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Na letošní letní sezonu 
bude Lesní koupaliště 
plně připraveno.
 Viz str. 3

Virtuální prohlídky 
krematoria
V budově krematoria byly nově 
spuštěny virtuální prohlídky 
velké i malé obřadní síně, které 
prošly rekonstrukcí a které 
je možné si prohlédnout na 
internetu například před sjed-
náním pohřbu. 
Virtuální prohlídka malé ob-
řadní síně: 1url.cz/@mala_sin.
Virtuální prohlídka velké ob-
řadní síně: 1url.cz/@velka_sin.
Liberecké  krematorium vlastní 
město Liberec a současně pro-
vozuje i pohřební službu. Pro-
najímá obřadní síně, zajišťuje 
komplexní uspořádání smu-
tečního ceremoniálu. Klientům 
zaručuje nepředražený servis 
na nejvyšší úrovni. Cenu 
pohřbu lze spočítat dopředu 
dle ceníku, který je uveden na 
webové adrese www.pohreb-
vliberci.cz. Nepřetržitý telefon-
ní kontakt je 485 243 459.

 
Výluka lanovky
Výluka kabinové lanovky na 
Ještěd pokračuje do 20. červ-
na. Náhradní dopravu zajišťuje 
od 19. dubna čtyřsedačková 
lanovka Skalka ve Skiareálu 
Ještěd. K dispozici je parko-
viště P1 u konečné tramvaje. 
Lanovka jezdí v dubnu o ví-
kendech a svátcích, v květnu 
a červnu od středy do neděle, 
vždy od 9 do 17 hod. každou 
půlhodinu. Cesta po hřebenu 
ze Skalky k hotelu Ještěd trvá 
cca 30 min. Více na infolince: 
737 222 499, www.skijested.cz.

V centrum neziskových organizací a sociálních služeb se má proměnit bývalé sídlo oblastní galerie, Liebiegův palác. Spolkový 
dům s rozsáhlou nabídkou služeb a aktivit by měl znovu ožít na podzim roku 2021. Více na straně 9.  Foto Pavel Chmelík

Letní sezona 
v Lesním koupališti

Krátkézprávy

Uzavírkám ulic v Liberci se 
bohužel ani letos nevy-
hneme. Přinášíme jejich 
aktuální přehled. Viz str. 14

Opravovat ulice  
bez uzavírek nelze 

Největší investice směřují do 
rekonstrukcí školských 
zařízení a sociálních 

bytů. Viz str. 12

Rozpočet města 
pro rok 2019

Redakce

Systém bude fungovat tak, že 
majitelé bytů si budou moci koupit 
jednu abonentku za 42 Kč měsíčně, 
v případě druhého a dalších aut bu‑
dou ceny citelně vyšší. „Zároveň po‑
necháme několik míst ve vzdáleněj‑
ší lokalitě zdarma, a  tím ze sídliště 

vymístíme ostatní auta, která buď 
nepatří těm, co tam bydlí, anebo 
nejsou tak aktivně využívána,“ po‑
pisuje náměstek primátora Jiří Šolc.

A  dodává: „Majitelé bytů se bu‑
dou moci rozhodnout, zda před 
svým panelákem tuto zónu chtějí, či 
nikoliv. Město nechce dělat nic proti 
většinové vůli občanů.“  Viz str. 11

Parkování na sídlištích je očistec. 
Radnice to chce řešit

Město Liberec chystá revoluci v parkování – parkovací „zóny sídliště“ přináší řešení ve stále se 
zvyšujícím zájmu o vydávání placených karet s vyhrazeným stáním na sídlištích. Pokud nový 
systém ale lidé nebudou chtít, město jej násilím zavádět nebude.

Jiří Šolc
náměstek primátora
„Současný stav s parková‑

ním na sídlištích je nevy‑

hovující, hledáme nejlepší 

možné řešení.“
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Setkání 
s občany Kateřinek
Primátor a vedení 
města s vámi bude 
diskutovat o aktuálních 
tématech ve vaší čtvrti

Čtvrtek 9. května
Od 17 hodin

Koupaliště

^L

Vážení Liberečané,
máme za sebou první jarní týdny a symbolicky právě na první jar‑

ní den jsme pro vás zahájili letošní sezonu městských farmářských 
trhů, které najdete každý čtvrtek v prostoru mezi libereckou radnicí 
a nákupním centrem Plaza. S novým místem, které se osvědčilo už 
na podzim, nabrala tržnice druhý dech a určitě vám doporučuji za‑
stavit se tam. Nabídka regionálních farmářů je opravdu pestrá, a na‑
víc se bude průběžně měnit podle ročního období.

Jistě už jste si všimli, že Technické služby města Liberce zahájily 
úklid po zimě. Denně můžete v ulicích potkat zametací stroje nebo 
pracovníky, kteří provádějí úklid. Na našich facebookových stránkách 
vás pravidelně informujeme o tom, kde se daný den budou pohybo‑
vat stroje a pracovníci technických služeb, abyste měli větší přehled. 

Máme za sebou také tradiční akci „Ukliďme svět, ukliďme Česko“, 
které se účastním už několik let. Jako obvykle jsem pomáhal uklízet 
v lokalitě Rochlice a Zeleného údolí. Chtěl bych poděkovat všem, kte‑
ří se ve svém volném víkendovém čase aktivně zapojili do této osvě‑
tové akce. Ukázali jste, že čistota našeho města vám není lhostejná.

V březnu jsme pokračovali v načaté tradici setkávání s občany v li‑
bereckých čtvrtích a tentokrát jsme zavítali na největší liberecké síd‑
liště. V Rochlici jsme se setkali se zástupci osadního výboru a posléze 
i  s  občany, se kterými jsme debatovali v  prostorách ZŠ Dobiášova. 
Vaše názory a podněty nás zajímají, takže můžete počítat s tím, že 
postupně navštívíme všech 33 libereckých čtvrtí.

Při setkání s  nejlepšími sportovci Libereckého kraje jsem měl tu 
čest popovídat si s mistryní světa ve snowboardcrossu Evou Samko‑
vou, která letos získala druhý křišťálový globus za triumf v celkovém 
hodnocení Světového poháru. V  anketě za minulý rok skončila Eva 
Samková na třetím místě za dvojnásobnou olympijskou vítězkou Ester 
Ledeckou a biatlonistou Michalem Krčmářem. Setkání s Evou Samko‑
vou bylo velmi příjemné a moc mě těší, že máme v našem městě tak 
úspěšné a dobře fungující sportovní oddíly, jako je Dukla Liberec.

Březen byl také dalším měsícem, kdy jste v  ulicích města mohli 
narazit na filmaře. Tentokrát to byl dánský filmový štáb, který pracuje 
na televizním seriálu Atlantic Crossing, a opět se natáčelo i v okolí 
radnice. Ta je pro filmaře spolu s  historickým vlakovým nádražím 
jedním z největších lákadel našeho města. Připomeňme, že loni spo‑
lupracovala Filmová kancelář Liberec na sedmi projektech včetně 
natáčení nejnovějšího dílu Spider ‑Mana, kde rovněž sehrála klíčovou 
roli naše krásná radnice.

Užijte si Velikonoce a  taky si trochu odpočiňte, ať vás nedožene 
pověstná jarní únava!  

Jaroslav Zámečník,
 primátor města Liberec

Editorial

Chatová osada Jachta u Máchova jezera
Levné ubytování s polopenzí v chatkách 

se sociálním zařízením.

IDEÁLNÍ PRO RODINNOU DOVOLENOU
trampolína • minigolf • dětské hřiště atd.

www.JachtaMachovoJezero.cz•www.CtyrlistekMachovoJezero.cz
•tel.: 604 809 688

Občané se vyjádřili k podobě 
Tržního náměstí

Jan Vrabec

Cílem setkání bylo sesbírat od 
občanů náměty, které budou za‑
pracovány do podmínek chystané 
architektonické soutěže. Účastníci 
měli možnost určit nejpalčivější 
problémy Tržního náměstí a  zhru‑
ba polovina jich pak v  pracovních 
skupinách vytvářela seznam prio‑
rit, kterými prostřednictvím zadání 
ovlivní budoucí podobu lokality.

„Je pro nás důležité zahrnout zís‑
kané informace do zadání, aby se na 
výsledné podobě Tržního náměstí 
projevily potřeby obyvatel. Tržní ná‑
městí chceme vyřešit jako kvalitní 
městský prostor, přestože je součástí 
propojení návrhu nové Pastýřské. 

Chceme, aby i Pastýřská byla kvalitní 
městskou ulicí a propojení bylo pří‑
jemnou zónou se stromy, parková‑
ním, prostorem pro pěší a cyklisty,“ 
uvedl architekt Jiří Janďourek, který 
spolupracuje s  primátorem Jarosla‑
vem Zámečníkem.

Občané se shodli, že náměstí by 
mělo být čisté a bezpečné ve vztahu 
k  silniční dopravě. Náměstí by po‑
dle nich mělo být tiché, s  důrazem 
na dodržování nočního klidu (mj. ve 
vztahu k rockovému klubu). Za stě‑
žejní považují bezpečnost a  kvalitní 
propojení s  okolím. Obyvatelé pro‑
sazovali co největší klidovou zónu, 
parkování pro rezidenty a chtěli za‑
chovat vodní prvky a  zajistit místa 
pro odpočinek či čekání.

Šest desítek převážně místních obyvatel dorazilo začátkem 
týdne na veřejné plánovací setkání v kině Varšava, které se 
týkalo budoucí podoby Tržního náměstí. Šlo o vůbec první 
participační jednání k architektonické soutěži a uspořádali jej 
liberečtí architekti v čele s Jiřím Janďourkem.
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Lesák bude na sezonu připraven

Pavel Chmelík

Správcem Lesního koupališ‑
tě se v letošním roce staly opět 
Městské lesy Liberec, které jej 
převzaly zpět od odboru strate‑
gického rozvoje a dotací. V režii 
lesů je vyřízení reklamace na 
protékající kamennou vanu. 
Její nedostatečné vyspárování 
potvrdil soudní znalec a  zho‑
tovitelská firma musí provést 
opravu.

Tyto práce jsou provádě‑
ny od března a  podle ředitele 
městských lesů Jiřího Blimla 
bude koupaliště poprvé napuš‑
těno v květnu. 

„Je nutné prověřit těsnost nádrže. Během tří 
dnů budeme měřit pokles hladiny, zda voda 
neuniká. Zároveň byly zahájeny práce na no‑

vém vrtu, protože ten současný je příliš mělký 
a  nemá vodu,“ říká Jiří Bliml. Nový vrt bude 
hluboký asi 50 metrů a bude z něj doplňována 
voda především v  letních měsících, kdy má Ji‑

zerský potok, který ústí do Lesního 
koupaliště, minimální průtok. Vrt 
by měl být využitelný již během to‑
hoto léta za předpokladu, že se po‑
daří včas vyřídit veškerá potřebná 
povolení.

Lesy plánují 24hodinový pro‑
voz areálu s  bezplatným vstupem. 
O údržbu se budou starat Komunit‑
ní práce Liberec, mj. včetně čištění 
vodní plochy. Během sezony bude 
otevřen stánek s občerstvením.

„Lesní koupaliště bývalo pří‑
jemnou odpočinkovou lokalitou 
a věřím, že se jí opět stane. Koupa‑
lišti opakovaně ubližovaly politic‑
ké hádky a  nekvalitní práce. Práci 

jsme reklamovali a  hádky snad skončily, tedy 
věřím, že všechno bude OK, a teď už jen potře‑
bujeme hodně vody a příjemné sluníčko,“ do‑
dává náměstek primátora Jiří Šolc.

Na letošní letní sezonu bude Lesní koupaliště plně připraveno. Rozhodnutí o rekonstrukci zanedbaného areálu padlo v roce 
2016, stavební práce probíhaly od roku 2017 a v loňském roce bylo koupaliště uvedeno do zkušebního provozu. Ukázalo se 
však, že nádrž propouští vodu a je třeba ji přespárovat.

Ministr školství vyznamenal 
ředitelku ZŠ Husova

Jan Král

Blanka Lukeš Reindlo‑
vá se věnuje práci s dětmi 
30  let, z  toho 17  let půso‑
bí jako ředitelka základní 
školy s  rozšířenou výukou 
jazyků. Dbá na to, aby 
škola poskytovala kvalitní 
jazykové vzdělání, proto 
zavedla ve škole inovativní pří‑
stup k výuce cizích jazyků (metoda 
CLIL), organizuje výjezdy žáků do 
zahraničí a  naopak zajišťuje také 
kurzy českého jazyka pro žáky‑ci‑
zince z  celého Liberecka. Díky ní 
se škole také daří úspěšně využívat 
dotační programy.

Udělení medaile ředitelku pře‑
kvapilo a  sama jej vnímá přede‑
vším jako ocenění celého kolektivu 

Základní školy Husova. 
A  považuje ho nejen 
za ocenění od ministra 
školství, ale zároveň od 
zřizovatele školy, tedy 
města Liberec.

„Smysl základního 
vzdělávání se v posled‑
ních dvaceti letech zá‑
sadně změnil a mění se 

stále. My se snažíme přizpůsobovat 
a jít s dobou. Například informace 
dnes nemají žádnou hodnotu, jsou 
lehce dohledatelné. Naším cílem je 
naučit děti s  těmito informacemi 
pracovat, třídit je, obhájit si svůj 
názor. Klademe také důraz na mo‑
rální vlastnosti člověka a  principy 
osobního rozvoje, to se bohužel 
ve vzdělávacím systému opomíjí,“ 
uvedla Blanka Lukeš Reindlová. 

Nejvyšší ocenění, jaké může v oblasti školství pedagog získat, 
převzala od ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta 
Plagy ředitelka liberecké Základní školy Husova Blanka Lukeš 
Reindlová. Za vynikající dlouholetou pedagogickou činnost 
obdržela Medaili MŠMT.
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Klub českých turistů 
Mníšek

V sobotu 18.  květ‑
na  2019 pořádá 
Klub českých turistů 
v Mníšku u Liberce již 
47. ročník turistického 
pochodu Loupežnic‑
kou pěšinou. Prezen‑
tace, start i  cíl jsou 
v Mníšku na hřišti fot‑
balového klubu. 

Akce je určena 
jak pro pěšáky (trasy 8, 15, 25, 
45 km), tak pro cyklisty (trasy 30, 
50, 80 km). Nejkratší pěší trasa je 
vhodná i pro děti a maminky s ko‑
čárky, ale krásnou přírodu Jizer‑
ských hor si mohou užít účastníci 
všech věkových kategorií. Na děti 
cestou čeká zábavný kvíz, na kon‑
trolách se mohou všichni posilnit 
tradičním makovcem a  v  cíli na 

každého čeká kulturní program 
a  „buřtová odměna“. A  nejen to. 
Ti s  mlsnými jazýčky by si neměli 
nechat ujít „šmoulovou“ zmrzlinu. 

Informace o  pochodu najdete 
na Facebooku: Klub českých turis‑
tů Mníšek u  Liberce, https://mni‑
sekkct.webnode.cz nebo na mo‑
bilu 728 409 789. Přijďte mezi nás. 
Turistice zdar!

Obec Kryštofovo Údolí

Již tradičně se 8.  května sejdou 
v Domě řemesel v Kryštofově Údolí 
výtvarníci a  hudebníci, aby v  ma‑
lebném prostředí historického 
„miniskanzenu“ předvedli, co do‑
vedou a  s  lásku předávají dalším 
generacím. Malí i  velcí si rádi za‑
tvoří a zazpívají. První nedočkavci 
se zde scházejí již ráno od 9.00 ho‑

din. Určitě nebude chybět vitráž, 
keramika, výroba mýdla a  jiné.  
Pro děti bude připraveno vystou‑
pení divadélka Kordula a  v  odpo‑
ledních hodinách se můžete těšit 
i  na hudební vystoupení kapely 
Spolktrio. Máme se všichni na co 
těšit. 8. května je v Kryštofově Údolí 
vždy krásně, ať svítí sluníčko, nebo 
padá jarní deštík. Těšíme se na po‑
hodový den s tou nejlepší náladou. 

Turistický pochod

8. květen v Kryštofáku

   
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ v MNÍŠKU u LIBERCE

  47. ROČNÍK TURISTICKÉHO POCHODU

 PĚŠKY  8, 15, 25, 45 km  /  CYKLO 30, 50, 80 km    

    Prezentace , START a CÍL : V Mníšku na hřišti fotbalového klubu 

    Start:   Na pěší 45, 25, 15 km a cyklotrasy od 7:00 do 9:00 hodin
                 Na 8 km od 7:30 do 10:00 hodin

    Časové limity pro pěší:   45 km – 11 hodin                 25 km – 9 hodin
                                              15 km –   7 hodin                   8 km – 5 hodin
                                          
    Ukončení pochodu na trasách pěších i cyklo nejpozději v 18:00 hod.!!!   

           OBEC MNÍŠEK                                        STAVEBNINY MNÍŠEK

QUEENFORD s.r.o. Martin Juris, Vedlejší 21, 466 04 Jablonec nad Nisou
logistika * mobil: 734 385 932  * tel. 483 305 437

STŘECHY Reiner s.r.o. 
tesařské, klempířské, pokrývačské práce,vzduchotechnika,  
strechy@strechyreiner.cz   www.strechyreiner.cz
Zadní 337, Mníšek , 463 31  Chrastava;    M:602 648 569   T:/F:485 146 522         

PEKÁRNA TANVALD   J. Schneider a spol.,  Hlavní  983,  468 41 Tanvald
                                      tel. 483 395 627; 483 394 201                                                 

          Fotograf  *   Roman  Grebson  Grebeníček                           
www.grebson.estranky.cz   *  tel.:  +420 603 237 455

                                                                                                                                                                                                                  www.brabec-brabec.cz  * 
Nádražní 193, 463 31 Mníšek  * M: 602 397 240  *  M: 728 029 120                

Vladimír Jasik  *   Frýdlantská 196, Mníšek  *   Výroba a prodej zmrzliny 

ČERVINKA & spol.s.r.o.  Mníšek * Výroba forem a nástrojů

Jaromíra Slezáková  * Mníšek 335  P O T R A V I N Y              

FA. J & F  PLUS s.r.o. Oldřichov v Hájích tel. 785 146 950
                                                                  distribuce masa a masných výrobků

           HOLUBCOVÁ Miluše Mníšek  *  Hospůdka na hřišti 

KVĚTINY u JANINY,  Liberec, Rumjancevova 16;  Tel: 604 947 619
                www.kvetiny.ujaniny.cz  *  rozvoz po Liberci a Mníšku ZDARMA

TOP*STAR  Dance club & Bar, Mariánská 587, Liberec 
                                                  tel.: 777 888 451    www.topstarclub.cz    

JAROMÍR  ZDENĚK,  463 31, Oldřichov v Hájích, Na Pilách 249 
řemeslná výroba kuchyní * truhlářství výroba na zakázku
mobil: +420 605 522 225, : e-mail: jaromir.zdenek@gmail.com



5Zpravodaj^LiberecDuben 2019

MISTROVSTVÍ ČR A POHÁR CAMS 
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ZAHRADNÍ A LESNÍ TECHNIKA

P O Ř Á D Á  K O V O M  R A C I N G  T E A M  L I B E R E C

®

levné koberce  
a pvc Liberec

VSTUP ZDARMA

SOBOTA 

11. 5.
10:00  
MČR I + ŽENY, 80 OPEN, 

VET 50, POHÁR CAMS

12:45 
MČR I + MČR II.  
(E1, E2, VET OPEN) 

15:45  
Závody hobby  
(jednotlivci a dvojice) 
„ O POHÁR PRIMÁTORA  

MĚSTA LIBEREC “ 

NEDĚLE 
12. 5.
08:30  
MČR I. JUNIOR 
50 + 65 ccm
El1,El ,El3 

10:00  
MČR I + ŽENY, 80 
OPEN, VET 50,  
POHÁR CAMS
ELEKTRO OPEN  

12:45 
MČR I + MČR II.  
(E1, E2, VET OPEN)  
15:45  
Závody hobby  
(jednotlivci a dvojice) 
„M E M O R I Á L 
 JANA KVÍTKA“

SPORTOVNÍ  AREÁL LIBEREC 

2019

VESEC

P O R Á D Á  K O V O M  R A C I N G  T E A M  L I B E R E C

MEMORIÁL JANA KVÍTKA

v týmu RCL

Co budete dělat, v čem budete dobří, a bude Vás bavit 
• Vedení obchodních jednání s majiteli, vedoucími pracovníky firem
• 3 osobní schůzky denně, cca 20 minut – analýza postavení společnosti, výrobku, cílové skupiny atd.
• Zpracování individuálního projektu – řešení optimálního oslovení 100.000 posluchačů RCL
• Psaní textací a scénářů reklamních spotů
• Prezentace, prodejní a poprodejní servis

To má smysl...

