu ještědského 
areálu zůstaly městu?

Moc jich není. Smlouva o pronájmu je 
formálně uzavřena na deset let, podmínky 
ukončení smlouvy po deseti  letech jsou 
ale pro Liberec nereálné. Město by muselo 
převzít všechny dluhy, zaplatit  investice 
a smluvní pokutu. Výši všech těchto polo-
žek může TMR snadno ovlivnit tak, aby 
desetiletá lhůta byla jen teoretická. Mož-
nost ukončit smlouvu je nejdříve po dvaceti 
letech. I to je ale spíš teorie.

Ve skutečnosti je tento pronájem vlastně 

prodej,  jen bez kupní 
ceny. Využít možností, 
které  smlouvy městu 
dávají, vyžaduje, aby 
stejnou linii drželo nej-
méně  pět  budoucích 
zastupitelstev.  Ukon-
čení pronájmu je totiž nutné ohlásit pět let 
předem, mezitím se vymění zastupitelstvo, 
které může výpověď kdykoli stáhnout. Totéž 
platí při změnách územního plánu, smluvních 
dodatcích… Řečeno jednoduše: TMR stačí, 
aby dokázalo ve svůj prospěch přesvědčit 
kterékoli z těchto pěti budoucích zastupitel-
stev v jednom či několika málo hlasováních. 
Všechno úsilí zastupitelů za pět, deset, pat-
náct nebo dvacet let tím lze zvrátit.

Ve  městě  nám  tak  přibyl  další  aktér 
místní politiky s velkými penězi a svými 
zájmy.  Právě  to  je  důvod,  proč  veřejná 
správa nemá uzavírat podobné dlouhodobé 
smlouvy s nejasným koncem, a je jedno, jestli 
se týkají Ještědu nebo něčeho jiného. 

Město má schválený rozpočet na rok 2018. Co přináší?
Návrh rozpočtu získal podporu v radě města i finančním výboru. A přes více než hodinovou diskusi zastupitelů byl nakonec 
také 28 hlasy schválen. To mě upřímně těší, protože si myslím, že to je skutečně dobře sestavený rozpočet pro celé město.
Jan Korytář, náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

1. Evropské dotace mají  zelenou. Tři 
roky přesvědčuji  zastupitele,  aby-

chom využili peníze z tzv. amortizačních 
fondů města a použili je na kofinancování 
EU projektů. Na příští rok jde o cca 150 
mil. Kč, díky kterým ale získáme zhruba 
5× tolik dotací na opravy sociálních bytů, 
opravy a rozšíření škol a školek, vybudování 
domova pro matky s dětmi, cyklostezky či 
nové chodníky. Tedy žádné zbytečnosti, ale 
věci, které má budovat každé slušné město 
a na něž bychom bez dotací neměli.
Vývoj dotačních projektů, za které je odpo-
vědný můj odbor  strategického  rozvoje 
a dotací, vidíte zde:

2. Dluh nesplácíme zbrkle, ale s rozmy-
slem. Někteří kolegové volají po tom, 

abychom rychleji spláceli dluh, který zbyl po 
minulých vedeních města. Jsem proti tomu. 
Držíme původně nastavené tempo splatit 
polovinu dluhu do roku 2025, a navíc se 
nám podařilo snížit úroky z tohoto dluhu 
o  cca  300  mil.  Kč.  Mohli  bychom  dluh 

u  České  spořitelny  splácet  rychleji,  ale 
o to více by se zvyšoval tzv. vnitřní dluh 
na majetku města, protože bychom neměli 
peníze na potřebné investice. Jako nejlepší 
řešení proto vidím zlatou střední cestu.
Jak rostou investice během tří let?

3.Navyšujeme peníze na investice do 
městského majetku. Ze strany části 

jsem  kritizován  za  to,  že  jsme  zastavili 
rozvoj města a peníze prý projídáme. Nic 
není vzdálenější pravdě a čísla to  jasně 
dokazují. Stačí se podívat na tento graf, 
který ukazuje,  jak velkou část  rozpočtu 
dáváme každoročně na investice a velké 
opravy. Např. na opravy silnic, chodníků 
a mostů zvyšujeme na příští rok příspěvek 
o 100 %, ze 60 na 120 mil. Kč.

4.Zvyšujeme mzdy a nestydím se za to. 
Z více důvodů. Jedním z nich je to, že 

je jen velmi těžké získat a také udržet na 
radnici třeba projektové manažery, ale i jiné 
odborníky,  které potřebujeme  třeba na 

přípravu a realizaci dotačních 
akcí. Za nízké peníze schopné 
odborníky nezískáme a dlou-
hodobě neudržíme a dotace 
k nám také samy nepřitečou. 
V příspěvkových organizacích 
města je to to samé. To, že 
jsou na radnici i nadbytečná místa obsa-
zená lidmi, se kterými by bylo lepší se roz-
loučit, je věc jiná. V listopadu jsem na radě 
města navrhoval zadat personální audit 
celého magistrátu, bohužel radní zvolení 
za ANO spolu s naším bývalým kolegou 
Langrem byli proti.

5.Zahajujeme dlouho odkládané inves-
tice. Roky chátrající kino Varšava, 

kde by měl fungovat filmový klub, budova 
Uranu, ze které odpadají kusy pláště, opuš-
těné Lesní koupaliště či divadlo se zcela 
nevyhovujícím zázemím, neodpovídajícím 
faktu,  že  žijeme v  roce 2018. To vše  je 
dědictví po dobách nedávno minulých a to 
vše začínáme dávat do pořádku. Jdeme 
cestou oprav městského majetku, hledáme 
na tyto opravy dotace a snažíme se nachá-
zet ekonomicky nejefektivnější řešení.

6.Podporujeme  spolkový  život  ve 
městě.  Na  rozdíl  od  některých 

kolegů od Starostů si nemyslím, že dotace 
pro liberecké spolky z různých fondů města 
jsou „rozežíráním rozpočtu“ nebo jejich 

„kupování“. Naopak, spolky dělají mnoho 
věcí potřebných pro dobrý život ve městě, 
a to za peníze, za které by to město nikdy 
dělat neumělo. Beru dotace do podpory 
sportovních klubů, kulturních akcí či sociál- 
ních a ekologických projektů jako dobrou 
investici pro lepší život ve městě. Navíc jde 
stále jen o 1 % z rozpočtu města…

7.Pamatujeme i na památky. Liberec 
není jen městem sportu, ale má také 

zajímavou historii a památky, ke kterým 
jsme se ale nechovali vždy tak, jak by si 
zasloužily. Jsem proto rád, že v příštím roce 
jsou v rozpočtu peníze na opravu marián-
ského sloupu, nejstarší barokní památky ve 
městě, nebo na dokončení opravy Liebie-
govy hrobky. Pokračovat budou i opravy 
oken na liberecké radnici a nejvíce mě těší, 
že máme dva miliony vyčleněné na obnovu 
drobných památek, kterými podpoříme pro-
jekty a akce Liberečanů.

