Nový Uran

Rada pro klima

Uran dostane plášť z pozinkovaného plechu. Novou
podobu budovy vybrala odborná komise z pěti návrhů.

Str. 3

Wintonovy děti
v Liberci

Rada města schválila
založení pracovní skupiny, která pomůže řešit
opatření k omezení
klimatických změn.Str. 9

Při příležitosti pořadu
Vlaky naděje dorazily do
Liberce i tři Wintonovy
děti. 
Str. 11
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Noviny pro občany města Liberec

Vychází v nákladu 50 000 kusů | zdarma

Chemici slavili

Krátkézprávy
Den otevřených dveří
liberecké radnice
Statutární město Liberec
zve občany u příležitosti dne
vzniku samostatného Československého státu na návštěvu historické budovy radnice. Návštěvníci mohou ve
státní svátek 28. října 2019
od 9.00 do 14.00 nahlédnout
do reprezentačních prostor
historické budovy radnice
a vystoupit na věž
s průvodcem.
Výstup na věž s průvodcem za
příznivého počasí každou hodinu od 9 do 13 hodin. Poslední
výstup na věž ve 13 hodin.
Časové vstupenky na věž lze
rezervovat na www.evstupenka.cz a zdarma vyzvednout
v Městském informačním
centru Liberec do pátku 25. října nebo ve vestibulu radnice
v den konání akce do vyčerpání
kapacity prohlídek.

Veřejná debata
o vzdělávání v Liberci
V úterý 5. listopadu se od
17.00 uskuteční X. veřejná
debata o vzdělávání v Liberci.
Náměstek primátora Ivan
Langr otevře téma prevence
šikany a projektu Princezna
Julie (zastřešující dvouletý
projekt proti šikaně a dětskému násilí na základních školách
rezortu školství a sociálních
věcí). Diskutovat můžete přijít
do 4. patra Krajské vědecké
knihovny.

U příležitosti oslav 100 let plynové služby a chemického vojska se 20. září před libereckou radnicí za doprovodu Ústřední hudby
Armády ČR uskutečnil slavnostní nástup 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany Liberec. Za službu vlasti i městu
poděkoval chemikům primátor Liberce Jaroslav Zámečník. Pamětní medaili obdržel i válečný veterán štábní rotmistr v.v. Hynek
Vyšohlíd, kterému REGIBASE pomáhá unikátní distanční terapií rehabilitovat po těžkém úrazu.
Foto Jan Vrabec

25 milionů do školních budov
Letos město Liberec provedlo hlavně přes letní prázdniny v mateřských a základních školách
přes 50 oprav, úprav, změn a vylepšení v hodnotě přesahující 25 milionů korun. Z toho bylo 12
větších akcí, které zásadně omezily provoz, v hodnotě 16 milionů korun.
Do výčtu patří také modernizace sociálních zázemí u tělocvičny
„Největší akcí byla modernizace a v pavilonu družiny na ZŠ Vrchučeben a rozšíření jejich kapacit na lického za 3,4 mil. korun, oprava
ZŠ Sokolovská v hodnotě 5,6 milionů. Akce s nejviditelnějším výsled- Jiří Němeček
kem je v současnosti dokončovaná
náměstek primátora
oprava fasády, střechy a odvlhčení
objektu ZŠ Na Výběžku za 4 mi- „Největší akcí byla moderliony,“ vyjmenovává Jiří Němeček,
náměstek primátora pro strate- nizace učeben a rozšíření
gický rozvoj, dotace a majetkovou
kapacit na ZŠ Sokolovská.“
správu.
Jana Kodymová

kanalizace a modernizace kotelny
na MŠ Klubíčko za cenu 2,1 mil. korun, oprava oken a jejich nátěrů na
jižní straně ZŠ Dobiášova za téměř
1,1 mil. korun.
V těchto statistických počtech
není zahrnuta největší akce letošního roku, a tou je modernizace ZŠ
nám. Míru a dosud probíhající modernizace ZŠ 5. května a ZŠ Broumovská.


Pokračování na str. 2
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Pomáháte
zlepšovat Liberec

Vyfotit, uložit, odeslat. Tak jednoduché to je. Liberecký magistrát uvedl v únoru do provozu novou aplikaci pro chytré telefony Marushka Photo. Ta napomůže k tomu, aby se Liberec
stal uklizeným a přívětivým městem.
Redakce