Chcete dělat práci, která dává smysl 
a vydělávat si dobré peníze?

Stojí za to se rozhodnout a posunout se dál!

Mediální specialista

Co za to získáte
• Obchodní a marketingové zkušenosti a schopnosti, se kterými se na trhu nikdy neztratíte.
• Blíž už to do práce mít nemůžete - pro schopné a výkonné home office.
• Při standardních výkonech v součtu fixního a provizního hodnocení 35 tisíc korun. 
 Můžete být ale i nadstandardní – to záleží jen na Vás.
• Stanete se součástí týmu nejposlouchanějšího a nejsilnějšího media v oblasti 
 – rodinné firmy s 25 letým vysokým kreditem a přímým, korektním jednáním.
• Spoustu kontaktů a vztahů s profesionály ve svých oborech.

Osobní schůzku s obchodním ředitelem 
si dohodněte na obchod@rcl.cz nebo 602 280 959
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My všichni školou povinní
Vítáme jaro

Všechny děti z Mateřské školky v Ostašově, společně s vyrobenou Morenou, hudebními nástroji a básničkami, pospolu 
vyhnaly zimu z domu. Byla zima mezi námi, ale teď už je za horami. Zavolaly na jaro, aby se už chystalo.
   Foto Ekoškolka Pastelka

Den otevřených dveří 
o oslava 60 let školy 

Základní a mateřská škola 
Barvířská slaví 60 let od ote-
vření. Oslavy spolu s dnem 
otveřených dveří se usku-
teční 18. května od 8.00 do 
12.00 hodin. 

Stále lepší školní 
stravování 

Nejen učitelé, ale i vedoucí jíde-
len a kuchařky školních jídelen 
se trvale vzdělávají, aby doká-
zaly vařit v souladu s moderní-
mi trendy školního stravování. 
Praktické inspirativní ukázkové 
kurzy vaření pod názvem Nové 
trendy v moderním vaření, kte-
ré každý rok pořádá společnost 
Jídelny.cz v okresech České 
republiky, se i  letos uskutečni-
ly ve spolupráci se  
ZŠ Dobiášova Liberec.

Účastnice viděly realizaci  
14 nových receptů jídel pro 
školní jídelny a měly možnost 
pokrmy uvařené špičkovými 
kuchaři ochutnat. Šlo o jídla 
dle pravidel školního stravo-
vání a připravená v souladu 
s moderními trendy. Např. 
pohankové klopsy s mletým 
masem pečené s rajčatovou 
omáčkou nebo pomalu peče-
ný hovězí „Chuck roll IRL“ s já-
trovou omáčkou, růžičkovou 
kapustou a pečenou polentou. 
Každá účastnice obdržela sešit 
receptů z degustačního menu, 
a tak se jistě jídla z kurzu brzy 
objeví v jídelníčcích škol.

Krátkézprávy

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy 
a sportu Libereckého kraje

Máte jedinečnou možnost po‑
moci zorganizovat hry, které po‑
zitivně ovlivní nejen sportovní ka‑
riéru dětí, ale umožní propagaci 
Libereckého kraje jako místa opti‑
málního pro sport a aktivní trávení 
volného času. 

Za pomoc při organizaci letní 
dětské olympiády vás čeká mno‑
ho odměn jako sada olympijského 
oblečení, volné jízdné po Liber‑
ci a  Jablonci nad Nisou a  volné či 
zvýhodněné vstupy do liberec‑
kých atrakcí. Bližší informace na 

stránkách  https://odm.olympic.
cz/2019, kde jsou, v případě vašeho 
zájmu, uvedeny i možnosti přihlá‑
šení.

Akce je projektem Českého 
olympijského výboru, který si ke 

spolupráci vybírá jako pořadatele 
jednotlivé kraje. Olympiády se ode‑
hrávají v dvouletých cyklech a stří‑
dá se jejich letní a  zimní podoba. 
První ročník (letní) olympiády pro‑
běhl v roce 2003. 

Dobrovolníci na dětské olympiádě 
V červnu letošního roku se v Libereckém kraji konají Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže 
České republiky. Organizace akce takového rozsahu se neobejde bez pomoci dobrovolníků, 
neboť se očekává účast téměř 3 000 sportovců.
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Ochutnávka pro rodiče
Jitka Reindlová

V březnu proběhlo v Mateřské 
škole Malínek, Kaplického ul., 
ochutnávkové odpoledne. Rodiče 
předškoláků měli opět možnost 
ochutnat např. polévku, hlavní 
jídla, zdravé pomazánky (napří‑
klad s  avokádem, z  pohanky či 

červené řepy), moučníky, čerstvě 
lisované freshe, které v   mateř‑
ské škole dětem připravujeme. 
Ochutnávkové odpoledne jsme 
mohli uskutečnit zejména díky 
našim paním kuchařkám, které 
jsou jedním slůvkem vynikající. 
S  přípravou a  obsluhou jim po‑
máhala skupinka našich malých 

strávníků  – kuchtíků. Odměnou 
byla slova chvály, úsměvy rodičů 
a žádosti o recepty. Kvalita potra‑
vin, skladba jídelníčku a podpora 
regionálních dodavatelů je pro 
naši MŠ důležitá. Mateřská škola 
Malínek je již 4. rokem zapojena 
v programu Skutečně zdravá ško‑
la.  

Barbora Melicharová

Děti s výsledky své práce sezná‑
mily spolužáky, pedagogy a rodiče 
na školním kole prezentace projek‑
tů. Předvedené prezentace všech 
projektů byly velmi zajímavé. 

V úterý 19. března 2019 proběh‑
lo krajské kolo této soutěže. Žáci 
ZŠ nám. Míru soutěžili v  kategorii 
Junior určené pro 6.–9. ročník ZŠ. 
Odborná porota hodnotila ústní 
prezentaci jejich projektů, vysta‑
vené postery a  především vlastní 
vědecký přínos a zaujetí pro práci. 
V  konkurenci celkem 24 přihláše‑
ných projektů byly oceněny čtyři 
projekty z naší školy: Automatická 
krmička rybiček, Rozmnožování 

plazů, Studie vlasů napříč světadí‑
ly a Papilární linie. Nejlepší řešitelé 

budou odměněni účastí na krátko‑
dobé odborné stáži ve Francii. 

Soutěž vědeckých a technických projektů
I letos se žáci 2. stupně ZŠ nám. Míru přihlásili pod vedením učitelky A. Šáfrové s osmi projek-
ty do soutěže, jejímž cílem je podpořit přírodovědné a technické vzdělávání.

Zprávy  
z Větrníku

Tomáš Herder

V  sobotu 18.  května  2019 vás 
srdečně zveme na tradiční rodin‑
nou zábavně ‑pohybovou akci Vel‑
ká a  malá ťapka v  pohádkovém 
lese. Budete mít možnost výběru 
ze dvou turistických tratí, kratší pro 
kočárky cca 2–3 km a  delší pro ty, 
co již ťapou sami, cca 5–6 km. Če‑
kají na vás pohádkové bytosti, kou‑
zelné úkoly a jako každoročně kří‑
žovka pro velké ťapky a proto tužky 
sebou! Startujeme od 9.00 do 11.30 
a startovné je 30 Kč za osobu. Těší 
se na vás postavy z pohádek a kou‑
zelná zvířátka  v  našich zoochova‑
telnách. 

Dovolujeme si vás pozvat na 
týden otevřených dveří, který 
proběhne v  termínu od 20. do 
24. května. Zveme vás nejen přímo 
do objektu   DDM Větrník, ale i  do 
dalších míst, která využívají a obý‑
vají naše kroužky. Nabízíme mož‑
nost nahlédnout „pod pokličku“ 
našich kroužků,  aby si rodiče moh‑
li udělat lepší představu o činnosti 
svých dětí v rámci programu krouž‑
ků. Zároveň je to příležitost i  pro 
budoucí zájemce, aby se seznámili 
s  náplní a  fungováním dané akti‑
vity, kterou by chtěli navštěvovat. 
Vítáme jak děti, tak i  dospělé. Po‑
drobnosti k týdnu otevřených dveří 
uveřejníme na webu DDM Větrník.

Pro mladé modeláře začala sou‑
těžní sezona v  Brně ve druhé polo‑
vině února. Mistrovství republiky se 
konalo v  kategorii pásové techniky 
a zásluhou Filipa Svatoše jsme si od‑
vezli titul mezi juniory. Druhá soutěž 
se konala v  Ostravě a  mistrovskou 
kategorií byla letecká a  kosmická 
technika. I tady jsme si odvezli záslu‑
hou Lukáše Bůlfinka titul mezi star‑
šími žáky a  titul 1. vicemistra mezi 
mladšími žáky získal Oliver Morávek.

V  úterý 9.  března se v  Liberci 
konalo krajské kolo Festivalu vědy 
a techniky dětí a mládeže, kterého 
se zúčastnili i děti z našeho kroužku 
robotiky se svým projektem stavby 
3D tiskárny. Mezi 27 středoškol‑
skými projekty byly úspěšné a tým 
ve složení Vojtěch Matyáš, Štěpán 
Danko a  Petr Holan byl odměněn 
zájezdem do vědeckého centra ve 
Francii.
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Lausitzer Findlingspark Nochten

Abyste mohli poznat všechny okruhy parku, musíte 
si naplánovat více času. Během prohlídky na vás čeká 
kamenitá zahrada, zahrada s  rybníkem, vřesoviště, vře‑
sovitá bažina, lesní jezero, skalní zahrada a Malá Skan‑
dinávie. 

Z  nejvyššího bodu parku budete mít i  krásný daleký 
výhled na Lužici.

V  jedné části parku najdete i   tak trochu schovanou 
„pustinu“. V této dobrodružné oáze ze dřeva, hlíny a ka‑
menů si vaše děti mohou hrát a vy si můžete odpočinout.

V parku můžete během každého ročního období ob‑
divovat kvetoucí rostliny, nechat se okouzlit jejich barva‑
mi a vůní, ale také si na mnoha stanovištích odpočinout 
nebo s rodinou udělat piknik na louce.

Návštěvu parku můžete příjemně ukončit v zastřeše‑
ném stánku s občerstvením vedle návštěvního centra.

Především během letních měsíců se vyplatí spojit ná‑
vštěvu Parku bludných balvanů s  odpočinkem na plá‑
ži a  ochlazením v  jezeře Bärwalder See. Toto jezero je 
vzdálené jen 5 km od parku a nabízí mnoho turistických 
atrakcí, ubytování, restaurace a sportovní aktivity.

Tip na výlet:  
Park bludných balvanů Nochten

V saské Lužici, vzdálené jen 100 km od Liberce, vznikla na začátku tisíciletí krajina, která je v Evropě velmi ojedinělá.  
Ze 7 000 skandinávských bludných balvanů a 100 000 rostlin zde vznikly na ploše velké zhruba 20 ha rozmanité krajiny parku.

Park bludných balvanů Nochten (Lausitzer Findlingspark Nochten)
Parkstr. 7, 02943 Boxberg / O.L.OT. Nochten

Otevírací doba od 15. března do 15. listopadu, od 10.00 do 18.00 hodin (v listopa-
du do 17.00). Vstupné: dospělí 6 €, děti 2 €.

Více informací na www.findlingspark ‑nochten.de
(také v českém jazyce) 

Jezero Bärwalder See 
Zur Strandpromenade 1, 02943 Boxberg / O.L.

www.baerwalder ‑see.eu

Odbor strategického rozvoje a dotací

K  přínosům projektu „4 města 
zachraňují přes hranice“ patří ne‑
jen nová hasičská zbrojnice, spo‑
lečné výcviky, předávání zkušeností 
a  nová přátelství. V  únoru převzali 
dobrovolní hasiči z  Krásné Studán‑
ky už druhé nové vozidlo, které bylo 
pořízeno díky mezinárodnímu pro‑
jektu z Programu spolupráce Česká 
republika  – Svobodný stát Sasko 
2014–2020. 

Z  prostředků fondů EU a  statu‑
tárního města Liberec byla zakou‑
pena celkem dvě vozidla, která tak 
nahradí už zastaralou a  nevyhovu‑
jící techniku (velitelskou Ladu Nivu 

a  dopravní Avii). Studánečtí hasiči 
jsou nyní vybaveni velitelským au‑
tomobilem VEA na podvozku VW 
Transporter Kombi 4×4 s rozšířenou 
výbavou a dopravním automobilem 
DEA Iveco Daily 4×4 s hasičským vy‑
bavením.

Velitelský automobil dodala fir‑
ma Autotrend, spol. s  r. o., za cenu 
1,6 mil. korun včetně DPH. Slouží 
k  přepravě velitele, případně členů 
jednotky, a  logistické podpoře bě‑
hem zásahu. Vozidlo disponuje po‑
třebným požárním příslušenstvím 
a  zabudovaným technickým vyba‑
vením. Kabina je vybavena např. 
svítilnami a  radiostanicemi s  dobí‑
jením, páčidlem se stříhací čelistí 

a zásahovými přilbami. Vůz má také 
v přední části výkonný elektrický na‑
viják.

Dopravní automobil Ive‑
co Daily byl pořízen od fir‑

my THT Polička, s.r.o., v  ceně 
3,3 mil. korun včetně DPH. Za‑
jišťuje přepravu členů jednot‑
ky a vybavení na místo zásahu. 
Vozidlo má standardní výbavu 
jako např. zvukové a  světelné 
výstražné zařízení, radiostani‑
ce, motorovou řetězovou pilu, 
elektrocentrálu, dýchací pří‑
stroje nebo kalové čerpadlo.

Věříme, že nové vybavení 
ulehčí jednotce dobrovolných 
hasičů těžkou a záslužnou prá‑

ci a také přispěje k celkovému zvýše‑
ní bezpečnosti v regionu.

Dobrovolní hasiči v Krásné Studánce 
mají novou techniku
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Z města a radnice

Pavel Chmelík

Pět let stará myšlenka na zá‑
chranu a smysluplné využití býva‑
lé galerie, která se přestěhovala na 
začátku roku 2014 do zrekonstruo‑ 
vaných Městských lázní Františ‑
ka Josefa  I., nabyla konkrétních 
rozměrů. Město Liberec hodlá za 
přispění dotací Liebiegův palác 
zrekonstruovat a  poskytnout nej‑
různějším organizacím pro jejich 
činnost. Areál paláce bude provo‑
zovat městské Komunitní středisko 
Kontakt Liberec.

Rozpočet na rekonstrukci a úpra‑
vu památkově chráněného objek‑
tu hovoří o  209 milionech korun, 
z nichž 172 milionů půjde z Integro‑
vaného regionálního operačního 
programu (IROP) v rámci Integrova‑
ného plánu rozvoje území (IPRÚ). 
Dalších více než 10 milionů poskyt‑
ne státní rozpočet, a  na město tak 
zbude 26,5 milionu korun.

Na začátku dubna proběhlo 
v Liebiegově paláci představení ce‑
lého projektu veřejnosti. Četní zá‑
jemci vyslechli všechny informace 
o  budoucím využití, rekonstrukci 
i  současném stavu. Ten si mohli 
osobně prohlédnout ještě před za‑
hájením prezentace, kde je uvítali 
náměstci primátora Jiří Němeček, 
Ivan Langr a Jiří Šolc.

Projekt Centra aktivního života, 
jak se oficiálně celá akce na zá‑
chranu a  využití paláce jmenuje, 
je nyní ve fázi vydaného územního 
rozhodnutí a  projednává se doku‑
mentace pro stavební povolení. 
Zároveň se finalizuje příprava do‑
kumentace pro provedení stavby 
a  dokumentů pro podání žádosti 
o dotaci.

„Chtěl bych velmi poděkovat 
pracovnicím odboru strategického 
rozvoje a  dotací, které celý dotač‑
ní projekt připravily. Je to náročná 
akce a vše spěje k  tomu, abychom 
dotaci na záchranu tohoto vý‑

znamného objektu získali. Svou 
práci odvádějí perfektně,“ uvedl 
náměstek primátora pro strate‑
gický rozvoj, dotace a  majetkovou 
správu Jiří Němeček.

„Moc se těším, že palác ožije 
a  ožije opravdu mohutně, protože 
se tady budou stýkat lidé mladí, 
zralí, lidé se sociálními i zdravotní‑
mi hendikepy, lidé se zájmy v eko‑
logii, sociální a  občanské oblasti, 
a  myslím, že to bude skvělé. Dů‑
ležité je, že ten dům bude sloužit 
Liberečanům,“ neskrýval nadše‑
ní náměstek Ivan Langr, který má 
v gesci školství a sociální oblast.

U  zrodu celého projektu stál 
před pěti lety tehdejší a nyní i sou‑
časný náměstek Jiří Šolc. „Nebyli 
bychom v  Liberci tam, kde jsme, 
kdyby nebylo rodiny Liebiegů. 
Jsem rád, že jsem mohl být u zrodu 
myšlenky, jak zachránit Liebiegův 
palác, a  jsem rád, že se posunula 
dopředu,“ řekl Jiří Šolc.

Během letošního léta podá 
město žádost o  dotace a  vypíše 
výběrové řízení na stavební firmu. 
Rekonstrukce se rozjede začátkem 
příštího roku a  dokončena bude 
v polovině roku 2021. „Toto je odhad 
projektantů. Vše bude na nabíd‑
ce zhotovitele stavby. Projektovou 

dokumentaci pro nás zpracovává 
odborník na památkově chráněné 
objekty, firma Masák & Partner,“ 
říká Lucie Hajská z  odboru strate‑
gického rozvoje a dotací.

Nejdůležitějším cílem projektu 
je záchrana historického objek‑
tu a  jeho další využití. V  tzv. po‑
lyfunkčním komunitním centru 
najde zázemí Komunitní středisko 
Kontakt Liberec, které tak konečně 
bude ve svých vlastních prosto‑
rách. Do Liebiegova paláce se sou‑
středí další organizace, jimž město 
přispívá na provoz a  jsou z  ranku 
sociálních služeb, zájmových spol‑
ků a neziskových organizací, což je 
podmínka pro přidělení dotace na 
rekonstrukci.

Vedle Kontaktu budou v  paláci 
působit například sdružení Tuli‑
pan, Bílý kruh bezpečí, Centrum 
pro integraci cizinců, Člověk v  tís‑
ni, Elva Help, ANNOLK, Armillaria 
Liberec, Česká unie neslyšících 
a další.

Mimo jiné bude zprovozněna 
terasa v zadní části objektu, vznik‑
ne zde kavárna v  bývalé oranžérii, 
v  objektu přibudou dva výtahy, 
jejichž umístění a  provedení bylo 
obsahem náročných diskuzí s  pa‑
mátkáři.