Celkový podrobný rozpočet města na 
rok 2018 najdete na www.liberec.cz v sekci 
radnice/strategie a projekty. 

Samotný rybník i pláž a pozemky pod 
hrází patří městu. Povodí Labe patří jen 
samotné  těleso  hráze.  Minulé  vedení 
města  mělo  plán  pozemky  pod  hrází 
i celý  rybník prodat Povodí Labe s  tím, 
že hráz pak opraví Povodí. To mi přišlo 
krátkozraké.  Tak  významná  rekreační 
plocha by měla zůstat v majetku města. 
Nedovedu si představit, že bychom jako 
Změna pro Liberec souhlasili s prodejem 
celého rybníku jen proto, že jsme nenašli 
2,25 milionu korun na výkup hráze.

Vyřešení majetkových poměrů  jsem 
chápal jako první nutný krok pro to, aby 
se s celým územím mohlo něco systema-
ticky začít dělat. Spolu s opravou hráze 
bychom totiž mohli provést i odbahnění 
rybníka  a  vytvořit  zde  pláž  s  lepšími 
vstupy do vody než nyní, upravit par-
koviště a také vybudovat chybějící WC. 

Odhad  investice 
je  cca 14 mil. Kč 
na opravu a 3 mil. 
Kč  na  odbahně-
ní,  z  toho  je  ale 
možné  získat 
dotaci cca 80 %.

Mysl ím,  že 
každý  rozumný  hospodář  a  vlastník 
samotného rybníka a okolních pozemků 
by se pokusil hráz získat do svého vlast-
nictví také. Také myslím, že voliči od nás 
politiků, které si volí, očekávají zejména 
konkrétní činy, které zlepší  jejich život. 
I proto budu na řešení problému Vesec-
kého rybníka dále pracovat a zvažuji, že 
by o této otázce mohli rozhodnout sami 
Liberečané v místním referendu tak, aby 
zde  vznikla  kvalitní  a  na  dlouhé  roky 
dopředu opravená rekreační plocha. 

Josef Šedlbauer

Jan Korytář
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JEŠTĚ K LESNÍMU KOUPALIŠTI
Dovoluji si krátce reagovat na jeden 

článek v letním vydání Libereckého 
zpravodaje. Jednalo se o text „Obnova 
Lesního koupaliště začne už v  létě”. 
Chápu, že bazénová vana je již zrekon-
struovaná, tudíž není třeba reagovat 
na formu rekonstrukce koupaliště, 
ale pouze na ta překroucená tvrzení,  
o nichž píši.

V článku je zmíněno, že s veřejnos-
tí byla prodiskutována další úprava 
a vybavení koupaliště a cituji:

„Většina diskutujících si přála nejen 
obnovu stávající vany, ale také další 
vybavení areálu jako místo pro plážový 
volejbal, přístřešky, bufet, toalety a herní 
prvky…“

Jelikož jsem se diskuze 22.  června 
osobně zúčastnila, nevěřila jsem vlast-
ním očím, když jsem tento odstavec četla. 
Nehodlám vás obtěžovat svým názorem 
na rekonstrukci, ale opravdu mě znepo-
kojuje překrucování skutečností.

Většina přítomných byla pro vybu-
dování volné přírodní koupací plochy 
a herní prvky. Byla proti bufetu/kiosku 
a toaletám napojeným na kanalizaci 
(pokud by toalety v místě vůbec byly, 
pak se mluvilo se o toaletách, které 
se cca 1× za 14 dní vybírají). Přístřeše          
k byl zmíněn ze strany sportovního 
oddílu běžeckého lyžování na uložení 
věcí oproti údržbě areálu. Místo pro 
plážový volejbal někdo zmínil, ale 
nebyla to většina, a upřímně řečeno 
v takto vlhkém místě to asi není nej-
lepší nápad.

Všichni lidé, se kterými jsem se 
o areálu bavila a jejichž názor mě zají-
mal, jsou opravdu pro volnou přírodní 
koupací plochu a zachování klidného 
místa pro odpočinek.

Prosím, abyste nepřekrucovali sku-
tečnost a nedělali blázny z lidí, kteří 
se o  své okolí zajímají a  účastní se 
podobných diskuzí. Jednak nás odra-
díte od účasti na dění ve společnosti, 
jednak bude pak těžko věřit čemukoli, 
co se ve Zpravodaji píše. Věřím, že toto 
záměrem není.

Děkuji a prosím o uvedení informací 
na pravou míru.  Ludmila Nakagoshi

S paní Nakagoshi jsem dlouhodobě 
ve sporu o to, jaká by měla být budouc-
nost Lesního koupaliště. To ovšem 
neznamená, že by její názor byl i větši-
novým názorem liberecké veřejnosti, jak 
občas sama prezentuje.

Rozdílnost pohledů pravděpodobně 
pramení i z toho, že zatímco já si ještě 
pamatuji fungující Lesní koupaliště, 
paní Nakagoshi ho už zažila jen jako 
zavřené a zvykla si na to, že jde o opuš-
těné místo, které by ráda uchovala 
v co nejpřírodnějším charakteru. Já ale 
vycházím z toho, že se jedná o rekreač-
ní zázemí stotisícového města, a i když 
jsem také zastáncem co nejcitlivější 
rekonstrukce a zachování přírodního 
charakteru místa, myslím si zároveň, 
že je potřeba mít zde pro návštěvníky, 
kterých bude logicky více než doposud, 
také odpovídající zázemí.

Paní Nakagoshi byla velmi rozhodně 
proti opravě vany, kterou dnes oceňuje, 
troufnu si tvrdit, více než 90 % lidí, kteří 
se o Lesní koupaliště zajímají. A myslím, 
že stejně tak tomu bude i po dokončení 
celého areálu, který se budeme snažit 
obnovit tak, aby šlo o přírodní, esteticky 
i architektonicky hodnotné a příjemné 
místo pro veřejnost.

 Jan Korytář, náměstek primátora

INSTITUT ZDRAVÉHO ROZUMU?
Město Liberec se v roce 2017 pro-

měnilo v  chaotické dopravní hřiště 
plné bloudících turistů a  naštva-
ných občanů. Řidiči se museli vracet 
z obvyklých tras a hledat jiné cesty, 
které byly zhusta opět překopá-
ny nebo zúženy, a  nikdo nevěděl, 
zda se dostane včas do práce nebo 
odveze své děti do školy před začát-
kem vyučování. Pět měsíců trápení 
a dopravních labyrintů.