Vážení Liberečané,
v minulých dnech uplynul rok od komunálních voleb, což nás přimělo zabilancovat a podělit se s vámi o nejdůležitější věci, které se
nám povedly. Stručné vyhodnocení najdete na následujících stránkách. V bilancování budeme pokračovat i v listopadovém čísle, protože příští měsíc uplyne rok od vzniku koalice.
V září nás nemile překvapil vyhlášený 4. stupeň poplachu kvůli
nálezu nevybuchlé letecké pumy v Doubské ulici. V důsledku toho
muselo být z vytyčené zóny evakuováno 4 500 lidí. Všem občanům,
kterých se dotkla buď přímo evakuace, nebo související dopravní
omezení, chci poděkovat za trpělivost a disciplinovanost a Policii ČR
a všem složkám IZS za nasazení. Šlo o zkušenost, která mimo jiné
prověřila naše plány a postupy a případně nám umožní některé věci
zlepšit.
Nově zřízená Kancelář architektury města má za sebou první viditelný výsledek, kterým je architektonická soutěž na budoucí podobu pláště Uranu. Předchozím vedením města se to roky nedařilo.
Vítězná kancelář re:architekti studio by nám měla do začátku příštího roku vypracovat projektovou dokumentaci. K rekonstrukci by tak
mohlo dojít již v roce 2020, a to za provozu. Naším cílem je získat
přibližně 50% dotaci z programů EU.
Na závěr chci Liberečanům poděkovat za trpělivost v souvislosti
s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové. Firma Strabag již dokončuje třetí etapu a pevně věřím, že až budete držet v ruce příští číslo
Zpravodaje, bude už celá komunikace předána do užívání. Do budoucna chceme co nejvíc zkracovat dobu trvání těchto staveb a uzavírek.

Lidé mohou prostřednictvím
mobilní aplikace Marushka odesílat postřehy k problémům ve veřejném prostoru a ty se okamžitě přepošlou do telefonu zodpovědných
úředníků.
Již jednou v letošním roce jsme
přinesli několik dobrých příkladů, že
problémy, na které prostřednictvím
aplikace narazíte, je snaha rychle řešit. Ne vždy je možné bezprostředně
reagovat, ale pokud to jen trochu lze,
zjedná město nápravu.
Například v Jeronýmově ulici
byla před novým přechodem vypadaná dlažba. Po nahlášení došlo
k reklamačnímu řízení a kostky
byly téměř ihned opraveny.
V jiném případě se jednalo
o zarostlou dopravní značku ve
Smotlachově ulici. Na základě hlášení byla zaslána výzva majiteli
pozemku k ořezu zeleně. Dopravní
značení se dávalo do pořádku také

Jaroslav Zámečník,
primátor města Liberec



Otevřené dveře primátora
Každý měsíc mají zájemci o schůzku s libereckým primátorem
Jaroslavem Zámečníkem možnost navštívit jej v kanceláři
ve druhém patře historické budovy radnice.
Na návštěvu není potřeba si předem rezervovat termín.
Aktuální termín je 22. října mezi 13. a 16. hodinou.
Další termín: 26. 11.

Veleslavínova ulice

v Ježkově ulici.
Z dalších příkladů uveďme rozbitý chodník ve Veleslavínově ulici, jehož nejvíce poškozenou část
opravily Technické služby města
Liberce.

Smotlachova ulice

>>25 milionů…
Dokončení ze strany 1.
Se začátkem školního roku školní budovy ožily. Správa majetku
ve vlastnictví města však nikdy
nekončí. „V současnosti tak odbor
majetkové správy realizuje pro-

jektovou přípravu na energetické
úspory objektů, zpracovává dokumentaci na modernizaci a nástavbu ZŠ Jabloňová, zajišťuje modernizaci topení a vzduchotechniky
Divadla F. X. Šaldy,“ uzavírá náměstek Jiří Němeček.

Zachránil autobus
plný lidí
Padesátku převážně Liberečanů zachránil Ivo Raisr
z Oldřichova v Hájích v polovině září na dálnici u Hodkovic nad Mohelkou. Převzal řízení dálkového autubusu po
kolapsu jeho řidiče.
Jana Kodymová
V pondělí 16. září po sedmé
hodině ráno jel linkový autobus
z Liberce do Prahy směrem na
Turnov. Nedaleko odbočky na
Jablonec nad Nisou řidič náhle
zkolaboval a sesul se do uličky. Jeden z cestujících převzal
rychle řízení a autobus bezpečně zastavil. Tím cestujícím
byl jednačtyřicetiletý Ivo Raisr,
rodák z Jirkova u Chomutova,
dnes občan Oldřichova v Hájích. Nikdy předtím autobus
neřídil.
„Rychlejší reakce mám od
narození. Na zeleného panáčka na přechodu vycházím vždy
jako první,“ říká s úsměvem
sympatický Ivo Raisr a svůj čin
skromně vysvětluje: „V tu chvíli
to nebyl pud sebezáchovy. Byla
to souhra několika náhod, du-
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chapřítomnosti a toho, že jsem
zrovna nespal.“
Za mimořádnou pohotovost,
odvahu a osobní nasazení při
záchraně téměř 50 lidí mu poděkovali primátor města Jaroslav Zámečník a statutární náměstek Jiří Němeček.