Palác vstane z popela
V centrum neziskových organizací a sociálních služeb se má proměnit bývalé sídlo oblastní 
galerie, Liebiegův palác. Spolkový dům s rozsáhlou nabídkou služeb a aktivit by měl znovu ožít 
na podzim roku 2021.

Ambulance pro děti  
s respiračními obtížemi
Od 1. dubna došlo k přemístění 
ambulance pro děti s respi-
račními obtížemi z prostor MŠ 
Kytička do Centra zdravotní 
a sociální péče Liberec na adre-
su Krejčího 1174/7a, Liberec 6.
Provozní doba: pondělí – pátek: 
8.30 – 12.30 hod. dle objedná-
vek, dobu lze upravit dle potřeb.
Telefonické objednávky: 
733 696 620. Ambulance je 
dostupná u zastávky autobusu 
č. 12 – Ševčíkova.
V nové ambulanci je i nadále 
poskytována zdravotní péče 
dětem s respiračními potížemi. 

Japonský velvyslanec 
v Liberci 

Milou pracovní povinností byla 
pro primátora Jaroslava Zámeč-
níka návštěva velvyslance Ja-
ponska v České republice Jeho 
Excelence Kaoru Shimazakiho.
Ústředním tématem rozhovoru 
byla spolupráce s japonskými 
společnostmi v oblasti Liberce 
a možnost navázání užší spo-
lupráci s TUL. Primátor projevil 
zájem o navázání partnerství 
Liberce s vybraným japonským 
městem. 

Krátkézprávy
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Ivan Langr,  
náměstek primátora pro kulturu, 
školství, sociální věci a cestovní ruch

Žádná nová kasina v  Liberci ne‑
budou. Statutární město Liberec 
pokračuje v  účinné regulaci ha‑
zardního průmyslu a  k  sedmi kasi‑
nům (resp. adresám), povoleným 
zastupitelstvem města v  loňském 
roce, zatím nepřibudou žádná nová. 
O povolení se přitom aktuálně hlá‑
silo šest dalších adres (všechny v sa‑
motném centru města), na nichž už 
provoz kasina je, nebo by mohl být.

Souběžně platí tzv. přechodné 
období, stanovené rovněž loni za‑
stupitelstvem, na jehož základě 
dobíhají do roku 2021 všechna po‑
volení, vydaná před dubnem 2018, 
tedy před účinností aktuální obecně 
závazné vyhlášky města o  regulaci 
hazardu. 

Vyhláška přitom stanoví dva zá‑
kladní regulativy:
 kasina se nesmějí nacházet 

v  okruhu do 150 metrů od budov 
poskytujících školské služby (školy, 
jídelny, tělocvičny, internáty aj.),
 kasina se nesmějí nacházet 

v  místech, která jsou vyhodnocena 
jako riziková s  ohledem na veřejný 
pořádek a výskyt sociálních patolo‑
gií (asociální a  antisociální chování 
jedinců, jako jsou například krimi‑
nalita či různé druhy závislostí). 

V  prvním případě se soulad 
s  předpisem posuzuje na základě 
digitálního proměření, v  druhém 

případě vyhodnocují míru rizika 
(místní posouzení situace) Městská 
policie Liberec, organizace Advai‑
ta, která se specializuje na prevenci 
a  léčbu závislostí, a  Řídicí pracovní 
skupina pro komunitní plán, v  níž 
se scházejí především zástupci so‑
ciálních služeb, ale i dalších orgánů 
a institucí ze sociální sféry. Všechny 
tři entity pověřilo zpracováním kon‑
krétního posouzení jednotlivých ad‑
res zastupitelstvo města. A ve všech 
třech případech se tyto subjekty 
shodly, že žádná z  šesti žádajících 
adres druhému regulativu nevyho‑
vují.

Každá regulace hazardu je vždy 
bedlivě sledována zástupci herního 
průmyslu (majitelé licencí); i  sta‑
tutární město Liberec prošlo loni 
v dubnu květnu bedlivou (a nedob‑
rovolnou) kontrolou Ministerstva 
vnitra, které ale shledalo všechny 
paragrafy vyhlášky, stejně jako způ‑
sob vyhodnocování adres v souladu 
se zákonem. 

Žádná další kasina v Liberci prozatím nebudou

Jedinečná 

příležitost! Prodej rekreačního 
areálu Vesna 
v Nové Vsi nad Nisou 
v srdci Jizerských hor

Prodej proběhne formou elektronické aukce 
na www.aukce.dpp.cz od 31. 7. 2019 do 1. 8. 2019. 
Uzávěrka přihlášek je do 22. 7. 2019. 
Pro více informací kontaktujte e-aukce@dpp.cz

Rekreační areál s rozsáhlými pozemky 
na skvělém místě, vhodném na zimní 
sporty i letní rekreaci, prodává Dopravní 
podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. 
Vynikající potenciál pro rozvoj ubytovacích 
i wellness služeb.
Vyvolávací cena: 4 860 000 Kč

Hledají  
dobrovolníky

Josef Vlček

Potravinová banka Libereckého 
kraje pořádá 18. května pod zášti‑
tou České federace potravinových 
bank sbírku potravin.

Nákupem předem vybraných 
potravin lze podpořit lidi v obtížné 
životní situaci. Sbírka bude probí‑
hat ve vybraných obchodech Lidl, 
Penny, Albert, Makro, Tesco, Billa 
a Kaufland od 8.00 do 18.00 hodin.

Pro organizaci sbírky v  Liberci 
uvítáme vaši pomoc, hledáme 10 
dobrovolníků. Ranní směna začíná 
od 8.00 a končí ve 13.00 hodin. Od‑
polední trvá od 13.00 do 18.00 ho‑
din. Hlavní činností dobrovolníků 
je informovat nakupující formou 
letáčků. V  případě zájmu pomoci 
při sbírce jako dobrovolník kon‑
taktujte J. Vlčka na tel. 773 369 379 
nebo e ‑mailem na: reditel@pbli‑
berec.cz.
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Parkovací „zóna sídliště“.
Otázky a odpovědi 

Jiří Šolc, náměstek primátora

Rada města schválila záměr  
a první krok v této systémové změ‑
ně. Nově nepůjde blokovat již tak 
nízké kapacity parkovišť „vyhraze‑
ným stáním“, to zůstane jen pro 
invalidy. 

Městem objednaný dopravní 
projektant začne s  mapováním 
stávajících a  projektováním no‑
vých parkovacích míst, navrhne 
případné úpravy komunikací na 
jednosměrky za účelem dalších 
míst. Návrhy projektanta a  nové 
možnosti v místě projedná vedení 
města s  místními vlastníky bytů 
prostřednictvím výborů SVJ. Po 
projednání město osloví Dopravní 
úřad a Policii ČR s návrhem situace 
a  značení a  až po jejich schválení 
přistoupí k realizaci. Jako první za‑
čne v Pavlovicích v širším soused‑
ství Hokejky, dále přijde na řadu 
Broumovská a  potom sídliště Do‑
biášova. 

Vygenerované peníze z  prodeje 
karet pak město investuje zpát‑
ky do dané lokality. Finance pů‑
jdou na čistotu v daných sídlištích 
a vznik dalších parkovacích míst. 

Proč vlastně systém zvažujete 
zavést? Je to skutečně potřeb-
né? 

Na vedení města se obrací 
mnoho občanů s  tím, abychom 
„něco udělali“, protože nemohou 
parkovat v  místě a  není místo ani 
v  dochozí vzdálenosti jejich byd‑
liště. Na sídlištích je prostě místa 
málo a  aut mnoho, město se po‑
kusí kombinací vytvoření nových 
parkovacích míst a  abonentního 
systému nastolit alespoň nějaký 
spravedlivý systém.

Odkdy to má být zavedeno? 
Budou moci SVJ nový systém 
připomínkovat? 

Rada města schválila záměr 
nového systému, nyní budeme 
mapovat přesně dnešní stávají‑

cí parkovací místa, dále budeme 
prověřovat možnosti zřízení no‑
vých míst. Jako první pracujeme 
na lokalitě Hokejka a  širší 
okolí, to představí‑
me veřejnos‑
ti (SVJ) do 
prázdnin, 
pokračo‑
vat bude‑
me Brou‑
m o v s k o u 
a  do konce 
roku bychom rádi představili 
možnosti i  na nejproble‑
matičtějším sídlišti 
Dobiášova. Po pro‑
jednání se  SVJ by‑
chom postupně 
přistoupili k  re‑
alizaci opatření 
v závislosti na slo‑
žitosti stavebních 
úprav (nová místa) 
a  potřeby nového znače‑
ní – opatření obecné povahy 
schvaluje odbor dopravy 
a Policie ČR.

Co se bude dít jako 
první? 

První změnou, kte‑
rou občané pocítí, je 
zrušení možnosti zakou‑
pit si vyhrazené stání. Tato pra‑
xe, kdy jednotlivci si mohli zaplatit 
vyhrazené stání až na dva roky bez 
ohledu na to, zdali jsou, či nejsou 
přítomní, snižovala kapacitu par‑
kovišť. Nové žádosti o  vyhrazené 
stání by parkování na některých lo‑
kalitách zcela znemožnily. Nadále 
budou mít vyhrazená stání pouze 
invalidní spoluobčané.

Proč se rozlišuje mezi prvním, 
druhým, třetím autem? 

V  této otázce leží příčina dneš‑
ních potíží s parkováním na sídliš‑
tích. Mnoho lidí v blízkosti bydliště 
odstavuje hned několik vozů sou‑
časně. Běžná je situace, kdy řidič 
jedním vozem (často služebním) 

jezdí přes týden, další soukromý 
vůz stojí odstaven a  jezdí příleži‑
tostně. Jsou rodiny, kde jsou i  tři 

čtyři auta a  potom další 
zájemci o  zapar‑

kování mají 
smůlu. Tito 

p r á v e m 
d o t č e n í 
o b č a n é 
p o t o m 
b o m b a r‑

dují radni‑
ci žádostmi 

o řešení. Chce‑
me vytvořit pod‑

mínky pro spravedlivé 
řešení většiny vlastníků 

bytů, a proto bude první auto/
byt velmi výrazně zvýhodně‑

no oproti druhé‑
mu, třetímu či 
dalšímu vztaže‑

nému ke stejnému 
bytu. 

Jak budou místa zpo-
platněna? Co za plat-
bu dostanu? 

Město si od systému 
neslibuje výrazné pří‑

jmy do městské kasy, 
první automobil na byt 

bude zvýhodněn platbou 
pod 50 Kč měsíčně, což stěží 

pokryje náklady na parkovací mís‑
to, kde město uklízí, svítí veřejným 
osvětlením, bude vydávat abo‑
nentní karty a  zajištovat kontrolu. 
Druhé a  další auto bude dražší 
právě jako motivace k tomu neak‑
tivní vozy ze sídlišť dostat pryč do 
garáží, popř. na vzdálenější (ne)
placená místa. Výnosy z  parkova‑
cího systému nad náklady s  ním 
spojené budou investovány zpět 
do dané sídlištní lokality na úklid 
či údržbu… té není nikdy dost. 

Bude vazba mezi vlastnictvím 
auta a bytu? 

Tato vazba nebude, takže obyva‑
telé mohou mít kartu na zapůjče‑

ný, služební vůz či vůz leasingové 
společnosti. Dále se mohou do‑
mlouvat rodiny s více auty a lidmi, 
kteří auto nevlastní. Na kartičkách 
ale budou uvedeny RZ a evidenční 
čísla. Žádat o kartičku bude muset 
vždy vlastník bytu. 

Bude vydáno více karet, než je 
fyzicky míst? 

Ano, v případech, kdy si to bude 
situace vyžadovat a  vždy jen do 
max. limitu 10  %. To je ze zkuše‑
ností limit přirozené fluktuace, ne‑
přítomnosti vozidel. S  tímto limi‑
tem má město zkušenost i v jiných 
abonentních lokalitách města.

Co mají dělat návštěvy? Jak 
zaparkují? 

Zpoplatněný systém by měl 
fungovat 18.00–8.00, kdy je nápor 
parkujících největší, během dne 
bude režim stejný jako dnes. Pro 
návštěvy přes noc plánujeme vy‑
hradit další část parkovacích míst 
s přívětivou sazbou 10 Kč/hodina, 
max. 30 Kč celá noc.

Zůstanou místa zadarmo? 
Ano, ve vzdálenějších, méně 

atraktivních lokalitách zůstanou 
i místa zadarmo.

Co máme dělat, když před na-
ším panelákem tuto zónu také 
chceme, a nebo naopak když 
o toto řešení u nás nestojíme? 

Vedení města rozhodně nechce 
dělat nic proti většinové vůli ob‑
čanů. Jak jsme psali výše, prioritně 
chceme řešit lokality s  nejvyšším 
počtem stížností na nemožnost 
parkování. Pokud ten problém SVJ 
cítí i  v  jiných lokalitách, je dobré 
mít usnesení členské schůze se žá‑
dostí o  zahrnutí do systému, stej‑
ně tak pokud lidé v  daném místě 
o toto nestojí, je potřebné mít stej‑
né usnesení členské schůze o tom, 
že systém lidé nechtějí s  tím, že 
rizika neregulovaného parkování 
berou na vědomí.

Po zveřejnění záměru zavedení nového systému parkování na libereckých sídlištích přišlo na adresu radnice mnoho podnětů. 
Pokusíme se zodpovědět 10 nejčastějších otázek, na jaké se ptáte. 
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Rozpočet města pro rok 2019

Schválené příjmy a výdaje v rozpočtu SML 2019 v porovnání s rokem 2018

PŘÍJMY 2018 2018 skutečnost 2019

A) Daňové příjmy a poplatky 1 713 001 000 Kč 1 761 389 898 Kč 1 832 934 000 Kč

B) Nedaňové příjmy 169 455 353 Kč 287 830 905 Kč 159 941 797 Kč

C) Kapitálové příjmy 18 510 000 Kč 21 657 199 Kč 50 018 588 Kč

D) Přijaté transfery 501 723 500 Kč 647 831 795 Kč 253 857 959 Kč

Z toho konsolidační položky 389 704 500 Kč 373 894 392 Kč 161 247 845 Kč

CELKEM 2 402 689 853 Kč 2 718 709 798 Kč 2 296 752 344 Kč

FINANCOVÁNÍ 2018 2018 skutečnost 2019

A) Financování – kladné položky 837 262 171 Kč 532 684 026 Kč 477 351 720 Kč

B) Financování – záporné položky 430 000 000 Kč 421 224 210 Kč 100 000 000 Kč

CELKEM 407 262 171 Kč 125 060 504 Kč 377 351 720 Kč

VÝDAJE 2018 2018 skutečnost 2019

A) Odbory magistrátu 2 032 743 024 Kč 2 220 419 877 Kč 2 236 408 367 Kč

B) Fond rozvoje 740 009 000 Kč 583 962 832 Kč 437 641 697 Kč

z toho konsolidační položky 370 004 500 Kč 368 794 392 Kč 152 526 000 Kč

C) Dotační fond 37 200 000 Kč 39 387 593 Kč 54 000 Kč

z toho konsolidační položky 18 600 000 Kč 5 100 000 Kč 27 000 Kč

CELKEM 2 809 952 024 Kč 2 843 770 302 Kč 2 674 104 064 Kč

3× vyšší. Vedení města 
bude usilovat o  to, aby 
se tato částka dostala do 
rozpočtu v  následujících 
letech. Za tímto účelem 
se zpracovává podrobný 
střednědobý výhled roz‑
počtu, tak aby se mohly 
mimo jiné plánovat i  do‑
sud nezařazené akce v del‑
ším časovém horizontu, 
než je rozpočtový rok. 

Dluhová služba, tj. splátky úroků a úvěrů, se na celkových 
výdajích města v  letošním roce podílí částkou cca 235 mil. 
Kč. Tato částka tvoří téměř 10 % z celkových výdajů a v násle‑
dujících letech se pravděpodobně snižovat nebude. Jedním 
z důvodů je právě velký tzv. vnitřní dluh na majetku města. 

Typickým příkladem je nutná 
rekonstrukce městského 

plaveckého bazénu. Ta si 
vyžádá stovky milio‑

nů korun, což je nad 
možnosti současné‑
ho rozpočtu. 

Bohužel, toto 
se dotýká i  mnoha 
dalších městských 

objektů. Je nutné 
nadále hledat další 

zdroje financování, 
a  to zejména formou 

dotací.

Zbyněk Karban,  
náměstek primátora pro ekonomiku

Příjmová stránka rozpočtu počí‑
tá s  příjmy v  celkové výši 2,1 mld. 
Kč bez konsolidačních položek. 
Rozhodujícím příjmem jsou pří‑
jmy daňové, které tvoří cca 86  % 
celkových příjmů. 

Celkové výdaje očištěné o  kon‑
solidační položky jsou v roce 2019 
plánovány ve výši cca 2,5 mld. 
Kč. Suma běžných výdajů tvo‑
ří téměř 85  % veškerých výdajů 
v  daném roce. V  dalších letech 
se chce vedení města zaměřit na 
stabilizaci běžných výdajů a pro‑
věřit možnosti úspor v  této ob‑
lasti. Jedině tento přístup umož‑
ní alespoň částečnou realizaci 
nutných a plánovaných investič‑
ních akcí nebo větších oprav. 

Kapitálové výdaje byly smě‑

řovány zejména na dotační akce, 
tak aby mohlo být zajištěno spo‑
lufinancování. Největší objem 
investic směřuje do rekonstrukcí 
školských zařízení a  sociálních 
bytů. Další částky jsou směřovány 
do oprav kulturních a sportovních 
zařízení a  na opravy komunika‑
cí v  majetku města. Tyto výdaje, 
které jsou plánovány zejména 
v  tzv. rozvojových fondech, se 

pohybují v  řádech desítek milio‑
nů korun a  zdaleka nepokrývají 

všechny oprávněné poža‑
davky. I  tak činí kapitálové 
výdaje v roce 2019 více než 
0,5 mld. Kč, což je v  porov‑

nání s  minulými obdobími 
rekordní částka. 

Pro realizaci nejnutněj‑
ších oprav a  rekonstrukcí 

je však třeba částka minimálně  

Zastupitelstvo města schválilo na konci února rozpočet na rok 2019. Tento rozpočet z velké části navazuje na hospodaření 
města v minulých letech, neboť velká většina výdajů je vyvolána aktuálním nastavením fungování města a jeho organizací.

Základní přehled příjmů města v meziročním porovnání 2015–2019

Příjmy v tis. Kč 2015 Podíl 2016 Podíl 2017 Podíl 2018 2019 Podíl

Daňové příjmy 1 359 417 70 % 1 517 089 74 % 1 639 086 72 % 1 761 390 1 832 934 86 %

Nedaňové příjmy 238 560 12 % 264 647 13 % 351 750 16 % 287 831 159 942 7 %

Kapitálové příjmy 25 157 1 % 31 602 2 % 39 818 2 % 21 657 50 019 2 %

Dotace 318 751 17 % 230 326 11 % 221 332 10 % 273 937 101 305 5 %

Celkové příjmy 1 941 885 100 % 2 043 664 100 % 2 251 986 100 % 2 344 815 2 144 200 100 %

Zbyněk Karban
náměstkek primátora

„Kapitálové výdaje 
činí v roce 2019 více 
než 0,5 mld. Kč, což je 
v porovnání s minu‑
lostí rekordní částka.“

Největší  

objem investic smě-

řuje do rekonstrukcí 

školských zařízení  

a sociálních bytů. 
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Výdaje města
 Na celkových výdajích se velkou částí podílejí výdaje 
spojené s organizacemi města (příspěvkové organiza-
ce, obchodní organizace) a dále nutné výdaje spojené 
s chodem města, např. veřejné osvětlení či likvidace 
a svoz komunálního odpadu.