Proč? Snad aby někdo vyhověl 
požadavkům stavebních firem na 
zakázky v optimálním termínu?

To jistě ne, asi šlo jen o nezvládnu-
tou logistiku uzavírek nebo nastala 
náhlá absence zdravého rozumu.

Jak jsem se dočetl, teď tedy na 
radnici vzniká institut závazného plá-
nování a koordinování uzavírek silnic 
ve městě Liberci a nahradí odbornou 
odpovědnost odboru dopravy města 
Liberce. Ten to v  roce 2017 zjevně 

nezvládl, ale jistě v tom nebyl sám.
O příčinách a možných vinících této 

ohromující nekompetence v plánová-
ní uzavírek se baví vystresovaní řidiči 
i chodci. Kdo to nezvládl, kdo to pak 
podepsal a proč? Primárně ale možná 
tyto důvody občany nezajímají. Platí si 
totiž své úředníky i politiky, aby vedli 
a spravovali město, ve kterém žijeme 
a chceme žít v dobré pohodě a klidu.

Dopravní průjezdnost patří k tomu 
základnímu, co se od stotisícového 
města očekává. Na ostudu s rozkopa-
ným městem plným automobilů stojí-
cích ve frontách se časem zapomene, 
ale snad se neobjeví další způsob, jak 
znepříjemnit lidem život v krajském 
městě.

Je to v rukou politiků i vrcholných 
úředníků Liberce, zda se nám podaří 
další roky přečkat bez podobných 
pohrom.  Václav Smrkovský

PODĚKOVÁNÍ  OČNÍMU ODDĚLENÍ
Dne 29. 11. 2017 jsem se z plného 

pracovního nasazení a  relativního 
zdraví ocitla ráno v 7.00 s problémy 
oka na očním oddělení KNL. Stav 
mého oka byl natolik vážný, že pan 
primář MUDr. Petr Bulíř rozhodl 
o neodkladné operaci.

Okamžité kolečko předoperačního 
vyšetření, které se mnou absolvoval 
asistent, příprava na operaci a násled-
ně téměř dvouhodinová úspěšná ope-
race. Následovaly čtyři dny pobytu na 
lůžkovém oddělení a následné kon-
troly hojícího se oka. V průběhu celé 
doby pobytu jsem mohla sledovat 
profesionální přístup všech členů per-
sonálu nemocnice, vstřícnost, ochotu 
a pochopení ke všem zde hospitalizo-
vaným lidem.

Chtěla bych i touto cestou poděko-
vat nejen za zachráněné oko, ale i za 
hluboce lidský a individuální přístup 
celého týmu tohoto oddělení nemoc-
nice k pacientům.

 Alena Babínová, Zdislava

PODĚKOVÁNÍ NEUROLOGII
Chtěl bych poděkovat za profesio- 

nální přístup neurologii liberecké 
nemocnice při operaci plotýnky.

Poděkování patří celému personá-
lu, sestrám, operačnímu týmu za milý 
přístup. Vše bylo na špičkové úrovni.

 Jiří Radouš, Liberec

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

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

Jedním z kritérií úspěšnosti zoolo-
gických zahrad je i počet návštěvníků. 
V roce 2017 prošlo branami liberecké 
zoo 355 336 osob, což je druhé nej-
vyšší číslo v posledních deseti letech. 
Velkým lákadlem pro návštěvníky 
byly především nové přírůstky a nové 
druhy zvířat, o které jsme rozšířili naši 
chovatelskou kolekci.

Mezi nejvzácnější mláďata, která se 
v liberecké zoologické zahradě v roce 
2017 narodila, bezpochyby patří samič-
ka osla somálského či samčí přírůstky 
u sambarů skvrnitých a urialů buchar-
ských. I když se nejedná o návštěvnicky 
nejpopulárnější zvířata, patří mezi nej-
ohroženější živočichy, které ZOO Libe-
rec chová. Jejich odchov a posilování 
populací je v odborných kruzích velice 
ceněné a výrazně přispívá k záchraně 
těchto ve volné přírodě vymírajících 
druhů.

Na úseku kopytníků se stáda dále 
rozšířila například o  mláďata žiraf, 
zeber, takinů čínských, vikuní, nyal 
nížinných, antilop koňských, buvolců 
běločelých a kozorožců dagestánských.

Liberecká zoo je ve světě známá pře-
devším díky své unikátní sbírce dravých 
ptáků. Svou pozici na evropské špičce 
jsme potvrdili i loňský rok, kdy se našim 
odborníkům podařilo jako prvním na 
světě úspěšně odchovat dvě mláďata 
orlů nejmenších. Ve světovou známost 
jsme také vešli kuriózním odchovem 
hadilova písaře ze ZOO Dvůr Králové, 
kterého netradičně adoptoval náš 
zkušený pár orlů bělohlavých. Přes-
tože v  úspěch tohoto experimentu 
z počátku věřil málokdo, ukázalo se, že 
by to mohla být jedna z cest, jak zajis-
tit, aby se odchovaná ptačí mláďata 
v budoucnu lépe rozmnožovala přiroze-
ně v párech bez zásahu člověka.

Přes problémy s ptačí chřipkou, jež 
zasáhla v liberecké zoo na jaře loňské-
ho roku, se v zázemí vyklubala i čtyři 
mláďata pelikánů bílých.

Během roku proběhlo několik desí-
tek významných transportů. Hned na 
začátku roku k nám z Paříže přicestova-
la samice lva berberského a nahradila 
v chovu jednoho ze lvích bratrů, který 
našel svůj nový domov v ZOO du Bois 
d’Atilly ve Francii. ZOO Liberec se tak 
pokusí odchovat tyto vzácné „krále 
zvířat“, kteří jsou ve volné přírodě již 
vyhubeni a přežívají pouze díky spolu-
práci zoologických zahrad.

Koncem ledna obohatila naši kolek-
ci exotických druhů i samička muntžaka 
chocholatého, která k nám přicestovala 
z německé ZOO Heidelberg. V evrop-
ských zoologických zahradách je aktuál- 
ně k vidění pouhých 19 jedinců těchto 
malých jelínků.

Dalším novým druhem je ohrožený 
kůň Převalského. Novým velkým láka-
dlem pro návštěvníky se v roce 2017 
stal i mravenečník velký. Ten k nám 
přicestoval v polovině léta z Maďarska. 
V současné době chová liberecká zoo 
celkem 164 druhů zvířat. 

BILANCE ZOO LIBEREC
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ČTYŘI ROKY uváděla činohra Divadla 
F. X. Šaldy muzikál inspirovaný filmem 
Monty Python a  Svatý grál. V  únoru 
představí divadlo nový hudební titul 
s atraktivním názvem Ženy na pokraji 
nervového zhroucení.

Jde o  americký muzikál, který ale 
vychází z filmu Pedra Almodóvara a je 
výjimečný mimo jiné tím, že autoři se 
španělským prostředím inspirovali 
nejen, co se temperamentu týče, ale 
především hudebně.

Jako skladatel je pod muzikálem 
podepsaný David Yazbek, jehož pís-
ničky liberečtí diváci znají i z muziká-
lu Donaha!, který v Liberci před lety 
uváděli v české premiéře v režii Jána 
Ďurovčíka. I tentokrát divadlo sáhlo po 
významné a mladé režisérské osobnos-
ti, jakou je bezpochyby Martina Schle-
gelová, spjatá s oceňovaným Divadlem 
Letí.

Činohra DFXŠ nedává muzikálům 
prostor každoročně, a  to přesto, že 
má ve svém středu takové výrazné 
tváře, jako je Markéta Tallerová, která 
je dokonce držitelkou „muzikálové“ 

Thálie. O to větší pozornost však dra-
maturgie věnuje výběru muzikálových 
titulů a klade důraz na jejich výjimeč-
nost.

Ženy na pokraji nervového zhrou-

cení jsou žánrově mimořádně zajíma-
vé, neboť nabídnou od všeho trochu. 
Bláznivý humor, emoce, napětí i trochu 
snění.

Hlavními hrdinkami jsou, jak název 
napovídá, ženy několika generací. Jejich 
duše jsou plné lásky a touhy, postupně 
se ukáže, že mají i stejného osudového 
muže. Do spletitého příběhu odehráva-
jícího se v rozpáleném Madridu se však 
zapletou i detektivové pronásledující 
nebezpečného teroristu. V libereckém 
divadle věří, že muzikál se bude u pub-
lika těšit stejné popularitě jako v Chebu, 
kde měl před nedávnem svoji českou 
premiéru.

Víc už inscenátoři neprozradili. 
Pokud vás ale Ženy na pokraji nervové-
ho zhroucení zaujaly, premiéry tohoto 
komediálně laděného a  „tempera-
mentního“ muzikálu jsou na programu 
2. a 4. února 2018 v Šaldově divadle. 

Rudolf Anděl nebyl libereckým rodá-
kem, ale za 65 let, která tu intenzivně 
strávil, se jím už dávno alespoň symbo-
licky stal. Své město miloval a jak často 
říkal, považoval ho za nejhezčí ve střed-
ní Evropě. Prošel jím křížem krážem 
nesčetněkrát při svých vyhlášených 
turistických vycházkách, věnoval mu 
to nejlepší ze své tvůrčí i pedagogické 
činnosti a zůstal mu věrný beze zbytku 
až do svého skonu. Pokud u laureátů 
čestného občanství města Liberec 
nutně předpokládáme vysoký veřejný 
kredit, nejskvělejší charakter a morál-
ku, mimořádné zásluhy přesahující 
hranice daného území i upřímný dlou-
hodobý zájem o ně, byl Rudolf Anděl 
učebnicovým prototypem takového 
kandidáta. Právem mu proto bylo toto 
nejvyšší ocenění  – jako teprve sed-
mému v pořadí po roce 1990 – k jeho 
devadesátým narozeninám před čtyřmi 
lety uděleno.

Rudolf Anděl se svým životním půso-
bením výrazně zapsal do novodobých 
dějin našeho města a jeho památka tu 
zůstane vysoce vážena.

Jaroslav Seifert v roce 1956 na sjezdu 
Svazu československých spisovatelů 

pronesl, že spisovatelé jsou svědomím 
národa. Smlčí-li pravdu kdokoliv jiný, 
může to být taktický manévr. Smlčí-li 
pravdu spisovatel, lže, uvedl tehdy Sei-
fert. Je nesporné, že jedním z nejdůle-
žitějších tvůrčích oborů pro objektivní 
a nepokřivenou reflexi národní minu-
losti je historická věda. A nebojím se 
proto v té souvislosti říci, že právě děje-
pisci jsou skutečným svědomím národa, 
skutečnými posly pravdy. Jedním z nich 
byl i Rudolf Anděl, který si do té míry 
uvědomoval nezbytnost svobody 
bádání i svobodného šíření poznatků 
a vědomostí, že ho komunistický režim 
pro tento jeho ryzí postoj na dlouhá 
léta umlčel a připravil o lásky největší – 

o možnost vědecky zkoumat, vyučovat 
dějepis a předávat své znalosti dalším 
pokolením studentů.

Rudolf Anděl byl všem strůjcům 
i obhájcům totality živoucí připomín-
kou jejich činů i zvráceného myšlení. 
Je teď na dalších generacích historiků, 
aby jeho mravní i odborný odkaz drželi 
v paměti společnosti i nadále.

S Rudolfem Andělem jsem se tváří 
v tvář poprvé setkal v dubnu 2015 při 
oslavě jeho jedenadevadesátin. Musel 
jsem obdivovat jeho fyzickou i duševní 
svěžest, jakou mu život dopřál do tak 
vysokého věku, i brilantní uvažování 
nad smyslem dějin, který nám tehdy 
v krátkosti vyložil.

Hned z několika biografických vzpo-
mínek či jubilejních laudatií jeho kolegů 
a  přátel, které jsem si v  posledních 
dnech pozorně přečetl, jasně vyznívá, 
že Rudolf Anděl byl životním optimis-
tou, noblesním člověkem, milovníkem 
humoru i dobré muziky. Jeho nejpatr-
nějším rysem však bylo jeho člověčen-
ství – měl opravdu rád lidi a oni zase 
jeho.

Nechť je sbohem a odpočívá v míru 
a pokoji! 

Ženy na pokraji nervového zhroucení nabídnou humor i trochu snění
Úspěšný Monty Python’s Spamalot nahradí nový světoznámý muzikál.
Divadlo F. X. Šaldy

Zemřel Rudolf Anděl, prototyp 
člověčenství a charakteru
Zemřel docent Rudolf Anděl. Historik, pedagog, držitel medaile i čestného občanství našeho 
města. Za svých 93 let prožil život bohatý na pozoruhodné události, z nichž některé stojí za 
to krátce zaznamenat.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu

Z denního tisku a stránek 
radnice jsem se dozvěděla 
smutnou zprávu, že 
odešla pro město Liberec, 
Technickou univerzitu 
a širokou veřejnost 
významná osobnost: pan 
profesor Rudolf Anděl.