Investice a velké opravy jsou 
pokryty z tzv. rozvojových 

fondů, které jsou rozděleny 
dle účelu využití finančních 

prostředků. Výhodou těchto 
fondů je, že prostředky zů-

stávají k využití i po skončení 
rozpočtového roku.

Částky jsou uvedeny v tisících Kč

Základní přehled výdajů města v meziročním porovnání 2015–2019

Výdaje v tis. Kč 2015 2016 2017 2018 2019

Běžné výdaje 1 526 683 1 663 047 1 824 443 2 084 804 1 983 806

Kapitálové výdaje 179 084 103 675 261 090 362 653 537 745

Celkový součet 1 705 767 1 766 723 2 085 533 2 447 458 2 521 551

Organizace města a firmy  
s majetkovou účastí města

2015
Meziroční 
vývoj v %

2016
Meziroční 
vývoj v %

2017
Meziroční 
vývoj v %

2018
Meziroční 
vývoj v %

Schválený  
rozpočet 2019

DPMLJ, a. s. 229 824 - 6 % 216 972 13 % 244 702 13 % 275 983 10 % 303 439

Základní školy (vč. DDM Větrník) 106 565 - 12 % 93 527 67 % 156 107 3 % 160 753 86 % 299 018

Divadlo F. X. Šaldy 83 081 8 % 89 529 14 % 102 008 22 % 124 682 15 % 143 404

TSML, a. s. 103 780 0 % 104 033 23 % 128 247 4 % 133 035 - 11 % 118 093

FCC, s.r.o. 0 Kč x 90 735 1 % 91 553 10 % 100 463 2 % 101 980

Městská policie 49 175 12 % 54 836 6 % 58 346 4 % 60 965 17 % 71 398

Veřejné osvětlení (Eltodo, TSML) 57 454 84 % 105 862 - 39 % 64 962 11 % 71 983 - 1 % 71 297

Ještědská sportovní, spol. s r.o. 15 000 31 % 19 629 - 3 % 19 023 - 1 % 18 763 264 % 68 245

Zoologická zahrada 49 049 - 1 % 48 775 11 % 54 044 11 % 59 887 5 % 63 062

Mateřské školy 28 839 5 % 30 209 34 % 40 412 140 % 97 045 - 51 % 47 384

Liberecká IS 0 x 36 222 4 % 37 607 - 3 % 36 624 6 % 38 740

Centrum zdravotní a sociální péče 23 497 6 % 24 810 34 % 33 145 27 % 42 244 - 14 % 36 317

Botanická zahrada 13 511 4 % 14 093 9 % 15 415 4 % 15 980 4 % 16 601

Naivní divadlo 13 697 - 2 % 13 432 26 % 16 965 3 % 17 491 - 6 % 16 500

Městský stadion - koncesní sm. 15 106 1 % 15 264 1 % 15 423 0 % 15 423 4 % 15 993

Ostatní vč. KNL – podíl modernizace 0 x 0 x 698 2397 % 17 423 - 34 % 11 522

Komunitní středisko Kontakt 4 842 7 % 5 186 30 % 6 750 24 % 8 336 3 % 8 625

Komunitní práce, o. p. s. 4 400 - 8 % 4 070 68 % 6 840 15 % 7 900 - 37 % 5 000

Městské lesy 206 - 16 % 174 1040 % 1 980 71 % 3 390 - 12 % 3 000

Sportovní areál Ještěd, a. s. (SAJ) 0 x 15 000 415 % 77 310 - 90 % 7 718 - 85 % 1 171

Dětské centrum Sluníčko 30 480 - 33 % 20 447 - 100 % 0 x 0 x 0

Spacium 200 - 79 % 41 - 100 % 0 x 0 x 0

69 077 697 Kč
67 335 000 Kč
58 800 000 Kč
33 999 000 Kč
15 862 000 Kč
15 065 000 Kč
14 050 000 Kč

7 904 500 Kč
3 004 500 Kč

4 500 Kč
4 500 Kč
4 500 Kč
4 500 Kč

24 %
24 %
21 %
12 %

5 %
5 %
5 %
3 %
1 %
0 %
0 %
0 %
0 %

Fond pro opravy a vybavení komunikací
Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení
Fond pro opravy a vybavení školských zařízení
Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení
Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru
Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu
Fond pro opravy a vybavení ostatní
Fond pro výkupy nemovitos?
Fond pro informační technologie
Fond pro rozvoj sociálního bydlení
Fond pro opravy a rozvoj energeCckých zařízení
Fond pro kofinancování evropských projektů
Fond cyklodoprava

Fond pro opravy a vybavení komunikací
Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení
Fond pro opravy a vybavení školských zařízení
Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení
Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru
Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu
Fond pro opravy a vybavení ostatní
Fond pro výkupy nemovitos?
Fond pro informační technologie
Fond pro rozvoj sociálního bydlení
Fond pro opravy a rozvoj energeCckých zařízení
Fond pro kofinancování evropských projektů
Fond cyklodoprava

5 %
5 %

5 %

3 % 1 %
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Bez uzavírek to nejde Libercem na kole  
bezpečně a zdravě

Redakce

Mezi hlavní akce, které ovlivní do‑
pravu ve městě, patří práce na komu‑
nikacích Dr. M. Horákové, Pastýřská, 
Tržní náměstí, Londýnská, Kloster‑
mannova, Jiráskova, ul. Boženy Něm‑
cové a Volgogradská.

„Koordinace stavebních akcí na 
rok 2019 byla zahájena už v roce 2018, 
a  to na základě akcí, které nahlásili 
největší investoři v Liberci. Těmi jsou 
statutární město Liberec, Ředitelství 
silnic a  dálnic, Krajská správa silnic 
Libereckého kraje a  dále vlastníci 
technické infrastruktury – SVS a Gas‑
Net,“ komentuje náměstek pro tech‑
nickou správu majetku města Jiří Šolc.

Na základě těchto požadavků 
město připravilo plán dlouhodo‑

bých dopravních omezení a  jejich 
objízdných tras. Cílem připravené‑
ho plánu je zkoordinovat všechny 
práce tak, aby byl zmírněn negativní 
dopad na dopravu ve městě.   Ter‑
míny jednotlivých prací se mohou 
mírně upravovat podle aktuálního 
vývoje situace.

 „Opravy komunikací a  inženýr‑
ských sítí jsou nutné, ale bohužel to 
s sebou nese nezbytná dopravní ome‑
zení, bez kterých není možné tyto 
opravy provádět. Vnímáme dopravní 
komplikace, které to může některým 
řidičům způsobit. Snahou města je 
dopady těchto omezení zmírnit. To 
však není při stávajících vysokých in‑
tenzitách provozu jednoduché a vždy 
možné,“ vysvětluje dále náměstek Jiří 
Šolc.

Bezpečně na  
silnicích, o.p.s.

Cyklisté jsou tradičně nej‑
ohroženějšími účastníky sil‑
ničního provozu. Zkušenosti 
z  mnoha evropských států do‑
kazují, že tomu tak být nemusí. 
Bezpečnost na silnicích je téma 
velmi široké, významnou roli 
ale sehrává právě vlastní při‑
pravenost každého cyklisty. Jaká 
je povinná výbava kola a  jak se 
starat o  jeho technický stav? 
Jak vybrat a  správně používat 
ochrannou přilbu? Jak být při 
jízdě dobře viditelný pro ostatní 
motoristy? To vše by každý cykli‑
sta měl vědět a respektovat.

Kolo se stává běžným čle‑
nem rodiny. V českých domác‑
nostech jsou jich podle odhadu 
4 miliony. Cyklistika se podílí 
až 8  % na celkových přeprav‑
ních výkonech, do roku 2020 
se podíl zřejmě zvýší až na 
10  %. Pravidelná jízda na kole 
navíc zlepšuje zdravotní stav 
a přispívá k prodloužení života. 
Dospělí, kteří jezdí na kole pra‑
videlně, mají fyzičku na úrovni 
jedinců mladších o 10 let, délka 

jejich života je 
vyšší v průměru  
o 2 roky. 

Podle britské 
University of 
Glasgow snižuje 
tato pravidelná 
aktivita riziko 
vzniku rakoviny 
o  45  % a  riziko 
k a r d i ov a s k u ‑
lárních chorob  
o 46 %. 

Evropská ko‑
mise zveřejnila 
informace, po‑
dle kterých hro‑
zí největší ne‑
bezpečí starším 
cyklistům na 

křižovatkách v  okamžiku, kdy 
odbočují doleva nebo dávají 
přednost v  jízdě. Nadprůměr‑
né zastoupení v  procentech 
smrtelných nehod mají senioři 
i  v  případech bez přítomnos‑
ti jiného účastníka silničního 
provozu. Problémem je i  to, že 
si libují v tmavé barvě oblečení. 

Vlastní bezpečnost na sil‑
nicích mohou cyklisté sami 
významně ovlivnit. Musí se 
před každou jízdou přesvědčit, 
že je jejich kolo v  řádném sta‑
vu. Když už nasednou, mělo 
by to být zásadně bez alkoho‑
lu a  s  helmou na hlavě. Už po  
jednom malém pivu je 6× větší 
riziko nehody se zraněním. Ri‑
ziko smrtelného poranění hla‑
vy snižuje správná přilba o 2/3, 
nebezpečí poranění obličeje 
klesá o 1/3. 

Kolo je pomocník i  pro‑
středek k  příjemnému trávení 
volného času. Je však zásadní 
dodržovat bezpečnostní pravi‑
dla. Čím více lidí ve městě bude 
ukázněně využívat tento druh 
přepravy, tím významnější bude 
podpora čisté mobility a čistoty 
ovzduší v centru.

Uzavírkám ulic v Liberci se ani letos nevyhneme. Stavební práce na 
opravách sítí a povrchů silnic a chodníků na řadě míst již probíhají, 
další omezení provozu je plánováno. Řidiči se musí obrnit trpělivostí, 
bez uzavírek opravovat komunikace prostě nelze.

Projekt Týmu silniční bezpečnosti „Na kole jen s přilbou“ 
míří opět do Liberce. Podporuje zdravý a ekologicky 
čistý způsob přepravy.

Aktuální uzavírky v Liberci
Volgogradská. Do 06/2019 
V loňském roce byl zrekonstruován vodovod 
a část nové kanalizace. Letos práce navazují, 
jde o uložení části nové splaškové kanalizace 
od Čerchovského směrem k ul. Na Bojišti. 
Jiráskova. Do 31. 8. 2019
Rekonstrukce plynovodu, stavba nové regu‑
lační stanice plynu, následná oprava komu‑
nikace, chodníků a veřejného osvětlení.
Tržní náměstí a okolí. Do 31. 7. 2019
Rekonstrukce plynovodu a vodovodu 
a následné opravy povrchu komunikace.
Tržní náměstí, Ruská, Pastýřská. 
07–11/2019 
Oprava zatrubnění Jizerského potoka v délce 
289 metrů – v rámci přípravy parkoviště 
P+R v Pastýřské ulici.
Herbenova. 05–09/2019
Rekonstrukce plynovodu, oprava povrchu 
komunikace a odvodnění, úpravy v Jero‑
nýmově ulici (úpravy chodníků, parkovací 
pruh, doplnění přechodů).
Klostermannova. 05–10/2019
Rekonstrukce plynovodu, kanalizace 
a vodovodu, oprava komunikace přilehlých 
chodníků a veřejného osvětlení.
Londýnská, Hokešova, U Jeslí, 
Příkrá. 04–10/2019
Od 15. dubna částečná uzavírka z důvodu 
rekonstrukce plynovodu, kanalizace, vodo‑

vodu, vedení nízkého napětí a veřejného 
osvětlení, oprava povrchu komunikace 
Londýnské ulice – ve spolupráci s ŘSD.
B. Němcové. 05–10/ 2019
Rekonstrukce plynovodu, vodovodu, 
kanalizace a následná oprava komunikace 
a chodníků, včetně veřejného osvětlení.
Větrná. 06–10/2019 
Rekonstrukce vodovodu a plynovodu, nový 
povrch komunikace a chodníků.
Vítězná, II. etapa.
Provizorní oprava povrchu po loňské rekon‑
strukci sítí z důvodu odložení a přepracování 
celkové rekonstrukce Vítězné.
Dr. Horákové – úsek U Potůčku – 
Mostecká. 06–09/2019
Práce na kanalizaci a vodovodu probí‑
hají od srpna 2018 (zpožděno z důvodu 
výskytu skalního podloží v nové trase), od 
července bude navazovat oprava povrchu 
komunikace, chodníků, veřejného osvětlení 
a semaforů po rekonstrukci IS v úseku od 
ulice U Potůčku až po ulici Mosteckou.
U Domoviny. 06–10/2019
Dokončení rekonstrukce kanalizace a vodo‑
vodu z roku 2018, následná oprava komuni‑
kace a veřejného osvětlení.
Irkutská. 07–10/2019
Rekonstrukce vodovodu a následná oprava 
komunikace. 

NA KOLE JEN 
S PŘILBOU

www.nakolejensprilbou.cz
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VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
24. a 25. května 2019 

V ýsledky budou uveřejněny 
ČSÚ až po uzavření poslední 
volební místnosti na území 
EU (26. 5. 2019). Na zastupitel‑

ských úřadech ČR v zahraničí se nehlasuje. 

VOLEBNÍ MÍSTNOSTI
(pozor, změna umístění)

Hlasování na  území města proběhne 
na  obvyklých místech v  87 volebních okrs‑
cích, včetně Vratislavic nad Nisou. 

Volič s  trvalým pobytem na  úřední adrese 
(nám. Dr. E. Beneše 1/1) může volit v okrsku 
č. 1 – Střední zdravotnická škola a VOŠ zdra‑
votnická, Kostelní 8/9.

Ke změně dochází v okrscích č. 10 a 13 (ZŠ 
ulice 5.  května), z  důvodu rekonstrukce bu‑
dou přesunuty do objektu Střední průmyslové 
školy strojní a  elektrotechnické, Masarykova 
460/3. 

Volební místnost v  okrsku č. 56 (Termizo,  
a. s.) bude z  technických důvodů přesunuta 
do Výtvarného ateliéru Václava Kováře, Šliko‑
va 406/9 (dříve firma Haberkorn).

Volební místnost v  okrsku č. 73 v  Krás‑
né Studánce se vrací zpět do nové Hasičské 
zbrojnice Krásná Studánka, Dětřichovská 339.

Nadále  z  důvodu rekonstrukce ZŠ nám. 
Míru zůstanou volební místnosti v  okrscích  
č. 17, 18 a 19 v objektu Mateřské školy Čtyřlís‑
tek, budova odloučeného pracoviště Markova 
1334/10. 

ZÁPIS DO SEZNAMU VOLIČŮ 
PRO VOLBY DO EP

Seznam voličů pro volby do Evropského 
parlamentu (dále jen „seznam voličů pro EP“) 
se vytváří pro každé volby do EP samostatně 
v několika fázích. Do seznamu voličů pro EP 
byli dne 14.  4.  2019 zapsáni všichni občané 
Liberce s právem volit, dle adresy místa trva‑
lého pobytu (údaj vedený v informačním sys‑
tému evidence obyvatel). Dále byli na vlastní 
žádost zapsáni voliči jiných členských států 
(občani EU). 

Údaj o  volebním okrsku voliče a  přesné 
umístění volební místnosti obdrží volič spo‑
lečně s  doručenými hlasovacími lístky (na 
doručovací obálce). Hlasovací lístky musí být 
doručeny nejpozději 21.  5.  2019 (ve dnech 
voleb i  ve volební místnosti). Na webových 
stránkách SML bude zveřejněn seznam vo‑

lebních místností, včetně adres a telefonního 
spojení.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Při volbách do EP lze požádat příslušný 

obecní úřad o vydání voličského průkazu. Vo‑
liči, který nebude moci anebo nehodlá volit ve 
volebním okrsku, v jehož seznamu voličů pro 
EP je zapsán, vydá příslušný obecní úřad na 
jeho žádost voličský průkaz. Voličský průkaz 
opravňuje voliče ve dnech voleb k  hlasování 
v  jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. 
Žádost lze podat v  listinné podobě opatře‑
né úředně ověřeným podpisem voliče nebo 
v elektronické podobě prostřednictvím dato‑
vé schránky (fyzické nebo podnikající fyzické 
osoby), žádost musí být doručena nejpozději 
7  dnů přede dnem voleb (do 17.  5.  2019 do 
16.00 hod.) na příslušný obecní úřad. Osobně 
lze požádat do okamžiku uzavření seznamu 
voličů pro EP (do 22. 5. 2019 do 16.00 hod.). 
Obecní úřad nejdříve 15 dnů přede dnem vo‑
leb (9. 5. 2019) předá voličský průkaz osobně 
voliči nebo osobě, která se prokáže plnou 
mocí s  ověřeným podpisem žadatele, anebo 
jej voliči zašle na jím uvedenou adresu do 
vlastních rukou výhradně adresáta (nutno 
označit schránku). 

NÁVŠTĚVA S PŘENOSNOU 
VOLEBNÍ SCHRÁNKOU

Volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních důvodů obecní úřad a  ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost. Komise 
může navštívit voliče s přenosnou schránkou 
pouze v územním obvodu volebního okrsku, 
pro který byla zřízena. Stejně tak vyhoví obec‑
ní úřad i  voliči, který je hospitalizován v  ne‑
mocnici nebo v  obdobném zdravotnickém 
zařízení, jestliže se nachází ve stejném voleb‑
ním okrsku jako trvalý pobyt voliče. Požadav‑
ky lze hlásit na tel. 485 244 948.

HLASOVÁNÍ VE ZDRAVOTNICKÝCH 
A SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH

Pokud má volič trvalý pobyt v jiné obci, než 
se nachází zdravotnické nebo sociální zaříze‑
ní, může si do 4. 5. 2019 požádat o zápis do se‑
znamu voličů pro EP (správce zařízení nahlásí 
tyto voliče obci). 

Po uplynutí této lhůty bude jedinou mož‑

ností hlasování s voličským průkazem. Voliči 
s trvalým pobytem v Liberci (mimo Vratislavic 
nad Nisou) mají jedinou možnost, jak hlaso‑
vat v těchto zařízeních, a to s voličským prů‑
kazem. Pokud volič již v předstihu ví, že bude 
v  termínu voleb hospitalizován, je vhodné 
včas si požádat o vydání voličského průkazu. 

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ
Po obdržení úřední obálky vstoupí vo‑

lič do  prostoru určeného k  úpravě hlasova‑
cích lístků, v  němž vloží do úřední obálky 
jeden  hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku 
může přitom zakroužkováním pořadového 
čísla nejvýše u dvou kandidátů (na témže hla‑
sovacím lístku) vyznačit, kterému dává před‑
nost. Volič po opuštění prostoru určeného pro 
úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku 
s hlasovacím lístkem před okrskovou volební 
komisí do volební schránky.

ČLENSTVÍ V OKRSKOVÉ 
VOLEBNÍ KOMISI (OVK)

Případní zájemci o práci v OVK se mohou 
hlásit na recepcích budov MML (přihláška též 
na webu SML). Oznámení o  svolání 1. zase‑
dání OVK (pozvánka) se zveřejňuje na úřed‑
ní desce. Oznámení se pokládá za doručené 
dnem vyvěšení. Vzhledem k  tomu doporu‑
čujeme zájemcům uvést e ‑mail – pro bezod‑
kladnou informaci o zařazení do OVK – ihned 
po sestavení komisí. 

Termíny pro 1. zasedání:
(v  multifunkčním sále budovy Krajského 

úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a)
29. 4. 2019 v 14.00 hod. OVK č. 1 – 20
29. 4. 2019 v 16.00 hod. OVK č. 21 – 40
30. 4. 2019 v 13.00 hod. OVK č. 41 – 60
30. 4. 2019 v 15.00 hod. OVK č. 61 – 80.
První zasedání OVK je pro členy povinné. 