Ve zveřejněných článcích se zmiňu-
je zejména jeho činnost po roce 1989. 
Je to jistě právem, ale já mám s tímto 
významným člověkem spojeno své 
studium na Střední ekonomické škole 
v Liberci (dnes obchodní akademie).

Po odchodu z vysokoškolského pro-
středí zde vyučoval zejména německý 
jazyk. Jsem přesvědčena, že jeho pří-
chodem stoupla úroveň vyučování na 
této škole. Byla jsem potěšena, když mu 
bylo v roce 2014 uděleno čestné občan-
ství města Liberec, a vděčná za to, že 
jsem se mohla tohoto aktu zúčastnit. 
Když jsem se mu jako jeho bývalá stu-
dentka připomněla, jeho otázka byla: 
„Umíte ještě německy?“ Věřím, že se 
na jméno tohoto významného člověka 
nezapomene a ještě jednou mu touto 
cestou děkuji za vše, co pro vzdělanost 
v našem městě vykonal.

Čest jeho památce.
Věra Skřivánková,

zastupitelka KSČM

Osobní vzpomínka 
na pana profesora 
Anděla
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OBECNĚ O KRIZOVÉM ŘÍZENÍ
Všichni jsme se jistě setkali se situa-

cemi, které nečekaně, ale zásadním způ-
sobem narušily normální chod našeho 
života. Mnohdy při nich dochází k bez-
prostřednímu ohrožení života, zdraví, 
škodám na majetku a ohrožení životní-
ho prostředí. Takovou situaci nazýváme 
mimořádnou událostí. V poslední době 
se jedná nejčastěji o povodně, vichřice, 
plošné náledí, rozsáhlé požáry, těžké 
dopravní nehody a ve světě stále častěji 
o teroristické útoky. Tyto mimořádné 
události řeší složky IZS běžnými silami 
a prostředky. V okamžiku, kdy však síly 
a  prostředky složek IZS nedostačují, 
je vyhlášen některý z krizových stavů. 
Z mimořádné události se v tuto chvíli 
stává krizová situace, kdy dochází 
k aktivaci krizových orgánů a systému 
krizového řízení.

Krizová řízení však nejsou pouze čin-
nosti vykonávané při řešení vlastní krizové 
situace, ale především činnosti vykoná-
vané příslušnými orgány průběžně po 
celý rok. Cílem krizového řízení je tedy 
především předcházet vzniku a zajistit 
přípravu na zvládnutí krizových situací, 
nastartovat obnovu postiženého území. 
Z praxe víme, že zabránit vzniku většiny 

krizových situací nelze, ale plánováním, 
přípravou a  vhodnými preventivními 
opatřeními můžeme a dokážeme pod-
statně zmírnit průběh, snížit škody a pří-
padné další dopady některých událostí 
na běžný život.

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ V ORP LIBEREC
Krizové řízení na Magistrátu města 

Liberec zabezpečuje odbor kanceláře 
tajemníka – oddělení krizového řízení. 
Činnost oddělení je zaměřena zejmé-
na na plnění úkolů v oblasti krizového 
plánování, obranné politiky státu a pří-
pravy na činnost při krizových situacích. 
V praxi to znamená například zajišťová-
ní činnosti bezpečnostní rady, přípravu 
činnosti krizového štábu, koordinaci při 
vytváření havarijní a krizové dokumen-
tace, spolupráci se základními i ostat-
ními složkami IZS včetně armády. Do 
této oblasti spadá i zřizování, výcvik 

a zajišťování akceschopnosti městských 
jednotek požární ochrany (dobrovolní 
hasiči), zřizování zařízení civilní ochrany 
a další úkoly.

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A OBČAN
Za běžné situace se s krizovým říze-

ním setkáváme výjimečně. Pokud přeci 
jenom, tak se zpravidla jedná o cvičení kri-
zových orgánů, složek IZS, nebo se jedná 
o spolupráci při sběru dat potřebných pro 
krizové plánování. Například v roce 2017 
proběhlo v bývalém vojenském prostoru 
Ralsko cvičení složek IZS zaměřené na 
koordinaci činností při řešení situace, 
při které došlo k hromadnému postiže-
ní osob. Nacvičovalo se zde zajišťování 
náhradního ubytování, stravování, vyhle-
dávání osob v terénu, vzájemná komuni-
kace a mnoho dalších činností, které se 
v reálné situaci skutečně dějí.

Při vzniku krizových situací nebo 
mimořádných událostí se tento stav 
radikálně mění. Občanů se mohou 
přímo dotýkat opatření přijímaná 
v souvislosti s řešením konkrétní situace 
(např. změny ve veřejné dopravě, eva- 
kuace, omezení pohybu v určitých loka-
litách, změny systému výplaty sociál-
ních dávek…). Orgány krizového řízení 
nám díky přijímaným opatřením mohou 

v  nastalé situaci pomoci, ale nikdy 
ji nebudou za nás řešit. Konkrétním 
příkladem, kdy plně fungoval systém 
krizového řízení, byly bleskové povodně 
v roce 2010. V průběhu povodní v rámci 
krizového řízení pracovaly krizové štáby 
všech úrovní. Občané se na ně obraceli 
s žádostmi o informace, různé druhy 
pomoci, ale také naopak s nabídkami 
pomoci jak osobní, tak materiální. Byl 
spuštěn systém náhradního výdeje 
dávek, poskytování finanční pomoci, 
fungoval systém náhradního ubytování, 
distribuce humanitární pomoci apod.

O možných rizicích, hrozbách, ohro-
ženích a nebezpečích musíme hovořit 
a poskytovat o nich dostatek informací. 
Všichni bychom měli vědět, jak se chrá-
nit, a znát zdroje informací: např. www.
liberec.cz (1url.cz/@co_delat_kdyz), 
www.hzscr.cz, tísňové linky, základní 
hrozby, základy první pomoci apod.

Ochrana vlastního života, zdraví 
a majetku je povinností každého jed-
notlivce. Vzhledem ke skutečnosti, že 
poznatky a znalosti z oblasti krizové-
ho řízení vám mohou zachránit život, 
ochránit zdraví, případně majetek, 
doporučujeme se s touto problemati-
kou seznámit. 

PROJEKTY KONTAKTNÍ sociální 
práce a Asistenti prevence kriminality 
přitom vycházejí ze schválené Strate-
gie pro sociální začleňování.