V případě, že se člen 1. zasedání nezúčastní, 
OÚ celkovou výši odměny poměrně krátí, a to 
podle evidence o účasti na jednáních OVK.

Informace k volbám poskytuje: 
Mgr. Jitka Štíchová, tel. 485 243 711
Veronika Hiršalová, tel. 485 244 948. 

Info k  volbám včetně formulářů na www.
liberec.cz – odkaz Radnice – VOLBY 2019, na 
www.kraj ‑lbc.cz nebo na www.mvcr.cz  – od‑
kaz Informační servis – Volby.

Z rozhodnutí prezidenta republiky a v souladu s platným zákonem č. 62/2003 Sb., se volby uskuteční první den voleb – 
v pátek 24. 5. 2019 od 14.00 do 22.00 hod., druhý den voleb – v sobotu 25. 5. 2019 od 8.00 do 14.00 hod. 
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Životní prostředí

Odbor ekologie a veřejného prostoru

Zadání v  jednotlivých lokalitách za‑
hrnovalo plošné vyřezání náletových, 
suchých a dalších neperspektivních dře‑
vin. Dále bylo upravováno keřové patro 
u  taxonů, jež nejsou dominantní svým 
kvetením. Z  tohoto důvodu byly napří‑
klad vynechány veškeré šeříky a zlatice. 
Byly zde uplatňovány tvarovací řezy či 
řezy zmlazovací u takových keřů, kde je 
nutné opětovně zapěstovat habitus dře‑
viny. Cílem bylo především zajištění pře‑
hledného a bezpečného prostoru sídliš‑
tě s  ponecháním vybraných solitérních 
a  skupinových výsadeb a  živých plotů. 

Nedílnou součástí bylo rovněž zajištění prů‑
chozích, podchozích a průjezdních profilů. 

V  neposlední řadě jsme museli nechat 
pokácet velké množství smrků napadených 
kůrovcem. Včasným pokácením dokážeme 
předejít dalšímu potencionálnímu rozšíře‑
ní, neboť lýkožrout smrkový začíná vylétávat 
přibližně v tomto období. 

Přestože pracovníci odboru ekologie a ve‑
řejného prostoru usilují, aby četnost prací 
spojených s údržbou zeleně byla v rámci ce‑
lého města vyšší, musí činnosti našeho od‑
boru probíhat rovnoměrně po celém Liber‑
ci, a  to samozřejmě s  ohledem na finanční 
rozpočet odboru. Pevně věříme, že podobně 
upravených lokalit bude přibývat. 

Zahradnické práce na sídlištích
Během března a dubna provedly Technické služby města Liberec rozsáhlé práce na dvou velkých sídlištích Broumovská a Ga-
garinova.

Město pokračuje  
v rozdávání kompostérů

Odbor ekologie a veřejného prostoru

Statutární město Liberec i  v  le‑
tošním roce úspěšně požádalo 
o přidělení dotace na nákup tento‑
krát dvojnásobného množství do‑
mácích kompostérů, kdy 85 % ceny 
bude opět hrazeno z dotace. Ačko‑
liv zde byla po mnoho let tradiční 
soutěž v podobě křížovky a losová‑
ní správných odpovědí, v  loňském 
roce se poprvé podařilo distribuo‑
vat větší množství těchto nádob. 

Zájem byl natolik veliký, že bylo 
rozhodnuto zkusit požádat o  pří‑
spěvek na dvojnásobné množství. 
Proto ti, na které se v  uplynulém 
roce nedostalo, nemusí smutnit. 
V  letošním roce se rozdá celých 
1 000 kusů velkých domácích kom‑
postérů. 

Kompostéry slouží k  vytvoření 
kvalitního substrátu pro zahrád‑
ky za využití bioodpadu, který by 

v  jiném případě mohl skončit na 
skládkách, případně by se musel 
převážet do vzdálených kompostá‑
ren k  dalšímu využití. Jedná se 
o  efektivní a  ekologické řešení, jak 
s bioodpadem naložit přímo v mís‑
tě vzniku.

Zájemci se mohou písemně při‑
hlásit na odbor ekologie a veřejné‑
ho prostoru na adresu magistrátu 

(jméno, příjmení, telefon, e ‑mail, 
adresa umístění kompostéru), for‑
mulář najdete na internetových 
stránkách města pod odborem eko‑
logie. Podmínkou získání kompo‑
stéru je trvalý pobyt na území měs‑
ta Liberec (mimo obvod Vratislavice 
n. N.) a oplocená zahrada na území 
města, kde má být kompostér umís‑
těn. Jedna osoba může žádat pouze 
jednou.  Kompostér obdrží prvních 
500 žadatelů, protože 500 žádos‑
tí evidujeme již z  loňského roku, 
kdy jej všichni žadatelé neobdrželi, 
a byli tak zařazeni do pořadníku.

Upozorňujeme, že kompostér 
bude větších rozměrů s  objemem 
min. 900 litrů. V  průběhu května 
a  června budeme vybírat dodava‑
tele kompostérů. Vlastní přidělení 
nádob proběhne formou osobního 
vyzvednutí v  areálu technických 
služeb v několika termínech v prů‑
běhu srpna a září. 

Po úspěšném loňském roce, kdy se městu podařilo získat finanční prostředky z Operačního 
programu životního prostředí na nákup 500 domácích kompostérů, ani letos nezůstanou 
občané o tuto službu ochuzeni.

Nejezděte 
na trávu!

Odbor ekologie a veřejného prostoru

Správci zeleně se napříč měs‑
tem neustále potýkají s porušová‑
ním Obecně závazné vyhlášky sta‑
tutárního města Liberce č. 3/2009 
o veřejném pořádku. 

V  čl. VI, bod 2, písmeno g) se 
uvádí, že na plochy veřejné zele‑
ně je zejména zakázáno zajíždět, 
jezdit vozidly nebo je parkovat na 
plochách veřejné zeleně nebo na 
pozemcích pro veřejnou zeleň ur‑
čených.

Parkováním a  pojížděním po 
plochách zeleně jsou ničeny ne‑
jenom trvalé travní porosty, ale 
i  výsadby květin, keřů, mobiliář 
a v neposlední řadě mlatové cesty, 
které nejsou dimenzovány na po‑
jíždění těžkými vozidly. 

Upozorňujeme proto občany, 
aby dodržovali obecně závaznou 
vyhlášku o  veřejném pořádku. Za 
nedodržení povinností uvedených 
v  této vyhlášce je možno uložit 
sankce dle zvláštních právních 
předpisů.
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Třiďte odpad

Odbor ekologie a veřejného 
prostoru

Článek č. 5 ukládá fyzickým 
osobám komunální odpad zří‑
dit dle městem stanoveného 
systému na dále využitelné 
složky, jako jsou směsný papír, 
směsný plast, bílé a  směsné 
sklo, nápojové kartony, textil, 
biologicky rozložitelný odpad 
a kovy.

Protože dle obecně závazné 
vyhlášky města je povinnos‑
tí každého občana třídit, ale 
stále to mnoho obyvatel města 
nedodržuje, přistupuje město 

Liberec k  upozornění občanů 
přímo na nádobě, a to formou 
samolepky. Tyto samolepky tak 
upozorní obyvatele přilehlého 
domu, že nádoba obsahuje 
odpad, který se dá ještě vytří‑
dit a zpracovat. Pokud občané 
nebudou odpad lépe třídit, je 
možné přistoupit následně  
i k výměně nádoby za nádobu 
s menším objemem.

Nejpozději v  roce 2025 by 
měla být více než polovina 
komunálního odpadu v  jed‑
notlivých zemích EU recyklo‑
vána. Město Liberec se tomuto 
trendu přizpůsobuje a  stále 

navyšuje počet kontejnerů na 
tříděný odpad ve městě. 

V současné době je po měs‑
tě rozmístěno na 1 944 nádob 
na separovaný odpad, jako 
je sklo, papír, plast, nápojový 
karton, kovy a  textil, a  to na 
375 stanovištích. Navíc bylo 
obyvatelům rozdáno na 3 300 
hnědých nádob a  cca 1 000 
domácích kompostérů na bio‑
odpad. 

Pomozte komunální odpad 
lépe třídit, pomůžete tím neje‑
nom životnímu prostředí, ale 
i snížit městu náklady na likvi‑
daci komunálního odpadu. 

Liberec má již od roku 2006 účinnou Obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví 
systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem ve městě Liberci.

Sběr vysloužilých elektrospotřebičů
Statutární město Liberec ve spolupráci se svozovou společností FCC Liberec, s.r.o., připravilo novou službu pro obyvatele 
města v podobě mobilního sběru vysloužilých elektrospotřebičů.
Mobilní sběrna spol. FCC Liberec provede bezplatný svoz vysloužilých 
elektrospotřebičů od občanů. Jedná se o odpady, které při uložení do ná-
dob na běžný domovní odpad mohou ohrozit životní prostředí. Vysloužilá 
elektrozařízení navíc podléhají zpětnému odběru. Všechna získaná elektro-
zařízení budou svážena do sběrného dvora a dále recyklována.

Jde zejména o:

Do mobilní sběrny je možné odevzdat také drobné vysloužilé elektrospo-
třebiče v podobě mobilních telefonů, klávesnic, drobného počítačového 
vybavení, elektrických hraček, kalkulaček ad.

Mobilní sběrna pojede po níže uvedených trasách v určených časech. Na 
jednotlivých zastávkách jsou instalovány označníky s názvem trasy a s čís-
lem zastávky.

Vysloužilé elektrospotřebiče je možné také celoročně odevzdat ve sběr-
ném dvoře odpadů spol. FCC Liberec v průmyslové zóně Jih, ul. Ampérova. 
Drobné elektrospotřebiče je pak možné odevzdat prostřednictvím sítě 
velkých červených kontejnerů.

POZOR – stanoviště mobilního sběru s označníky neslouží k vol-
nému odkládání odpadů, toto je možné postihnout 
pokutou do 200 000 Kč.

 
Podrobnější informace vám sdělí pracovníci Magistrátu města Liberce na  
tel. č. 485  243  456 nebo pracovníci FCC Liberec na tel. č. 485  213  020.

TRASA „A“ 11.  5. 2019 SOBOTA
č. stan. místo čas zastávky

1. Gagarinova u č. p. 761 8.00–8.15
2. Gagarinova u č. p. 790 8.20–8.40
3. Křižovatka Strakonická – Kubelíkova 8.45–9.00
4. Domažlická – KRB 9.10–9.30
5. Křižovatka Švermova – Jáchymovská 9.40–10.00
6. Jáchymovská u č. p. 270 10.10–10.30
7. Wintrova u č. p. 493 10.45–11.15
8. Okružní u č. p. 512 11.30–11.50
9. Oblačná pod č. p. 487 12.00–12.30
10. Školní 12.40–13.00

TRASA „C“ 18. 5. 2019 SOBOTA
č. stan. místo čas zastávky

1. Kyjevské nám. 8.00–8.20
2. Křižovatka Mařanova – Kaplického 8.30–8.50
3. Česká – Sokolovna 9.00–9.20
4. Jeřmanická u č. p. 488 9.30–9.50
5. Pastelová u č. p. 1083 10.00–10.20
6. Dobiášova u č. p. 855 10.30–10.50
7. Ježkova u Gusta 11.00–11.20
8. Haškova u č. p. 948 11.30–11.50
9. Sametová u č. p. 720 12.00–12.20
10. Vlnařská u č. p. 688 12.30–13.00

TRASA „B“ 12. 5. 2019 NEDĚLE
č. stan. místo čas zastávky

1. Květnové revoluce u č. p. 327 8.00–8.20
2. Třešňová u č. p. 618 8.30–8.50
3. Vodňanská 9.00–9.20
4. Hroznová u č. p. 694 9.30–9.50
5. Kmochova u č. p. 674 10.00–10.20
6. Malátova u č. p. 427 10.30–10.50
7. Jabloňová u č. p. 407 11.00–11.20
8. Cyrila a Metoděje u školy 11.30–11.50
9. U Mlékárny u č. p. 456 12.00–12.30

TRASA „D“ 19. 5. 2019 NEDĚLE
č. stan. místo čas zastávky

1. Na Pískovně u č. p. 657 8.00–8.20
2. Křižovatka Borový vrch – Bezová 8.30–8.50
3. Libušina 9.00–9.20
4. Ruprechtická u č. p. 318 9.30–9.50
5. Slavíčkova u č. p. 68 10.00–10.20
6. Jeronýmova u č. p. 575 10.30–10.50
7. Aloisina výšina u č. p. 426 11.00–11.20
8. Křiž. Aloisina výšina – Franklinova 11.30–11.50
9. Křiž. Aloisina výšina – Nezvalova 12.00–12.20
10. Křiž. Aloisina výšina – Sněhurčina 12.30–13.00

- pračky
- myčky
- sušičky
- mikrovlnné trouby
- televizory
- monitory

- sporáky
- varné desky
- digestoře
- klimatizace
- lednice
- mrazáky
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Sekání 
trávy

Odbor ekologie a veřejného 
prostoru

Seče po Liberci probíhají 
v  tzv. intenzitních třídách. Do 
1. intenzitní třídy spadají veške‑
ré parkové a  parkově upravené 
plochy či jiné plochy zeleně pře‑
vážně v  centru města, které se 
sečou 7× za sezonu. Seče v 2. tří‑
dě probíhají převážně na sídliš‑
tích a ty se sekají 3× za sezonu. 
Plochy zařazené do 3. a 4.  třídy 
jsou plochy tzv. silniční zele‑
ně  nebo plochy v  extravilánu 
města, které se sekají 2× za se‑
zonu.

Na sídlištích by měly tech‑
nické služby začít sekat trav‑
ní porost v  pořadí uvedeném 
níže. Seznam je samozřejmě 
orientační a  může se stát, že 
některá místa v  závislosti na 
růstu travního porostu budou 
přehozena. Seč by na 2. IT měla 
probíhat, jak již bylo napsáno 
výše, ve třech termínech, a to do 
31. května, do 31. července a do 
30. září. Samozřejmě že termíny 
se mohou přizpůsobit klimatic‑
kým podmínkám.

Pořadí seče:
1) Kubelíkova, Gagarinova, 
Horizont 
2) Rochlice, Červeného, Horní 
Kopečná      
3) Broumovská   
4) Františkov
5) centrum: Matoušova 
a Oldřichova
6) Vesec
7) Doubí + Puškinova
8) Staré a Nové Pavlovice, U mlé‑
kárny
9) Ruprechtice
10) Králův Háj, Skalní a Na Perš‑
týně, Starý Harcov
11) Kunratická 
12) Ostašov, Machnín

Plánované opravy uměleckých děl

Deratizace pozemků  města v roce 2019

Odbor ekologie a veřejného prostoru

Celkem se město stará o 66 plas‑
tik, soch, památníků a jiných drob‑
ných uměleckých děl ve veřejném 
prostoru. Prvním objektem, který 
projede letos opravou, je sochařské 
dílo Brána snů od Evy Kmentové. 
Toto dílo bylo v Liberci instalováno 
v rámci výstavy Socha a město ko‑
nané v  roce 1969. Své místo si bě‑
hem času našla v Masarykově ulici. 

Bohužel na začátku tohoto roku, 
kdy socha měla mít své 50. výročí, 
byla polovina brány povalena van‑
daly a mušlový vápenec se rozlomil 
na několik částí. Událost vyšetřova‑
la Policie ČR, bohužel pachatele se 
nepodařilo dohledat. Momentálně 
je povalená část díla zabezpečena 
bedněním, aby se před restaurová‑
ním zamezilo  dalšímu znehodno‑
cení.

Další sochou, která bude letos 

opravena, je Sedící rodina od autora 
Jana Solovjeva. Dílo z tepaného mě‑
děného plechu kotvené k žulovému 
podstavci se nacházelo u  křižovat‑
ky ulic Dvorská a  Vojtěšská. Půso‑
bením silného nárazového větru 
v březnu došlo ke zlomení zrezlého 
kotvení uvnitř díla, a dílo tak spadlo 
z podstavce. Nyní se socha nachází 
ve skladu v areálu technických slu‑
žeb. Město nyní hledá vhodného 
zhotovitele, který kotvení opraví 
a dílo znovu usadí na své místo.

Třetím dílem, který projde v roce 
2019 opravou, je Památník bojovní‑
kům a obětem za svobodu vlasti od 
architekta Petra Stolína. Památník, 
jenž byl na Štefánikovo náměstí 
postaven v  roce 2000, získal ně‑
kolik ocenění v  architektonických 
i výtvarných hodnoceních a je mís‑
tem shromáždění při oslavách vý‑
ročí osvobození vlasti a  ukončení  
2. světové války. V  minulém roce 
bylo provedeno mytí exteriéru ob‑
jektu a drobné opravy elektroinsta‑
lace. Letos bude potřeba zaměřit 
se i na interiér. Zde proběhne opět 
oprava elektroinstalace a  elektro‑
rozvodů, které jsou v  havarijním 
stavu. Zároveň dojde i  k  vyčištění 
objektu a k jeho celkové revizi. 

Odbor ekologie a veřejného prostoru

Důležité je zejména udržování 
čistoty ve městě, snižování dostup‑
nosti potravy, provádění deratizace 
na pozemcích a domech v majetku 
soukromníků a firem či koordinace 
zásahu s ostatními subjekty.

Město provádí deratizaci formou 
celoplošného zásahu, kdy lokali‑
ty zahrnují zejména oblasti s  větší 
koncentrací obyvatel, přičemž jsou 
zohledněny i výsledky předchozího 
deratizačního zásahu. Na rozdíl od 
jiných obcí je v  Liberci deratizace 

opakována třikrát do roka. Oproti 
minulosti tak byl počet celoploš‑
ných zásahů navýšen. 

Problém s  hlodavci je způsoben 
nezvykle mírným průběhem ně‑
kolika posledních zimních období, 
která jsou navíc i krátká, a tudíž bo‑
hužel nedochází k přirozené reduk‑
ci těchto živočichů vlivem klimatic‑
kých podmínek. 

Výběr lokalit vždy závisí na vý‑
sledcích deratizací předchozích. 
Součástí je i  fotodokumentace. 
V praxi je deratizace prováděna cca 
v březnu – dubnu, posléze červen‑

ci – srpnu a nakonec říjnu – listopa‑
du. 

Obecně se deratizace dá rozdělit 
do dvou základních přístupů  – na 
bodovou deratizaci, která je ohra‑
ničena konkrétním pozemkem, 
lokalitou, budovou, areálem apod., 
a  na deratizaci celoplošnou, která 
v  sobě zahrnuje a  postihuje větší 
celky, útvary, ulice, městské části. 
Bodová deratizace může být pouze 
doplňkem k  celoplošné deratizaci, 
jelikož je její účinnost nižší. 

Oproti předchozím obdobím 
byla v souvislosti s deratizací navá‑

V minulém roce se odbor ekologie a veřejného prostoru zaměřil na čištění a restaurování vy-
braných plastik, jako jsou sochy Petra a Pavla v Zahradě vzpomínek či tympanon Liebiegovy 
hrobky. Letos se zaměří na další díla, která byla poničena vandaly nebo vichřicí či se nacházejí 
v havarijním stavu.

Občas můžete ve městě spatřit zaměstnance deratizačních firem, kteří u dešťové kanalizace, keřů     nebo nor umisťují nástrahy pro hlodavce. Aby došlo k radikálnímu snížení počtu potkanů, je nutná i součinnost obyvatel.

Sedící rodina od Jana Solovjeva bude během letošního roku znovu instalována
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Odbor ekologie a veřejného prostoru

Během března se na nad celým 
územím ČR opakovaně přehnala 
vichřice nebo silný vítr. V  Liberci 
popadaly desítky stromů.