Kontaktní sociální práce (KSP) 
nahradí a  rozvine současný projekt, 
financovaný z Úřadu vlády, jímž zřizu-
jeme pozici terénního pracovníka. Nově 
takto získáme celkem 4 terénní pracov-
níky pro sociálně vyloučené lokality 
a  oblasti s  lidmi bez přístřeší. Cílem 
projektu je aktivní sociální práce v při-
rozeném prostředí (sociálně vyloučené 
lokality, ubytovny, bez přístřeší) a také 
řešení problémů spjatých se sociál- 
ním bydlením. Jde například o včasné 
řešení dluhů za bydlení, k němuž zatím 

nemáme dostatek vlastních kapacit, 
zajišťování adekvátního bydlení pro 
nové klienty, tedy snižování bezdo-
movectví, či zlepšování sousedských 
vztahů. Projekt v tomto směru vhodně 
doplní režim přidělování bytů housing 
first (bydlení především), který jsme 
zahájili ve druhé polovině roku 2017.

Druhý projekt počítá s pěti asistenty 
prevence kriminality (APK) pro měst-
skou policii, měli by napomáhat se sni-
žováním rizikových jevů, zvyšováním 
pocitu bezpečí v sociálně vyloučených 
lokalitách i  s  mediací nejrůznějších 
problémů. Součástí je i prevence xeno-
fobně a rasově motivovaných útoků, 
podpora nerepresivních metod měst-

ské policie i snížení míry vandalismu ve 
veřejném prostoru. Asistenti by se měli 
rekrutovat z řad lidí, kteří mají dobrou 
znalost sociálně vyloučených lokalit 
nebo z nich dokonce sami pocházejí. 
Budou k dispozici i na místech s vyšší 
koncentrací lidí v centru města, jako 
jsou dopravní uzly. Pozitivním důsled-
kem by mělo být i budování důvěry 
mezi obyvateli vyloučených lokalit 
a majoritou.

Náklady KSP dosahují 6,88 milionu, 
náklady APK pak zhruba 6,5 milionu 
(v obou případech je spoluúčast města 
5 %). Cílová skupina obou projektů se 
v mnoha směrech překrývá, projekty 
na sebe vzájemně navazují. 

Krizové řízení a občan
V minulých číslech Libereckého zpravodaje jsme se zabývali převážně praktickými tématy z oblasti IZS, ochrany majetku 
a obyvatelstva. Nyní se pokusíme vysvětlit, co znamená pojem „krizové řízení“ a jaké místo v krizovém řízení má občan.
Jan Gardoň, referent oddělení krizového řízení 

Město získalo 13 milionů na práci s rizikovými jevy
I v sociální oblasti se nám daří získávat významné finance na projekty z operačních fondů. Nově jsme takto uspěli hned 
se dvěma, jimiž chceme čelit rizikovým jevům v centru města i v jeho okrajových částech. Celkem 13 milionů korun tak 
v dalších třech letech půjde na snižování bezdomovectví, udržení nájemního bydlení, snížení výskytu kriminality.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu 

Cílové skupiny projektů 
vycházejí z analýz, z nichž 
mj. pro území města Liberec 
vyplývají tato data:

- identifikované oblasti se sociálním 
vyloučením či ohrožením SV: 18

- v nich žijících lidí: 750

- lidé ohrožení sociálním vyloučením 
nebo sociálně vyloučení: až 6 000

- počet bez přístřeší: cca 100

- kapacity komerčních ubytoven: 
cca 1 500 lůžek

- počet lidí s exekucí: 10 020
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Přivolejme s jarem i naději
„Přivolejme s jarem i naději“ je i letos mottem Tulipánového měsíce, projektu, který v březnu již pošesté realizuje nezisková 
organizace Amelie, z. s. Projektem chce upozornit na potřebu podpory onkologicky nemocných a jejich blízkých nejen 
v oblasti léčby, ale i v psychosociální rovině.
Amelie, z. s.

 SENIORŮM / SOCIÁLNÍ SLUŽBY

PROGRAM CENTRÁLNÍHO KLUBU SENIORŮ
Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1, e-mail: klub@ksk.liberec.cz
tel.: 485 244 992 www.ksk-liberec.cz/seniori
Účastníci akcí souhlasí s pořízením zvukového a obrazového záznamu, 
který může být využit Komunitním střediskem Kontakt Liberec, p. o. 
pro účely prezentace akcí či aktivit přímo souvisejících.

ÚTERÝ

16. 01.
14.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Edith Piaf
Povídání se Zdenou Marešovou 

STŘEDA

17. 01.
15.00 hod.

bílá klubovna,  
5. patro

Zdravotnictví v Libereckém kraji
Beseda s MUDr. Přemyslem Sobotkou

PONDĚLÍ

22. 01.
14.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Národní divadlo
Beseda s Alenou Šukovou

ÚTERÝ

23. 01.
14.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Hudební odpoledne  
s harmonikou

STŘEDA

24. 01.
15.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Letem světem – Pumy
Naučný přírodopisný seriál

STŘEDA

31. 01.
14.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Autorské čtení
se Zuzanou Hubeňákovou

STŘEDA

07. 02.
15.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Letem světem – Vlci
Naučný přírodopisný seriál

ČTVRTEK

08. 02.
10.00 - 12.00 hod.
Home Credit Arena

Tréninkové dopoledne  
v Kuželně

ÚTERÝ

13. 02.
14.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Hudební odpoledne  
s harmonikou

Klub šikovných rukou - každé liché pondělí od 10.30 hod.
Herní odpoledne - každý čtvrtek od 13.00 hod.
Relaxační cvičení - každý pátek od 08.00, 09.00 a 10.00 hod.  

Letošní zahájení celorepublikového 
projektu se uskuteční 1. března v Liber-
ci, díky podpoře Divadla F. X. Šaldy, 
představením „Podivuhodný případ se 
psem“ od 19.00 v Malém divadle.

Na podporu onkologicky nemocných 
a jejich blízkých bude realizováno něko-
lik projektů. Konkrétně v  libereckém 
regionu budou po celý březen vyzdo-

bena onkologická oddělení nemocnic 
v Liberci a Jablonci nad Nisou obrázky 
dětí. V prostorách komplexního onko-
logického centra v  Liberci proběhne 
vystoupení dětského pěveckého sboru 
Slunečnice při ZŠ Švermova.

„Onkologická léčba je náročná 
a stresující, a proto se snažíme nemoc-
ným zpříjemnit pobyt v  nemocnici 

a nabídnout program, který je na chvíli 
může odvést od jejich starostí a obav,“ 
říká koordinátorka Centra v  Liberci 
Mgr. Petra Kuntošová.

Na podporu bezplatných služeb 
pro onkologicky nemocné a  jejich 
blízké se uskuteční i  několik sbír-
kových akcí. Jednou z nich bude již 
druhým rokem realizovaný projekt 

„Vzkaz knihou“ v  Krajské vědecké 
knihovně.