Jedna lípa spadla nešťastně pří‑
mo na  nové dětské hřiště v  parku 
na  Budyšínské ulici. Toto hřiš‑
tě bylo dokončeno teprve v  roce 
2018.  Strom poškodil jeden posi‑
lovací stroj, který bude muset být 
vyměněn. 

Správci zeleně jednotlivých loka‑
lit nacházeli v porostech další a dal‑
ší dřeviny, které se vlivem silného 
větru vyklonily z  osy růstu až do‑
datečně, a  i  u  těchto dřevin musel 
odbor EP přistoupit k  havarijnímu 

kácení. Celkem za oba kli‑
matické výkyvy popadalo 
na 30 ks dřevin. Naštěs‑
tí nespadlo tolik stromů 
jako v  roce 2017, kdy  při 
vichřici Herwart po celém 
území Liberce popadalo 
na 80 ks dřevin.

Nyní se odbor EP po‑
týká s  další nepřízní, a  to 
v  podobě kůrovcové ka‑
lamity, která se původně 
začala šířit pouze v  les‑
ních porostech, ale správ‑
ci zeleně zjišťují její hojné 
rozšíření i  na plochách 
veřejně přístupné zeleně, 

kde kůrovec (lýkožrout smrkový) 
napadá jak zapojené porosty, tak 
i jednotlivé jehličnaté dřeviny. 

V  posledních letech mírné zimy 
a suchá léta bohužel zapříčinila ne‑
dostatek vody, a oslabila tak přede‑
vším mělce kořenící smrky, které se 
nacházejí na exponovaných stano‑
vištích. Napadené dřeviny správci 
zeleně aktivně vyhledávají a  jsou 
následně zadávány k  okamžitému 
pokácení, aby lýkožrout nemohl 
vylétnout a  napadnout dřeviny ve 
svém okolí. Žádáme tímto vlastní‑
ky lesů či jednotlivých dřevin, aby 
pečlivě prověřovali stav jehličnanů 
a při napadení kůrovcem tuto dře‑
vinu odstranili, aby nedošlo k další‑
mu šíření škůdce do okolní zeleně.

Stromy ničí kůrovec i silný vítr
Březnové vichřice porazily na 30 stromů z městské zeleně. 
Nyní se bojuje proti kůrovci. 

Deratizace pozemků  města v roce 2019
Občas můžete ve městě spatřit zaměstnance deratizačních firem, kteří u dešťové kanalizace, keřů     nebo nor umisťují nástrahy pro hlodavce. Aby došlo k radikálnímu snížení počtu potkanů, je nutná i součinnost obyvatel.

zána užší spolupráce s  krajskou 
hygienickou stanicí. K  součin‑
nosti je vyzývána i  společnost 
Severočeské vodovody a  kana‑
lizace, aby v  totožných či po‑
dobných termínech zajistila 
deratizaci i na své technické in‑
frastruktuře. 

Deratizace je prováděna na 
veřejných prostranstvích a zahr‑
nuje mj. trávníky a další prosto‑
ry na sídlištích (nory potkanů 
v  okolí kanalizačních šachet, 
pod okapovými svody, chodníky, 
na záhonech a v křovinných po‑

rostech, plochy v  okolí kon‑
tejnerů), dále parkové plochy, 
volné plochy v  sousedství 
nákupních a  společenských 
center, chodníky a  komuni‑
kace. 

Aplikace přípravků (ná‑
vnad a nástrah) je provedena 
i  do nor potkanů, odkud ne‑
lze předpokládat vyhrabání. 
Po ukončení odběru příprav‑
ku a  deratizačních prací od‑
straní pracovníci provádějící 
deratizaci zbytky přípravků 
i dostupné uhynulé hlodavce. 

Statutární město Liberec prová‑
dí deratizaci pouze na pozemcích 
ve svém vlastnictví, a jelikož nemů‑
že hradit deratizaci na soukromých 
pozemcích ani budovách, tak bez 
zapojení privátních majitelů není 
možné dosáhnout potřebné účin‑
nosti, aby docházelo k  trvalému 
poklesu stavu populací potkanů. 
Důležité je samozřejmě také udrže‑
ní pořádku v okolí kontejnerových 
stání po celém městě či u  nákup‑
ních center, kam jsou s oblibou vy‑
hazovány přebytky nespotřebova‑
ných potravin. 

Požadavky pro zájemce:
• vysokoškolské vzdělání Mgr. nebo Bc.
• praxe v oblasti získávání dotací i v oblasti přípravy a realizace strategických či 

rozvojových projektů, zkušenost s podáváním dotačních žádostí a pod.
• aktivní přístup k řešení problémů, samostatnost, kreativita, dobré komuni-

kační schopnosti, systematičnost, samostatnost
•  dobrá orientace ve strategickém plánování a v rozpočtech územních samo-

správných celků

Nabízené podmínky:
• Pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup možný ihned. 

Platové zařazení: 12. platová třída; pohyblivé složky platu, zaměst. výhody

Uchazeči o tuto pracovní pozici se mohou hlásit nejpozději do 25. dubna.

Požadavky pro zájemce:
• vysokoškolské vzdělání Mgr. nebo Bc., uvítáme právní zaměření
• velmi dobré organizační a komunikační dovednosti, aktivní přístup k řešení 

problémů, schopnost systematické a koncepční práce, odolnost vůči stresu;
• orientace v právních předpisech týkajících se výkonu přenesené působnosti 

zejména na úseku všeobecné správy
• přehled o organizační struktuře Magistrátu města Liberec a kompetencích 

orgánů statutárního města Liberec, uživatelská znalost práce s PC
• Pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup možný ihned 

Platové zařazení: 11. platová třída; pohyblivé složky platu, zaměst. výhody

Uchazeči o tuto pracovní pozici se mohou hlásit nejpozději do 25. dubna.

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, personální oddělení,
náměstí Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, PSČ 460 59
tel. 485 243 761, 485 243 768 – 9

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, personální oddělení,
náměstí Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, PSČ 460 59
tel. 485 243 761, 485 243 768 – 9

www.liberec.cz/deska

www.liberec.cz/deska

Statutární město Liberec vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků, výběrové řízení

VEDOUCÍ ODBORU STRATEGICKÉHO ROZVOJE A DOTACÍ

Statutární město Liberec vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků, výběrové řízení

VEDOUCÍ ODBORU KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
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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.

Názory zastupitelů

Co je náplní práce stavebního úřadu?

Josef Šedlbauer, 
Změna pro Liberec

Pochopit tento stav 
vyžaduje ohlédnutí. Na 
podzim roku 2016 šla do zastupitelstva 
projednaná vyhláška o regulaci hazardu 
v  Liberci, tehdejší primátor Batthyány 
ji ale stáhl a nedal o ní hlasovat. V pro‑
sinci 2016 zastupitelstvo na můj návrh 
těsnou většinou schválilo zákaz hazar‑
du v Liberci. Další půlrok se především 
pánové Batthyány a  Šolc snažili tento 
zákaz zvrátit. V červnu 2017 k tomu sku‑
tečně došlo. Opakovaně se hlasovalo, 
dokud se nenašlo dvacet zastupitelů, 
kteří hazard do města vrátili prakticky 
bez omezení. Šlo o  zastupitele za ex‑
‑ANO, ČSSD, ODS, TOP 09 a  tři zastu‑
pitele Starostů (M. Hron, J. Marek a  J. 
Šolc).

I  někteří zastánci hazardu ale chá‑
pali, že takový stav je dlouhodobě neu‑

držitelný. Strašákem je pro ně zejména 
referendum. Kdekoli se totiž konalo, 
hazard prohrál. Začalo tedy nové vy‑
jednávání o  kompromisním návrhu 
regulace. Ten byl do zastupitelstva 
předložen v  listopadu  2017. Na žádost 
Starostů byl ale z programu stažen, pak 
znovu a znovu a nakonec byl schválen 
až v březnu 2018. To se nakonec ukáza‑
lo jako klíčové. Od listopadu bylo totiž 

zřejmé, že nová vyhláška bude a  že 
podstatně omezí počet míst pro hazard. 
Opakovaným odkládáním schválení 
nové vyhlášky dostali provozovatelé 
čtyři měsíce na to, aby si zařídili nová 
povolení. Takže v březnu 2018 byla sice 
schválena vyhláška se sedmi adresami, 
ale povolení na tři roky mělo v té době 
21 provozoven! Tato povolení byla vydá‑
na v neuvěřitelném tempu od poloviny 

února do začátku dubna, kdy začala 
platit nová vyhláška (viz rámeček).

Většina zastupitelů v  době schvalo‑
vání vyhlášky nevěděla o tom, že ve stej‑
ných dnech běží jako o závod vydávání 
nových povolení na maximální možnou 
lhůtu. Šlo prostě o podvod na ty, kteří se 
léta snažili o  regulaci hazardu a  věřili, 
že skutečně dojde k  omezení na nej‑
výše sedm míst. Kolem hazardu se točí 
hodně peněz a  využije jakoukoli cestu 
k prosazení svých zájmů. 

Některá kasina nestačila zahájit pro‑
voz a  o  povolení přišla. V  současnosti 
je tak v  Liberci v  provozu 16 kasin. Ta 
jsou spíš normálními hernami, protože 
hlavní aktivitou v  nich zůstávají hrací 
automaty (v kasinu by to měla být živá 
hra typu rulety). Tento stav bude zřejmě 
trvat až do jara 2021.

Spolu s kolegy budu prosazovat dal‑
ší regulaci hazardu v Liberci. Nové kolo 
nás čeká už v příštím roce.

Zuzana Kocumová,
Liberec otevřený lidem

Domy podnikatele 
Urbana sloužící jako 
ubytovny jsou v  hava‑
rijním stavu. Vybydlené, často neteče 
voda, naopak splašky z  nich tečou na 
ulici nebo přímo do potoka. Přitom 
jejich majitel vybírá neadekvátně vy‑
soké nájemné a pro okolí jsou zdrojem 
neustálých problémů. Člověk by čekal 
pravidelné kontroly stavu budov i  hy‑
gieny.  Jenže co stavební úřad? Nekoná. 

Na druhé straně důchodce, který si 
přistavěl stříšku nad garáž, aby mu déšť 
neničil vrata. Kontroly ze stavebního 
úřadu chodily neustále, až nakonec 
musel stříšku odstranit. Zřejmě proto 

neměl stavební úřad čas řešit „nepod‑
statné“ problémy kolem ubytoven?

Problémy a  stížnosti sousedů na‑
rostly do takových rozměrů, že vedení 
města předložilo záměr na výkup těch‑
to ruin. Domů, které vesele sloužily byz‑
nysu s  lidskou chudobou a  kde se ani 
malá část z  přemrštěného nájemného 
nevracela do jejich oprav.

Ano, je to jedno z  možných řešení. 
Ale je to správné? Není to spíš vcelku 
ideální zakončení podnikatelského zá‑
měru pana Urbana a vytvoření nevhod‑
ného precedentu? Zbohatnout na chu‑
dých, nechat domy vybydlet a nakonec 
ruiny prodat městu, aby je za naše pení‑
ze zrekonstruovalo nebo strhlo.

Jsme přesvědčeni, že město by mělo 
využít veškerých svých kompetencí, aby 

donutilo majitele ubytoven stav řešit, 
a to za své. Nástroje na to má. Kontroly 
ze stavebního úřadu, z hygieny, z život‑
ního prostředí. Může uplatňovat tvrdé 
sankce, i  opakovaně, dokonce může 
i vydat demoliční výměr na účet vlast‑
níka. 

Když stavební úřad nekoná, může 
zakročit vedení města. Právní rozbor 
hovoří jasně: „Stavební úřad je magist‑
rát města jako celek. Platí, že tajemník 
obecního úřadu je odpovědný za plně‑
ní úkolů obecního úřadu v samostatné 
působnosti i  přenesené působnosti 
primátorovi. Má tedy odpovědnost za 
chod stavebního úřadu a  je povinen 
dbát na zákonnost a  správnost jeho 
postupů a nedokonalosti, nesprávnosti 
a chyby odstraňovat.

Tato kompetence nevyžaduje žádné 
další zákonné zmocnění, protože se ne‑
jedná o výkon moci navenek, ale o vý‑
kon řídicí a  organizační kompetence, 
která plyne ze zákona o obcích.“

Snažili jsme se opakovaně tento ná‑
zor předložit a  vysvětlit vedení města. 
Rádi bychom věřili, že na schůzce u pri‑
mátora minulý měsíc konečně došlo 
k určitému pochopení a doufáme, že se 
věci pohnou. Že tajemník Čech konečně 
převezme odpovědnost za chod a  fun‑
gování magistrátu, tedy i  stavebního 
úřadu, dohlédne, aby stavební úřad za‑
čal konat tam, kde má, a ne jen šikanoval 
běžné občany za stříšky nad garážemi. 
Nerada bych v budoucnosti jen přihlíže‑
la vykupování zřícenin po zatím nepo‑
stižitelných vyvolených podnikatelích.

Před rokem byla v zastupitelstvu schválena vyhláška o regulaci hazardních her, která měla být kompromisem mezi zastánci 
a odpůrci hazardu. Jenže není.

Má stavební úřad hlídat stříšky nad garážemi, nebo řešit havarijní stavy domů, kde bují byznys s chudobou?

Adresy, na kterých je povoleno kasino vyhláškou:
Nitranská 415, Ježkova 955, Generála Svobody 85, Rumunská 655, 1. máje 59, Budy‑
šínská 1400, České mládeže 456.

Adresy, které ve vyhlášce nejsou, si však těsně před jejím přijetím zajistily povolení na 
tři roky (v závorce uvedeno datum vydání povolení, vše v roce 2018). Vyznačeny stále 
fungující provozovny:
Pražská 385 (12. 2.), 1. máje 96 (15. 2.), nám. Tržní 860 (15. 2.), 5. května 171 
(19. 2.), Letná 566 (26. 3.), Moskevská 640 (26. 3.), 8. března 12 (28. 3.), Rumun‑
ská 192 (3. 4.), Revoluční 123 (26. 3.), 5. května 175 (3. 4.), Na Rybníčku 780 
(20. 3.), Blažkova 654 (15. 3.), Moskevská 27 (15. 3.), Felberova 15 (22. 3.).

Povolených kasin je 7, v provozu 16. Jak je to možné? 

Aktuální stav provozoven hazardních her v Liberci
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Rozpočtová nezodpovědnost

 Nerad bych, aby se o „jedenáctce“ 
někdy hovořilo v čase minulém 

Jaromír Baxa, 
Liberec otevřený lidem

Z  celkových čísel 
rozpočtu města tuto 
nepříjemnost nevyčteme, protože pří‑
jmy i  výdaje jsou zkresleny dotacemi 
a různými účetními operacemi. Porov‑
nali jsme proto vývoj příjmů, které se 
pravidelně opakují, s  nejdůležitějšími 
výdaji města.

Co z nich plyne?
Pravidelné příjmy vzrostly během 

dvou let o  11  % (o  200 mil. Kč). Jenže 
hlavní výdaje poskočily o  celých 28  % 
(o  400 mil. Kč). Dvojnásobný nárůst 
výdajů oproti příjmům vede k velkému 

deficitu. K vyrovnání rozpočtu bychom 
potřebovali ušetřit 250 milionů korun, 
protože některé nárůsty vyplývají ze 
smluv a nemůžeme je nyní ovlivnit. Pro 
srovnání – je to zhruba stejně jako kolik 
dáváme na MHD.

Tím špatné zprávy nekončí.
1. K  zadlužování města nedochází 

kvůli investicím a opravám, ale hlavně 
kvůli běžným provozním výdajům. Jen 
náklady na splátky dluhů skokově ros‑
tou o 40 %, ze 165 na 235 milionů, kvůli 
nevýhodné smlouvě o úrokovém zajiš‑
tění uzavřené J. Kittnerem v rozporu se 
zákonem. Kittnerovy dluhy nás budou 
provázet ještě dlouho.

2. Raketově rostou i  personální ná‑
klady radnice, během dvou let o celou 

třetinu. Podobné nárůsty jsou i  v  do‑
pravním podniku, v divadle a v zoo.

 3. Jedinou položkou, kde se šetří, jsou 
paradoxně výdaje na technické služby. 
Tedy za úklid, opravy silnic a údržbu ze‑
leně. Zrovna tam nám peníze chybí už 
více než 10  let,  i  když SLK slibovali ná‑
pravu. Realita rozpočtu je ale zcela jiná, 
než jaké byly předvolební sliby.

 4. Rada města nepředstavila žádný 
reálný plán, jak díru v rozpočtu zacelit.

My plán máme
 1. Dostat pod kontrolu personální 

a provozní náklady. Hlavně na radnici, 
v dopravním podniku, v divadle a v zoo, 
kde došlo k největším skokům. 

 2. Prostředky vložené do investic 

se musí vracet všude tam, kde je to jen 
trochu možné. To se týká i  zamýšlené 
opravy bazénu. Bez byznysového pří‑
stupu se opravených silnic, chodníků 
a  celkově upraveného města nedočká‑
me nikdy.

 3. Usilovat o  získání dalších pří‑
jmů. Nejvíce by pomohl příspěvek 
Libereckého kraje na divadla, zoo a bo‑
tanickou, které slouží celému kraji, 
nebo změna rozpočtového určení daní. 
Jenže ani kraj, ani stát nám zatím více 
peněz dát nechce. Tím spíše bychom se 
měli snažit, aby se naše dluhy dále ne‑
prohloubily.

Tenhle plán ale vyžaduje odvahu, 
a  tu u koalice bohužel nevidíme. Jinak 
by se do změn pustila hned po volbách.

Petr Židek, ODS

Zatím to ale vypadá, 
že Liberec pověstnou 
jedenáctku chce nejvíce 
ze všech a vynakládá na její provoz dese‑
timiliony ročně.

Liberec, Jablonec a Liberecký kraj se už 
více než půl roku snaží najít řešení. Počty 
jsou neúprosné. Ročně provoz tramvaje 
stojí sto milionů korun, zhruba 15 milio‑
nů korun jsou tržby z jízdného, zbytek je 
třeba doplatit. Liberecký kraj přispívá 17,3 
milionu korun a chce platbu zaokrouhlit 
na 18 milionů. Zbytek je na Liberci a Jab‑
lonci. Nikdo jiný to za nás nevyřeší.

Spory jsou hlavně kolem podílu Jablon‑
ce nad Nisou. Na základě modelu, který 
pro Liberec vypracovala společnost BDO, 
požaduje Liberec po Jablonci 23,5 mi‑ 
lionu korun, což je více než dvojnásobek 
loňského příspěvku. Jablonec si proto ne‑
chal zpracovat vlastní posudek firmou Pro 
Cedop. Ten ukázal, že by reálná cena pro 
Jablonec měla být jen kolem čtyř milionů. 

Jablonecký primátor v  médiích prohlásil, 
že jeho město má na zachování spojení zá‑
jem a Jablonec je připraven na jedenáctku 
přispívat zhruba 12 miliony korun ročně. 
Až se trasa prodlouží k novému terminálu, 
který Jablonec chce vybudovat v  dolním 
centru, přidá další tři miliony. 

Jestli mi to správně sčítá, pak tržba 
z jízdného, příspěvek Jablonce v té nejvyšší 
variantě plus platba kraje dohromady dají 
48 milionů. Při sto milionech za provoz na 
Liberec zbývá 52 milionů. Není to trochu 
nepoměr? Kdyby nepřispíval kraj, který 
ale má co platit v nadregionální dopravě, 
asi by bylo fér chtít po něm víc. Nicméně 
z  otevřených zdrojů můžete vyčíst, že za 
regionální vlakovou a  autobusovou do‑
pravu LK platí téměř 659 milionů korun 
ročně, z toho na autobusové spojení mezi 
Libercem a  Jabloncem dává 32 milionů. 
Pak hradí vlakové spoje, ale tam určit část‑
ku, která je daná pro úsek mezi Libercem 
a Jabloncem, není tak jednoduché, proto‑
že vlak pokračuje dál na Tanvald a Kořenov.