„Novinkou roku 2018 bude prostor 
Amelie v OC Forum, kde návštěvníci 
získají nejen informace o onkologic-
kém onemocnění, kontakty na Amelii 
v Liberci, ale uskuteční se zde i něko-
lik jarních tvoření pro dospělé i děti,“ 
dodává Kuntošová. 

DE NIRO hraje 70letého penzistu, který 
využije příležitosti vrátit se znovu do 
práce, kde sobě i  mladým kolegům 
dokáže, že pracovní a životní zkušenosti 
nikdy nezestárnou.

Český statistický úřad odhaduje, že 
po celou druhou polovinu 21. století 
bude v ČR žít 2,5× více seniorů než dětí. 
Z ekonomického hlediska to s sebou 
nese skutečnost, že produktivní věk se 
bude prodlužovat. Ovšem najít ve věku 
50+ práci, která bude pro vzdělaného, 
zkušeného, zralého člověka vyhovující, 
už tak snadné být nemusí. V Libereckém 
kraji bylo v roce 2015 přes 7000 lidí, kteří 
byli ve věku 50+ nezaměstnaní. Toto 
číslo se i v novém roce ale daří snižovat. 
Přesto je v kraji stále mnoho lidí, kteří 
práci aktivně hledají, jenže narážejí na 
různé překážky a společenské předsud-
ky. Jak prodat své zkušenosti a prosadit 
se na trhu práce, s tím pomáhají od roku 
2005 i  těmto lidem poradci z Centra 
Kašpar.

„Ze zkušeností víme, že lidé v tomto 
věku jsou stále velmi produktivní. 
Přesto svůj věk vnímají pro zaměstna-
vatele jako neatraktivní. Častokrát již 
pečují o staré rodiče či se více věnují 
vnoučatům, a tak potřebují tak slaďovat 
péči se zaměstnáním,“ popisuje situaci 
zájemců o práci ve věku 50+ Jiří Andrle, 
poradce z Centra Kašpar. Lidé ve věku 
50+ při hledání práce uvádějí často zby-
tečné obavy z toho, že ztratili kontakt 
s profesí, že žádají o méně náročnou 
práci, nestojí o práci na směny. Navíc 

jsou mnohdy pod tlakem, protože 
potřebují peníze. „Spoluprací, dovzdě-
láním, přípravou životopisu, motivač-
ního dopisu i samotným nácvikem na 
pohovor a zprostředkováním zaměst-
nání pomáháme lidem v Centru Kašpar 
najít řešení jejich situace,“ uvádí Andrle. 
Služby Centra Kašpar jsou široké. Indi-
viduální poradenství či řada programů 
a  vzdělávacích kurzů, které rozvíjejí 
dovednosti potřebné k  úspěšnému 
nalezení a udržení si práce, jsou zdarma.

Jeho slova pak potvrzuje skutečnost, 
že za 13 let svého působení v Liberec-
kém kraji pomohlo Centrum Kašpar na 
1300 lidem. Do otevřené poradny na 
pobočkách v  Liberci či Jablonci nad 
Nisou se objednávejte telefonicky na 
čísle 739 037 527 nebo e-mailem petra.
smiskova@centrum-kaspar.cz. Více 
informací hledejte na www.centrum-
-kaspar.cz.   

Vaše zkušenosti 
nikdy nezestárnou
Lepší pozdě, nežli nikdy. Je klasickým citátem, který zazněl 
i v komedii Stážista v hlavní roli s charismatickým Robertem 
De Nirem. Standardní americký film s dobrým koncem 
poukazuje hned na několik jevů, které bují čím dál víc 
i v české společnosti.
Petra Hottmarová

30. LEDNA OD 11.00 DO 14.00 SDRUŽENÍ 
TULIPAN, Z. S., SLAVNOSTNĚ OTVÍRÁ

 KOMUNITNÍ CENTRUM TULIPAN
Budeme se na vás těšit na adrese Kostelní ul. 7/9, 46001 Liberec 1.

Co komunitní centrum nabídne? Pravidelné setkávání osob, které 
mají zkušenost s duševním onemocněním, odbornou pomoc, 
příležitost vzdělávat se a příjemně strávit volný čas, destigmatizační 
kampaň.
Bližší informace: kc@sdruzenitulipan.cz, 775 802 277
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Přeprava 
pro seniory 
a zdravotně 
znevýhodněné

Objednání:

 773 773 778
pondělí – pátek

8:00 – 17:00 hod.

www.ksk-liberec.cz

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. 12. DO 31. 12. 2017
394/17 klíče 28. 12. 2017

393/17 finanční hotovost (Marie Šorfová) 28. 12. 2017

392/17 mobilní telefon 27. 12. 2017

391/17 klíče od vozidla 27. 12. 2017

390/17 mobilní telefon 27. 12. 2017

389/17 mobilní telefon 22. 12. 2017

388/17 fotoaparát 22. 12. 2017

387/17 klíče 22. 12. 2017

386/17 peněženka – Aleš Kučera 22. 12. 2017

385/17

nálezy DPMLJ: peněženka – Vojtěch Ouzký, průkaz – Eva Herková, taška (nové 

oblečení), peněženka – Petr Kniha, dívčí mikina, peněženka – Ladislav Martin, chla-

pecká obuv, batoh, tubus, karta – Tereza Jindrová, rukavice, kabelka, stan, brýle, čip

20. 12. 2017

384/17 finanční hotovost 19. 12. 2017

383/17 klíče od vozidla 21. 12. 2017

380/17 deštník 14. 12. 2017

379/17 čepice, rukavice 14. 12. 2017

378/17 klíče 13. 12. 2017

377/17
nálezy DPMLJ: peněženka Markéta Profousová, batoh, mobilní telefon, čepice (dívčí), 

2× rukavice (dámské, dětské), penál, brýle (dioptrické), taška s oblečením (dětským)
12. 12. 2017

376/17 peněženka – Miloslav Jirotka 12. 12. 2017

374/17 mobilní telefon 11. 12. 2017

372/17 klíče 7. 12. 2017

371/17
nálezy DPMLJ: průkaz Simona Mašková, vak (se sport. oblečením), batoh, dioptrické 

brýle, peněženka bez obsahu, peněženka – Taras Butkevych
8. 12. 2017

370/17 karta – Alena Ledlová 6. 12. 2017

362/17
nálezy DPMLJ: průkaz – Veronika Hnízdová, kabelka (čepice), rukavice, čepice, 

batoh, pouzdro s léky
1. 12. 2017

NA HARCOVĚ najdete celkem 8 kurtů, 
tři jsou venkovní a pět kurtů je celoročně 
krytých zděnou halou. Takto velkou halu 
s kurty nemají nikde jinde v České republi-
ce. Hala je prostorově variabilní a hřiště se 
může libovolně přestavět podle potřeby 
na 5, 3 a 2 plážové volejbalové kurty, dále 
hřiště na fotbal, badminton a jiné. Hala 
může posloužit i pro jiné akce.