Přitom odborníci spočítali, že více 

občanů cestuje z  Jablonce do Liberce, 
ne opačně. Vůbec bych to nezmiňoval, 
kdyby se nad osudem této unikátní trati, 
o které se dokonce složila i opera, aby se 
hrála v  Národním divadle, podivně ne‑
smrákalo. To se mi vůbec nelíbí. Liberec 
s Jabloncem tramvajová trať spojuje už od 
roku 1955 a nerad bych, aby se o ní někdy 
hovořilo v čase minulém. V posledních le‑
tech se do její obnovy investovalo téměř 
700 milionů korun. Za přispění Evropské 
unie se má dokončovat ještě úsek do cen‑
tra Jablonce a  provést nezbytné opravy 
v hodnotě stovek milionů. 

Na obě akce musí dopravní podnik 
žádat o  evropské dotace. Pokud se ale 
obě města a kraj nedomluví na modelu fi‑
nancování tratě, můžeme na prodloužení 
a modernizaci zapomenout. A možná za 
pár let i  na to, že ta krásná 13 km dlou‑
há spojnice mezi Libercem a  Jabloncem 
bude v  provozu. Nemohu se zbavit do‑
jmu, že si nemístně zahráváme s ohněm, 
když dáváme najevo, že se nedokážeme 
shodnout ani na tak zásadní věci.

Schváleným rozpočtem na rok 2019 se opět vydáváme na cestu rostoucích dluhů. I když daňové příjmy rostou a ekonomika 
prosperuje, naše výdaje šplhají vzhůru mnohem rychleji, už druhý rok po sobě.

Věřím, že se (nejen) s obyvateli Liberce shodneme na tom, že k „rodinnému stříbru“ liberecko
jabloneckého regionu patří vedle Ještědu, zoologické zahrady, divadel či muzeí i tramvajová 
trať spojující obě největší města v kraji. Proto by se pro její zachování, to znamená financování, 
měla mezi politickými reprezentacemi obou měst i kraje hledat co nejvyšší míra shody. 
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Taiwan
Jiří Němeček,  
ANO 2011

Čína a  Asie mě ni‑
kdy příliš nezajímaly, 
spíš jsem vše vnímal 
jako naši konkurenci, před kterou je tře‑
ba se mít na pozoru. Taiwanci a  jejich 
historie má ale s  námi mnoho společ‑
ného. Dlouhá léta byli okupováni Japon‑
skem a  poválečné období nebylo pro 
obyvatele ostrova, kteří ve velké většině 
uprchli z  kontinentální Číny před ko‑
munismem, příliš vlídné. Zavládla zde 
diktatura, na kterou obyvatelé reagovali 
mnoha drsnými srážkami s policejními 
oddíly. Potud ale podobnost Taiwanu 
s naší historií pravděpodobně končí.

Naprosto jinou kapitolou jsou Tai‑
wanci sami. Nesmírně milí, obětaví a ex‑
trémně pracovití lidé. Pokud se někoho 
zeptáte na cokoliv, neodbude to pouhou 
odpovědí, ale váš problém s vámi dořeší 

a  neopustí vás do okamžiku, kdy bude 
jasné, že vše dopadne dobře. Navíc vše 
proběhne vždy s  úsměvem. Liberecká 
skupina účastníků konference Go Smart 
měla, odhaduji, 24letou absolventku 
univerzity, která se stále smála na celé 
kolo. Její veselost byla nakažlivá a  díky 
svému úsměvu si nakonec všechny z nás 
získala. Je naprosto samozřejmé, že se 
na Taiwanu kolem vás, v  muzeu, škole, 
výzkumném ústavu, prostě kdekoliv se‑
běhnou lidé a snaží se nejen poradit, ale 
hned se s vámi dají do hovoru i o osob‑
ních záležitostech. A  vyfotografovat se 
s  vámi, to je naprostá samozřejmost. 
A čím víc obrázků, tím větší radost.

Pracovitost. Pracovní doba je na Tai‑
wanu stejná u  nás, tzn. 40 hod. za tý‑
den. Ale! Když jsem se ptal jedné dámy 
z výzkumného ústavu v sobotu ve čtyři 
hodiny odpoledne, co bude nyní dělat, 
když se se mnou loučila před hotelem, 
její odpověď byla: „No přece jdu do prá‑

ce, je teprve 16.00.“ A když jsem se ptal, 
co bude dělat v  neděli, odpověď byla 
stejná: „No přece budu pracovat.“„A 
zase 12 hodin?“ zeptal jsem se. Odpověď 
byla okamžitá: „Samozřejmě“. Navíc si 
nikdo na tento úděl nestěžuje. „Musím 
hodně pracovat, protože máme hodně 
mezinárodních projektů.“ A  je to. Žád‑
né stížnosti, žádné naříkání. Tak to život 
přinesl a oni se s tím musí srovnat.

Disciplína. Je neuvěřitelná a není to 
tím, že by zde byl vliv jejich početnos‑
ti. Mimochodem, Taiwanců je dnes 23 
milionů a  mají na rozdíl od minulosti 
v průměru kolem dvou dětí. Viděli jsme 
před jedním muzeem frontu prvňáčků, 
asi 200 metrů dlouhou (!). Všichni stáli 
a  brebentili, ale žádné výstřelky neby‑
lo vidět. Fronta se zvolna posouvala 
ke  vchodu a  malí špuntíci v  černých 
uniformách a  s  velkými batohy na zá‑
dech se zvolna posouvali kupředu. 
A tak to v jejich životě začíná a celý život 

probíhá. Každá skupina na kongresu, 
kterého jsme se účastnili, měla svou 
průvodkyni, většinou studentku. Jejich 
úkolem bylo přemístit „svou“ skupinu 
z  místa A  do místa B, zajistit potřebné 
materiály, získat informace o  dalším 
průběhu konference, prostě vše, co 
jsme v daný okamžik potřebovali. A po‑
tom to přišlo. Když naše průvodkyně 
vše vyřídila a  bylo zřejmé, že ji nepo‑
třebujeme, stoupla si ke dveřím a čeka‑
la na další příležitost nám pomoci. Za 
krátkou dobu jich stálo v řadě třeba de‑
set. A všichni čekali na příležitost něko‑
mu pomoci. Žádný pocit nepotřebnosti 
nebo ponížení, pouze čekání na příleži‑
tost pomoci někomu druhému.

A něco na závěr. USA daly jasně naje‑
vo, že střed jejich zájmu již není Evropa 
spokojená sama se sebou. Středobod 
světového dění je už bohužel v Asii. A je 
to úplně špatně? Dá se i této situace čás‑
tečně využít? Tak o tom až příště.

Chtěl bych vám vyprávět něco o své cestě na Taiwan, o tom, jak tam lidé žijí, čím je jejich život pro nás zajímavý, řekl bych  
i důležitý, a co jsem tam vlastně dělal.

SATELITNÍ
DOTACE

✔ na montáž nového
satelitu jen
za 300 Kč

✔ nebo naladění karty
se 100 programy

telefon: 778 527 899
www.satelitnidotace.cz

02_satelitni NJ_Sestava 1  16.1.19  13:26  Stránka 1
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Nejaktuálnější zprávy 
z města a radnice

01. 04. 2019 od 15.00   Výtvarný workshop - hrajeme si s barvami 

04. 04. 2019 od 16.00   Setkání uživatelů psychiatrické péče

10. 04. 2019 od 15.00   Trénink paměti pro každého 

17. 04. 2019 od 15.00   Aromaterapie - výroba parfémů a vonných mýdel 

24. 04. 2019 od 14.30   Taneční workshop - uvolněme se tancem 

01. 04. 2019 od 10.00   Cvičení pro lidi s hendikepem 

10. 04. 2019 od 15.00   Cvičení pro lidi s hendikepem  

11. 04. 2019 15.30–17.30  Umíme česky  

16. 04. 2019 15.30   Praktická esoterika - Co Vám prozradí čáry na dlani

18. 04. 2019 14.00   Arteterapeutická dílna - Velikonoční tvoření

25. 04. 2019 15.30–17.30  Jak vyjít s obtížnými lidmi 

(na pobočce Sdružení TULIPAN v Semilech - Bítouchovská 1, 513 01 Semily)

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
14.00–15.00

Zlepšování  
komunikačních     

dovedností 

10.00–12.00
Foto & Video 

kroužek

14.00–15.00
Canisterapie

9.00–13.00
Kroužek českého 

jazyka

10.00–12.00
Kroužek výtvarného 

tvoření

15.00–16.30
Klub duševního 

zdraví

13.30–14.30
Kroužek rozvoje klíčových 

kompetencí

09.00–15.00
Specializované  

individuální počítačové  
kurzy

15.00–17.00    
Arteterapeutická  

keramika

15.00–16.00  
Zdravotní cvičení

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Projekt Komunitní centrum TULIPAN  
- CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006428

Kontaktní údaje:
Komunitní centrum TULIPAN, Kostelní 9/7, 460 01 Liberec
Mgr. Petra Čuprová – Tel: 774 450 182; cuprova@sdruzenitulipan.cz

Hledáte prostor, kde trávit svůj volný čas? Hledáte prostor, kde se sejít se svými kamarády? 
Chcete si uspořádat výstavu nebo nějakou akci? Jsme tu pro Vás. 
Všechny aktivity a program Komunitního centra TULIPAN je určen převážně pro osoby 
se zdravotním postižením a kombinovanými diagnozami a širokou veřejnost.
Další informace o aktivitách se dozvíte v Komunitním centru, nebo na našem facebooku. facebook:  

Komunitní centrum TULIPAN  
@kctulipan  
www.sdruzenitulipan.cz

Program 
duben 
2019

A K T I V I T Y 

L I B E R E C

A K T I V I T Y 

S E M I L Y
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Stanovisko k rozšíření sjezdových tratí na Ještědu
Jizersko ‑ještědský horský spolek

Zástupci výboru Jizersko‑
‑ještědského horského spolku se 
v  únoru 2019 zúčastnili schůzky 
k  záměru rozšíření skiareálu Ješ‑
těd, kterou svolal primátor měs‑
ta Jaroslav Zámečník. Na jednání 
jsme měli možnost vyjádřit názor 
na záměr rozšíření skiareálu a toho 
jsme využili. 

Uvedli jsme některé naše obavy 
a námitky k celému záměru a přá‑
ní, aby celý areál byl rozšiřován 
s ohledem k udržitelnosti a s ohle‑
dem k respektování této významné 
dominanty, kterou má spolek ve 

svém názvu. V článku na oficiálním 
webu města a následně i v článku 
ve Zpravodaji Liberce (Vize no‑
vého provozovatele: Ještěd láká 
provozovatele – březen 2019, str. 
12) byla uveřejněna dle naše‑
ho názoru velmi nešťastná věta 
„…a právě to, že bude Ještěd pro 
návštěvníky atraktivní i  v  let‑
ní sezoně, uvítali i  zástupci 
Jizersko ‑ještědského horského 
spolku…“. 

Na základě mnoha reakcí 
na tuto větu upřesňujeme 
naše současné stanovisko 
k  rozšíření sjezdových tratí 
Ještěd:

Jizersko ‑ještědský horský spolek 
apeluje na investory, na zástupce 
města i ostatní, kteří se na přípravě 
záměru nějakým způsobem podílí, 
aby výsledná podoba rozšíření are‑
álu realisticky odrážela možnosti 
řešeného území s  maximálním 
přihlédnutím k trvalé udržitelnos‑
ti. Obáváme se především další 
fragmentace lesního porostu, ero‑
ze půdy, snížení schopnosti udržet 
vodu v  krajině, zvýšeného odbě‑
ru vody ze Slunného potoka pro 

potřeby zasněžování a  snížení 
kvality bydlení obyvatel v dané 
lokalitě.

Přišlo do redakce

Nákupy v srdci Liberce

w
w

w
.fo

ru
m

lib
er

ec
.c

z

#
n

ak
u

p
yv

sr
d

ci
lib

er
ce

Po - Sood 7.00 hod

FARMÁŘSKÉtrhyVaše oblíbené trhy 
na stejném místě  

v OC FORUM 

6 dní
v týdnu
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Statutární město Liberec udělí v letošním roce sedmi výjimečným osobnostem z nejrůzněj-
ších oborů lidské činnosti nejvyšší možná vyznamenání. V jednom případě půjde o čestné ob-
čanství, v šesti zbývajících o Medaili města Liberec. První slavnostní zasedání zastupitelstva, 
které ocenění uděluje/propůjčuje, se uskuteční 14. května, ostatní pak postupně ve zbývající 
části roku.

Ivan Langr,  
náměstek primátora pro kulturu, 
školství, sociální věci a cestovní ruch

Laureátem čestného občanství 
za mimořádné zásluhy v  oblasti 
umění je František Babický (*1938), 
dlouholetý dirigent Divadla F. X. 
Šaldy. Zdejší opeře šéfoval už po 
roce 1974, po dalších angažmá 
(mimo jiné osm let v Národním di‑
vadle) se do Liberce nastálo vrátil 
v roce 2002. Je vážen mj. za nastu‑
dování kompletního cyklu Smeta‑
nových oper (1974–1980 v  DFXŠ), 
jeho láskou jsou zejména opery 
romantické a veristické.

Do oblasti kultury a  umění míří 
i  čtyři Medaile města Liberec, jme‑
novitě jsou jejich laureáty Ladislav 
Dušek, Karel Hájek, Rudolf Mihulka 
a  in memoriam Petr Vostřák. Ladi‑
slav Dušek (*1943) je od roku 1989 
členem činohry Divadla F. X. Šaldy, 
těžko si dnes tento soubor bez něj 
představit, jeho herecký rejstřík je 
skutečně pestrý. Silnou a  statečnou 
osobností byl a je i v oblasti občan‑
ské/politické. Spolu se svými kolegy 
se hned zkraje sametové revoluce 
1989 postavil do čela stávkového vý‑
boru činoherců, aby pomáhal s ob‑
jektivním informováním jak svých 
kolegů, tak liberecké veřejnosti. Je 
dlouhodobě znám pro své důsled‑
né demokratické postoje, třikrát byl 
i členem zastupitelstva města.

Bez Karla Hájka (*1929) si zase 
nelze představit slavnostní udá‑
losti v  historické obřadní síni (ví‑
tání občánků, svatby, maturitní 
vysvědčení), protože je na varhany 
doprovází už neuvěřitelných 60 let. 
Svou kariéru skvělého hudební‑
ka (housle, klavír, trubka, pozoun, 
kontrabas, trombon) přitom spojil 
jak s  orchestrem Ladislava Bareše 
(od roku 1949), tak i  se základní 

uměleckou školou (vyučoval zde 
v letech 1951–2009). Je nejen vyni‑
kajícím hudebním interpretem, ale 
i komponistou.

Popularizaci jazzu i  výchově 
mladých hudebníků zasvětila svůj 
život i  další mimořádná hudební 
osobnost, Rudolf Mihulka (*1935). 

Od roku 1956 působí v liberecké zá‑
kladní umělecké škole a  vychoval 
zde stovky žáků ve hře na klávesové 
nástroje. Od roku 1967 stojí v čele žá‑
kovského Big Bandu, který ZUŠ a Li‑
berec úspěšně reprezentoval snad ve 
všech evropských zemích. Od roku 
1962 působil i jako kapelník známé‑
ho orchestru COMBO 62.

In memoriam bude medaile 
udělena Petru Vostřákovi (1947–
2018), který stál za vedením i pro‑

gramovou náplní známého Experi‑
mentálního studia v Barvířské ulici, 
později v Lidových sadech. Klub se 
zaměřoval na folk, rock, klasiku, ale 
i na poezii, divadlo či výstavy. Stu‑
dio znali a znají ho i mnozí studen‑
ti libereckých středních škol – sám 
pamatuji na vynikající představení 
Mirka Kováříka, gurua české poe‑
zie, krátce po listopadu 1989, které 
Petr Vostřák do studia přivezl. Tím 
nám Petr zprostředkoval dílo do té 
doby tabuizovaných básníků.

Za mimořádný přínos vědě a ve‑
terinárnímu výzkumu bude oceněn 
Oldřich Matouch (*1943), dlouho‑
letý ředitel Státního veterinárního 
ústavu v  Liberci a  zakládající člen 
Národní referenční laboratoře pro 
vzteklinu. Oldřich Matouch se 
významně zasloužil o  vymýcení 
vztekliny v  České republice, takže 
od roku 2004 má ČR oficiální me‑
zinárodní status země prosté této 
nákazy. V roce 2016 byl za svou čin‑
nost vyznamenán hlavní cenou na 
kongresu Světové organizace pro 
zdraví zvířat v Paříži, a to jako první 
občan ČR.

Posledním v  řadě laureátů me‑
daile města je Jiří Drda (*1947), pri‑
mátor Liberce v  letech 1990–1998, 
který ocenění převezme za mimo‑
řádné zásluhy v  oblasti rozvoje 
města. Jako primátor přebral v pro‑
sinci 1990 město postižené dlou‑
holetou komunistickou stagnací 
a celou řadou rozvojových projektů 
je pozvedl až na místo atraktivní 
k žití. Přispěl významně k obnovení 
a  demokratizaci skutečné samo‑
správy města (z  předchozího ná‑
rodního výboru, který naopak byl 
prodlouženou rukou státu) s  ce‑
lou řadou důležitých kompetencí 
v  oblasti rozvoje a  investic, správy 
vlastního majetku, vzdělávání, kul‑
tury aj.

Kultura, historie, společnost
Liberec udělí čestné občanství a medaile

Osobnosti
Čestné občanství
František Babický
dlouholetý dirigent Divadla F. X. Šaldy

Medaile města Liberec
Ladislav Dušek
člen činohry Divadla F. X. Šaldy

Karel Hájek
hudebník, varhaník, pedagog

Rudolf Mihulka
hudebník, jazzman, pedagog

Petr Vostřák in memoriam
šéf Experimentálního studia  
a Lidových sadů

Oldřich Matouch
ředitel Státního veterinárního ústavu 
v Liberci, vymýtil vzteklinu v ČR

Jiří Drda
primátor Liberce v letech 1990–1998

Ještěd do Alp
Pěvecký sbor Ještěd zve na
koncert – představení reper- 
toáru pro festival v Tyrolsku, 
na kterém se také dozvíte, 
kolik toho máme s tímto hor-
ským krajem společného.
Koncert se koná 10. května 
v 18.00 hod. v kostele sv. 
Bonifáce v Hanychově.
Pěvecký sbor Ještěd diriguje 
Marek Müller, host: Brixiho 
komorní sbor Teplice. Vstupné 
dobrovolné.

 
Den vítězství 
Konec druhé světové války si 
v letošním roce připomeneme 
ve středu 8. května. Akci po-
řádá statutární město Liberec 
ve spolupráci s 31. plukem 
radiační, chemické a biologic-
ké ochrany a Československou 
obcí legionářskou – Jednotou 
Liberec.

Program bude tentokrát 
obohacen třicetiminutovými 
komentovanými prohlíd-
kami vojenského hřbitova 
v Ruprechticích, které se 
uskuteční v 9.15, 13.00 
a 15.00 hodin. Dějinami vás 
provede historik a kronikář 
statutárního města Liberec Jan 
Hnělička.
Tradiční program k uctění pa-
mátky padlých se uskuteční na 
tomtéž místě od 10.00 a ná-
sledovat bude vzpomínkové 
shromáždění na Štefánikově 
náměstí od 10.45. S kulturním 
programem vystoupí skupina 
Spolktrio.

Krátkézprávy
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 Ujetá ruka
Lenka Chválová, dramaturg 

Ujeté ruky: 
Činohra DFXŠ uvedla premié‑ 

ru drsné akční komedie  Ujetá 
ruka Martina McDonagha, jed‑
noho z  nejhranějších součas‑
ných světových dramatiků.  Co 
všechno se může stát  během 
jediného večera v  levném ho‑
telovém pokoji v  zapadlém 
americkém městečku? Mer‑
vyn z  recepce má aspoň pocit, 
že se tady konečně  schyluje 
k  nějaké neobyčejné události, 
možná dokonce k zločinu jako 
ve filmu. Jak se k tomu co nej‑
šikovněji připlést? Ten chlápek 
bez ruky vypadá hodně nebez‑
pečně a z jeho pokoje byl právě 
slyšet výstřel a  kam asi zmizel 
ten černoch s  hezkou holkou, 
co sem před chvílí vešli? Vypa‑
dá to nadějně, situace se záhy 
značně přiostří. Reprízy 17. 
a 27. 4. , 15. 5. 

Srpen v zemi indiánů
Strhující rodinné drama 

z amerických plání.
Jiří Janků, dramaturg hry Sr‑

pen v zemi indiánů: 

Tracy Letts je bezesporu jed‑
ním z  nejtalentovanějších dra‑
matiků dnešních dní a  vedle 
svérázného Ira Martina McDo‑
nagha také jedním z nejhraněj‑
ších autorů. 

Za své texty získal mnoho 
ocenění. Jeho hry jsou nezamě‑
nitelné, originální a  dávají velký 
prostor pro hereckou práci. Po‑
dle svých vlastních slov čerpá 
inspiraci v  dramatech Tennessee 
Williamse či románech Williama 
Faulknera. Má jedinečný cit pro 
dramatickou situaci, který jde 
ruku v  ruce se schopností psát 
odlehčené dialogy. Když k  tomu 
připočteme neotřelý pohled na 
současný svět, pohled trošku 
vykloubený, ale současně velmi 
překvapivý, je jasné, že úspěch 
jeho her není náhodný.

V roce 2007 napsal Tracy Letts 
hru Srpen v  zemi indiánů. Jde 
o dílo, kterého si on sám nejvíce 
cení, a v tomto směru se s ním 
shodují také divadelní kritici. 

Jedná se o  strhující rodinné 
drama do značné míry inspi‑
rované příběhem Lettsových 
předků. Otec, úspěšný profe‑
sor a  básník, zmizel. Jeho žena  

Violet je závislá na lécích a vlast‑
ní schopnosti ničit vše kolem 
sebe, do domu se sjíždějí jejich 
dospělé dcery s partnery, a pus‑
té sídlo na americkém Středozá‑
padě se tak stane dějištěm ro‑
dinného dramatu, kořeněného 
však notnou dávkou sarkastic‑
kého humoru. Všichni členové 
tohoto klanu se před našima 
očima musí vyrovnat s vlastními 
jizvami a  prohrami, ale i  s  tou‑
hou po lásce a  štěstí. Je to pří‑
běh o kolapsu hodnot, o zoufalé 
snaze udržet vztahy nad vodou, 
o  krutosti lásky, marném úsilí 
vychovat děti, o  starých vinách 
a velké úzkosti ze života. 

Rodinná tajemství tu postup‑
ně vycházejí najevo a autor nás 
přitom stále baví svou drsnou 
ironií a  velkou dávkou sarkas‑
tického humoru. Ve Spojených 
státech, ale i u nás, získala tato 
hra řadu významných ocenění.

Premiéra inscenace Sr‑
pen v  zemi indiánů proběhne 
26. dubna od 19.00 hodin v Di‑
vadle F. X. Šaldy, v režii Šimona 
Dominika a  těšit se můžete na 
herecké výkony velké části zdej‑
šího činoherního souboru. 

Divadlo F. X. Šaldy

V Malém divadle uvádí Divadlo F. X. Šaldy černou komedii Ujetá ruka a na prknech Šal-
dova divadla nás čeká 26. dubna premiéra dramatu Srpen v zemi indiánů.

Dubnové premiéry

Krajská vědecká knihovna v Liberci

Můžete libovolně listovat novi‑
nami a  časopisy v  čítárně denního 
tisku, brouzdat na internetu, na‑
vštívit některý z  kulturních pořadů 
či zhlédnout výstavu, která vás zau‑
jme. V  hudební knihovně si může‑
te zahrát šachy na obří šachovnici 
a pak si domů vypůjčit některou ze 
společenských her… A  pokud byd‑
líte v některé ze vzdálenějších čtvrtí 
města, nemusíte ani do hlavní bu‑
dovy. Stačí navštívit některou z  na‑
šich veřejných městských poboček. 

V loňském roce se nám díky pod‑
poře města podařilo zrenovovat 
a novým nábytkem vybavit pobočku 
knihovny ve Vesci. Pobočka zde sídlí 
v  Mařanově ulici v  budově vysoko‑
školských kolejí TUL, v  těsné blíz‑
kosti základní školy. Pro návštěvníky 
kromě nabídky beletrie i  literatury 
faktu pro děti i  dospělé připravuje 
pobočka velké množství akcí. Pře‑
devším jsou to pravidelná čtení po‑
hádek každý první pátek v měsíci od 
17.00 hod. Dále se pobočka účast‑
ní řady celostátních projektů, jako 
např. Noc s  Andersenem, výtvarná 
a  literární soutěž Kde končí svět 
nebo projekt na podporu četby Kníž‑
ka pro prvňáčka. V zimních měsících 
na pobočce též probíhala dopolední 
seniorská zpívání pro radost. 

Na podzim roku 2017 se pobočka 
Vesec připojila k  celostátnímu pro‑
jektu Semínkovna. Ta je otevřená tři‑
krát týdně v půjčovní době knihovny 
a mimořádně také každé první úterý 
v  měsíci, kdy se na pobočce konají 
pravidelné přednášky na zahrádkář‑
ská témata. Pobočka ve Vesci také 
úzce spolupracuje s  výtvarným od‑
dělením ZUŠ Liberec, jejíž žáci pro‑
story nové pobočky vyzdobili svými 
malbami. Informace o pobočce Ve‑
sec naleznete na stránkách knihov‑
ny v sekci Pobočky a přehled pořadů 
v oddíle Kalendář. www.kvkli.cz 

Knihovna  
pro každého

Přestože má liberecká 
knihovna ve svém oficiálním 
názvu sousloví „krajská vě-
decká,“ plní funkci městské 
knihovny pro obyvatele měs-
ta Liberec, které na její provoz 
také přispívá.
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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. 04.
14.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Hudební odpoledne s harmonikou

ÚTERÝ

16. 04.
16.00 hod. 
Restaurace 

Beseda 

Společenský večer ve Frýdlantu 
(více info v CKS)

STŘEDA

17. 04.
15.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Budování říše
Velká Británie, Napoleon

ČTVRTEK

18. 04.
13.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Herní odpoledne

STŘEDA

24. 04.
15.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Letem světem 
Dravci – králové nebes

PÁTEK

24. 04.
10.00 hod.

Bílá klubovna,  
5. patro

Jules Émile Frédéric Massenet
Werther

povídání o opeře v Divadelní kavárně

PÁTEK

24. 04.
09.00 hod.

Home Credit Aréna
Turnaj tří měst v kuželkách o pohár 

Kontaktu 

ÚTERÝ

30. 04.
14.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Hudební odpoledne s harmonikou

STŘEDA

15. 05.
15.00 hod.

Bílá klubovna,  
5. patro 

Rodinné kruhy  
Beseda s koučkou Evou Tesařovou

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. Ručník s sebou!
Cvičení na židlích - každý pátek od 11.00 hod.
Otevřená hodina jógy - každý pátek od 13.00 hod.

Kom
unitní středisko KO

N
TAKT Liberec, p. o. 

Palachova 504/7

46001 Liberec
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Bankovní účet: 548 59 32/0800
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Jméno*........................................................................

Příjmení*......................................................................

Rok narození*.............................................................

Telefonní číslo*...........................................................

E-mail............................................................................

Oblast, kterou potřebujete řešit:

☐ bydlení
☐ sociální oblast
☐ ochrana spotřebitele
☐ bezpečnost
☐ dluhová problematika
☐ mezilidské vztahy
☐ problémy s úřady
☐ jiné

Stručný popis problému: 

*Povinné údaje je nutné vyplnit pro sjednání bezplatné konzultace. Uve-
dené osobní a kontaktní údaje slouží pro možnost kontaktovat zájemce 
o službu seniorského ombudsmana a možné následné řešení jeho pro-
blému. Řešený problém nesmí být starší než 1 rok.

Datum*..............................  Podpis*.............................. 

Jana Kodymová

„Se seniory pracujeme více než 
12  let a  často se na nás obracejí 
s  žádostmi o  radu, jak řešit růz‑
né životní situace. Mezi ně patří 
problémy s  bydlením, těžké život‑
ní situace, uzavřené nevýhodné 
smlouvy apod. a  my se je snažíme 
nasměrovat na místa, kde by mohli 
dostat odbornou pomoc. Často ale 
nastávají i situace, kdy tito lidé mají 
pocit, že s  nimi není zacházeno 
důstojně, anebo si nejsou jisti, zda 
nedochází k porušování jejich práv 
anebo s  nimi není nějakým způ‑
sobem manipulováno. Proto jsme 
se rozhodli zřídit službu seniorské 
ombudsmanky,“ říká ředitel Kon‑
taktu Michael Dufek.

 Tou se stala Lenka Tarabová, 
která se dlouhodobě věnuje bytové 
problematice a spolupráci s prose‑

niorskými organizacemi.
Senioři a  osoby pobírající inva‑

lidní důchod mohou od 1.  dub‑
na  2019 s  ombudsmankou řešit 
problematiku bydlení, ochrany 
spotřebitele, bezpečnosti, dluhy, 
otázky týkající se sociální oblasti, 

ale také problémy s úřady a proble‑
matické mezilidské vztahy.

Služba má sloužit jako rádce 
a  průvodce pro lidi, kteří si nevědí 
rady. „Neklademe si za cíl suplovat 
odborné sociální poradenství ani 
činnost institucí, ale snažíme se po‑

dat seniorům pomocnou ruku v ob‑
lastech, ve kterých to potřebují. Za 
sebe ještě doplňuji osobní potěšení 
z toho, že se nám podařilo na pozici 
ombudsmana najít ženu – citlivou, 
vnímavou a  odborně velmi zdat‑
nou,“ dodává náměstek primátora 
Ivan Langr, který nad projektem 
převzal záštitu a stál u jeho zrodu.

Zájemci si budou moci objednat 
konzultaci prostřednictvím elek‑
tronického formuláře na webových 
stránkách Kontaktu nebo vyplně‑
ním tiskopisu (dole na stránce), 
který bude k dispozici v Centrálním 
klubu seniorů, v  budově nového 
magistrátu a  historické radnice. 
Ten potom stačí vhodit do k  tomu 
určené ombudsmanské schránky. 
Konzultační hodiny s Lenkou Tara‑
bovou budou probíhat zatím v režii 
první a třetí středy v měsíci od 9 do 
11 hodin.                                                              

V Liberci pomůže seniorská ombudsmanka

Seniorský ombudsman

Kontakt ve spolupráci s městem připravil pro liberecké seniory nad 65 let a osoby pobírající invalidní důchod novou službu.

Liberecká seniorská ombudsmanka Lenka Tarabová  Foto Jana Kodymová
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WWW.LIBEREC.CZ/ZTRATY ‑NALEZY
Informace k agendě ztrát a nálezů vám poskytne Veronika Hiršalová (tel.: 485 244 948). 
Seznam naleznete také na internetových stránkách: www.liberec.cz/ztraty ‑nalezy. 

SEZNAM VĚCÍ NALEZENÝCH OD 1. 3. DO 31. 3. 2019
90/19 finanční hotovost 28. 3. 2019

89/19 nálezy DPMLJ: taška (obuv), batoh, kufřík, čepice, rukavice (1 ks), 2× mobilní telefon 28. 3. 2019

88/19 finanční hotovost 27. 3. 2019

87/19 doklady – Denis Prokš 27. 3. 2019

86/19 klíče 27. 3. 2019

85/19 mobilní telefon 26. 3. 2019

84/19 nálezy ČD: batoh (oblečení), 3× kniha, taška (kadeřnické pomůcky) 26. 3. 2019

83/19
nálezy DPMLJ: průkaz  – Jiří Ondroušek, 2× čepice, mobilní telefon, hodinky, držák 

(láhev), karta – Jakub Vingr, bunda (dětská), taška (nové oblečení)
21. 3. 2019

81/19 finanční hotovost 19. 3. 2019

80/19 peněženka  – Jana Hozáková 18. 3. 2019

79/19 mobilní telefon 15. 3. 2019

78/19 klíč od vozidla 15. 3. 2019

77/19
nálezy DPMLJ: telefon, mobilní telefon, vak (sport. oblečení), taška (obuv), taška 

(drogerie), karta – Štěpánka Jahodová, batoh – Lucie Nová, klíč od vozidla
14. 3. 2019

76/19
nálezy ČD: klíče, karta – Pawel Grzybowski, taška (oblečení), batoh – Kamil Krzystof 

Basinski
13. 3. 2019

75/19 hodinky 11. 3. 2019

74/19 mobilní telefon – Alexandra Linhartová 8. 3. 2019

73/19
nálezy DPMLJ: kabelka, karta – Tomáš Burak, přívěšek – Veronika, průkaz – Matěj 

Houžvička, dioptrické brýle, mobilní telefon, peněženka – Pavel Berka
7. 3. 2019

72/19 dioptrické brýle 6. 3. 2019

70/19 peněženka  – Jana Křížková 4. 3. 2019

69/19 mobilní telefon 4. 3. 2019

68/19 mobilní telefon 4. 3. 2019

Motorkářská sezona začíná!
Každý motorkář se na jaře těší, až se konečně oteplí, silničáři 
uklidí silnice a bude možné se pořádně projet. Často se ale 
zapomíná, že důležitý je také technický stav motorky.

„Samozřejmostí by měla být řád‑
ná údržba stroje po zimě. Chabý 
technický stav by se mohl 
v  kombinaci s  riziky na 
silnici vymstít. Nezbytné 
je myslet i  na správnou 
výstroj a přilbu,“ radí na‑
příklad BESIP.

Právě údržba a příprava motorky 
je často opomíjena. Motorkáři jsou 
rádi, že vyšetří volný čas, který se 
zrovna trefí do pěkného počasí. Po 
zimě jim stačí, že vůbec svůj stroj 
v garáži nastartují. „Je to velká chy‑
ba, ale já to chápu. Prostě lidé šetří 
časem. Předsezonní servis považuji 
za důležitý. Motorky jsou v poměru 
k  hmotnosti mnohem výkonnější 
než auta, je třeba dbát 
na včasnou výměnu 
oleje, na místě je 
kontrola a údrž‑
ba akumulá‑
toru, výměna 
filtrů, u  někte‑

rých modelů seřízení ventilové vůle, 
kontrola pneumatik, brzd, tlu‑

mičů… Je toho zkrátka dost, co 
musí motorkář na jaře řešit,“ 

říká majitel Motocentra War‑
mUP v liberecké Nákladní 
ulici Michal Drásal.

Bezvadná technická 
příprava motocyklu na sezonu je 
v motocentru zaručena. Hlavně bez 
starostí a  času při shánění olejů, 
filtrů a  podobně. Servisní zázemí 
opravy motocyklů WarmUp vy‑
chází z osmnáctileté praxe v oboru 
motocyklů a následně i příchozí éry 
čtyřkolek. „Naše zkušenosti jsou 
čerpány rovněž ze závodů motocy‑
klů, kde nastávají ty nejzapeklitější 

a nejnáročnější situace,“ dodá‑
vá Michal Drásal, který se 

vedle motocyklů specia‑
lizuje na prodej a  servis 
nejprodávanějších čty‑
kolek u  nás po značkou 
CF ‑Moto.  www.wup.cz
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čtvrtek 25. dubna od 15 hodin
ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 11 V HISTORICKÉ BUDOVĚ RADNICE

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC

WWW.LIBEREC.CZ/ZASTUPITELSTVO
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.: 954 246 016. Do vyčerpání 
zásob je Zpravodaj k dispozici v recepci 
hlavní budovy radnice, Nového magistrá tu 
a v městském informačním centru.
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Romana Mikulčíková

MČR AVZO 2019 – vzduchovka se 
konalo v Hanušovicích 23.–24. břez‑
na. Získali jsme celkem 7 medailí, 
z  toho 3 tituly mistr ČR, 3 stříbrné 
a jednu bronzovou medaili.

První směnu trápily určité tech‑
nické nedostatky, které řadu střelců 
mohly rozhodit. Petr Trnovský to 
ustál a získal v kategorii VzPu 30 ran 
do 12  let chlapci titul mistr ČR. Za 
ním se umístil Jakub Mládek. V kate‑
gorii děvčat do 12  let skončila na 4. 
místě nejmladší ze střelecké výpravy 
Anička Jeníková.

V kategorii VzPu do 14 let dívky se 
na 2. místě umístila Nikča Regnero‑
vá, na třetím Štěpánka Berberová, 
na 5. Alena Nýdrlová a na 9. Barbora 
Hrabáková. V této chlapecké katego‑
rii se Míša Malinovský umístil na 6. 
místě.

V  kategorii VzPu dorost se mezi 
chlapci umístil na druhém místě 
Petr Hermann. Kategorii dorostu 
dívek vyhrála a mistrem ČR se stala 
Kačka Mikulčíková. Klárka Boháč‑
ková skončila 4., Adélka Vaněčková 
6., Maruška Malinovská 7. a Anetka 
Cimmermanová 9.

V  kategorii VzPu junioři získal 
titul mistr ČR Radek Mikulčík pod 
skvělým vedením nové kaučky 
Markéty Jeníkové. V kategorii mužů 
startovali předseda AVZO Chrastava 
Josef Rajnoha a  člen Zdeněk Šťast‑
ný. Ve výpravě scházel zkušený stře‑
lec z kategorie mužů Pavel Boháček.

Střelci přivezli mistrovské tituly
3× titul mistr ČR, 3× titul vicemistr a jednu bronzovou medaili přivezli střelci z Libereckého kraje.

Noční závod v Liberci

Seriál nočních závodů zavítá 
do Liberce. 25. května se koná 
v Lidových sadech populár-
ní noční běh NN Night Run 
Liberec.
Nebudou chybět dětské zá-
vody 211 Kids cup, nezávodní 
běh na 3 km Family run, chari-
tativní 5 km Avon běh a noční 
závod na 10 km NN Night Run. 
I letos nese akce podtitul „Staň 
se noční šelmou“.
Nebudou chybět medaile pro 
všechny malé i velké závodníky 
ve stylu kočiček, lišek a šelem. 
Letos se očekává opět ke dvě-
ma tisícům startujících. Přihláš-
ky na www.night -run.cz

Krátkézprávy

Komentované prohlídky města Liberce
květen – září
každý čtvrtek od 16 hodin

Procházka vilovou 
čtvrtí Lidové sady

^Liberec

2,5 h

Dospělí 50 Kč
Děti, studenti, senioři 25 Kč
Rodiny 100 Kč
Výtěžek ze vstupného bude 
věnován KC Lidové sady

Sraz účastníků v Lidových sadech na tramvajové zastávce č. 3
Vstupenku je třeba vyzvednout předem v Městském informačním centru Liberec
Průvodci z Dobrovolnického centra AMIKUS

Součástí prohlídky městské čtvrti je výstup 
na věž KC Lidové sady Liberec, ze které je 
nezaměnitelný výhled na město Liberec.

délka trasy

Nutná rezervace předem vždy  
do středy 14 hodin:
Městské informační centrum Liberec
info@visitliberec.eu, 485 101 709
www.visitliberec.eu

AMI US ZOOOO
L I B E R E C  1 9 0 4 – 2 0 1 9
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