Beach club Liberec si klade za cíl při-
blížit plážový volejbal co nejširší veřej-
nosti, především dětem, a umožnit hrát 
plážový volejbal celou sezonu.

Od září probíhají pravidelné tré-
ninky s kvalitními trenéry nejen pro 
děti a mládež, ale také tréninky pro 
dospělé, jak pro začátečníky, tak pro 
pokročilé. Dále dopolední trénování 
pro maminky s  hlídáním dětí nebo 
sobotní intenzivní tréninky a páteční 
otevřené tréninkové turnaje. Samo-
zřejmě je možné pronajmout si kurt 
na soukromou hru. Otevřeno je každý 
den od 8 do 23 hodin.

Všechny dostupné informace se 
dozvíte na www.beachliberec.cz. 

Plážový volejbal 
v Liberci i v zimě
Už nemusíte v zimě jezdit za plážovým volejbalem do Prahy. 
Můžete si ho po celý rok zahrát v Liberci v areálu Beach 
clubu Liberec v ulici Na Skřivanech ve Starém Harcově.
Vida Karbanová

Ricochet  již od     90 Kč / hod.

Stolní tenis  již od    90 Kč / hod.

Badminton již od    135 Kč / hod.

Tenis indoor  již od    225 Kč / hod.

Staň se součástí pořadatelského týmu Jizerské 50 a buď u legendárního závo-
du, který se koná již od roku 1968.

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 15. února (čtvrtek) do 18. 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 51. JIZERSKÉ 50
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Tradice novoroční cyklistické vyjížď-
ky stále žije. I  kdyby venku zuřila 
vichřice, na Nový rok pravověrní 
cyklisté na kolo musí. Tato společ-
ná tradice libereckých a  jablonec-
kých cyklistů trvá už od prvních 
válečných let.

Liberečtí cyklisté se sejdou u budo-
vy liberecké sokolovny a  společnou 
jízdou pokračují na jablonecký Ostrý 
roh, kde se k  nim připojí místní cyk-
listé. Peloton pak společně vyrazí 
k městské radnici.

Letos se u  radnice sešlo 27 cyk-
listů. Nejdelší trasu na akci urazil 
Milan Drška, který přijel až z  Lázní 
Bělohrad. Nejstaršími účastníky byli 
sedmasedmdesátiletí Pavel Vaňátko 
a Ota Dvorský. Nejmladším pak roční 
Mareček Strnad. 

NOVOROČNÍ VYJÍŽĎKA

 SPORT

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 26. LEDNA.
JONÁŠ KUČERA navázal na celo-
státní turnaj B, který se hrál také na 
domácích dvorcích LTK, a celkem jed-
noznačně získal titul severočeského 
přeborníka ve dvouhře i čtyřhře. Ve 
finále porazil žateckého Hanela 64 
a 62. Čtyřhru vyhrál společně s dalším 
hráčem LTK Matoušem Čepelíkem. 
Tomáš Bursa obsadil třetí místo ve 
dvouhře i ve čtyřhře. Sbírku medailí 
LTK pak doplnil Oliver Falta třetím 
místem ze čtyřhry.

Jana Kareisová se stala přebornicí 
do 12 let v Jablonci n/Nisou, která ve 
finále zdolala Charvátovou z Teplic 
63 a 62. Třetí místo ve čtyřhře obsa-
dilo LTK duo Bára Bratršovská / Nikola 
Peldová. 

Severočeskými přeborníky 
do 12 let hráči LTK
Liberečtí tenisté zabodovali v oblastních přeborech ml. žáků.
LTK Liberec 
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DISTRIBUCE ZPRAVODAJE

čtvrtek 25. 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

V Liberci a Jablonci bojovalo 662 stolních tenistů
První novoroční víkend odstartoval liberecký klub stolního tenisu organizací republikových turnajů ve všech čtyřech 
věkových kategoriích. V městské sportovní hale v Jablonci nad Nisou a v hale míčových sportů v Liberci soupeřilo 
dohromady 662 dětí. A na domácích stolech se nejvíc dařilo Monice Pařízkové, která vybojovala hned tři medaile!

SKST LIBEREC je tradičním pořadate-
lem ping-pongových akcí. V roce 2016 
uspořádal v jablonecké hale bodovací 
turnaj mládeže a spolupořádal i mist-
rovství republiky dospělých. Nikdy ale 
nekoordinoval dva turnaje zároveň. 
„Měli jsme z  toho trochu obavy, ale 
nakonec jsem s průběhem spokojen. 
Věřím, že jsme účastníkům připravili 
kvalitní podmínky a mám radost, že se 
nám sešla řada pozitivních ohlasů. Rádi 
se k nám vracejí i kvůli populárním ply-
šovým bílým tygrům, které ti nejlepší 
dostávají jako ceny. To už je taková naše 
tradice,“ popisuje hlavní organizátor 
Martin Protiva.

Hned 3 tygříky bude nově doma 
chovat i Monika Pařízková. Mezi mladší-
mi žákyněmi obsadila ve dvouhře bron-
zový stupínek a s Kateřinou Pisárovou 
z Rakovníka ovládly čtyřhru. O den poz-
ději pak zazářily i mezi staršími dívkami, 

tam si dokráčely pro stříbro.
Nejsilněji obsazenou kategorií pak 

byl sobotní dorost  – prezentovalo 
se 222 hráčů a  hráček. Mezi nimi se 
probojoval mezi nejlepších 16 Martin 
Pařízek, který o postup do čtvrtfinále 
prohrál nešťastně 2:3 s hodonínským 
Růžičkou. Čtvrtou medaili přidal do 
liberecké sbírky Bohuslav Čermák, který 
ve čtyřhře nejmladších žáků spolu s 
Jakubem Sivákem z Hostinného vybo-
jovali bronz.

Radost dělala v  libereckém dresu 
ale téměř třicítka stolních tenistů, řada 
z nich si navíc vyzkoušela atmosféru 
celostátního turnaje prvně a převážně 
šlo o úspěšné debuty. „Obzvlášť nej-
mladší žáci byli asi malinko vyjukaní, 
ale všichni se snažili na maximum. Až 
čas ukáže, zda postupem času budou 
i oni aspirovat na zajímavá umístění,“ 
přeje si Protiva. 

Jonáš Kučera s trenérem  Liborem Majšadrem