Uzavírky a dopravní omezení
I/35 před tunelem. Do 10/2019
Zúžení do jednoho pruhu. Oprava opěrné
zdi před tunelem na silnici I/35 (směr Děčín).
Jedná se o zeď nad areálem DPMLJ.
Tržní náměstí, Ruská, Pastýřská.
11/2019–03/2020
Oprava zatrubnění Jizerského potoka v délce
289 metrů – v rámci přípravy parkoviště P+R
v Pastýřské ulici.
Klostermannova. Do 11/2019
Bude opraven povrch komunikace v úseku
Masarykova – Baarova, zbývající část dle
povětrnostních podmínek na jaře 2020.
Londýnská, Hokešova, U Jeslí,
Příkrá. Do 11/2019
Uzavírka z důvodu rekonstrukce plynovodu,
kanalizace, vodovodu, vedení nízkého napětí
a veřejného osvětlení, oprava povrchu
komunikace Londýnské ulice – ve spolupráci
s ŘSD.
B. Němcové. 11/2019
Rekonstrukce plynovodu, vodovodu,
kanalizace a následná oprava komunikace
a chodníků, včetně veřejného osvětlení.
Větrná. 11/2019
Rekonstrukce vodovodu a plynovodu, nový
povrch komunikace a chodníků.
Dr. Horákové – úsek U Potůčku –
Mostecká. 11/2019
Práce na kanalizaci a vodovodu probí‑

Vlastníci památek
mohou žádat o příspěvek

hají od srpna 2018 (zpožděno z důvodu
výskytu skalního podloží v nové trase), od
července bude navazovat oprava povrchu
komunikace, chodníků, veřejného osvět‑
lení a semaforů po rekonstrukci IS v úseku
od ulice U Potůčku až po ulici Mosteckou.
U Domoviny. 10–11/2019
Oprava komunikace a veřejného osvětlení.
Zbývající část + ul. U Černého dolu dle pově‑
trnostních podmínek 03–06/2020.
Irkutská. 10–11/2019
Oprava komunikace.
Baltská. 08–11/2019
Zřízení nového chodníku, úprava parkovacích
míst, veřejné osvětlení.
Náměstí Míru. 08–11/2019
Úpravy chodníků a přechodů, veřejné
osvětlení.
Polní. 08–11/2019
Nový chodník, úprava zastávky MHD.
Křižovatka Česká – Jeřmanická –
Dlouhá. 08–11/2019
Úprava křižovatky a autobusové zastávky
včetně veřejného osvětlení.
Dobiášova. 08–11/2019
Úprava přechodů a autobusových zastávek.
Písecká – Krumlovská – Prachatická.
09–11/2019
Úpravy chodníků a veřejného osvětlení.

Nový Uran

Jste vlastníkem kulturní památky v Městské památkové zóně
(MPZ) v Liberci a máte zájem o příspěvek na její obnovu?
Prostřednictvím Programu regenerace MPZ a MPR Ministerstva
kultury České republiky mohou
vlastníci kulturních památek získat příspěvek na částečnou úhradu
nákladů na obnovu těchto památek. Dotace je určena především
na zvýšené náklady spojené se
zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturní
památky. Výše dotace může být až
60 % (z toho 50 % z prostředků Ministerstva kultury ČR a 10 % z rozpočtu města).
Pokud jako vlastníci kulturní
památky nacházející se na území

MPZ Liberec máte zájem o získání příspěvku z tohoto dotačního
programu Ministerstva kultury ČR,
zašlete vyplněnou žádost o zařazení do Programu regenerace na rok
2019, a to nejpozději do 5. 11. 2019.
Prosíme o doručení žádosti
prostřednictvím podatelny města
nebo poštou na adresu:
Statutární město Liberec – odbor strategického rozvoje a dotací,
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec. Kontaktní osobou je Jana
Cimbálová, telefon: 485 243 576,
e-mail: cimbalova.jana@magistrat.
liberec.cz.

Administrativní budova Uran je v dezolátním stavu už delší dobu a město se
snaží najít vhodný způsob, jak ji dát do pořádku. Vyhlásilo tedy architektonickou soutěž. Komise vybírala z pěti návrhů. Na fotografii vidíte ten vítězný
pražského ateliéru re:architekti (za 2 miliony Kč), který navrhl plášť pokrytý
pozinkovaným plechem. Nyní je na řadě vyhlášení výběrového řízení na stavební firmu. Zajímá vás architektonický ráz našeho města a taky se těšíte na
novou podobu budovy Uranu pod vlakovým nádražím? V prvním patře Nového magistrátu si můžete prohlédnout všech pět architektonických návrhů.
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G300-spolek ve spolupráci
se statutárním městem Liberec
a Divadlem F.X.Šaldy pořádá
vzpomínkovou akci

SAMETOVÁ
LIBEREC
REVOLUCE
| Záštitu převzali:

89

pan Martin Půta, hejtman Libereckého kraje
pan Jaroslav Zámečník, primátor města Liberec
pan Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana Libereckého kraje
pan Ivan Langr, náměstek primátora města Liberec

| 30. 10. 2019 od 16:00 – konferenční sál budovy M
v areálu Harcovských kolejí
Tenkrát v listopadu
aneb Diskuzní fórum s přímými účastníky
listopadových události roku 1989 na univerzitě
v Liberci
| 4. –19. 11. 2019 – výstava fotografií roku 1989 na
náměstí Dr. E. Beneše v Liberci
| 14. 11. 2019 od 17.11 hodin – konferenční sál budovy
M v areálu Harcovských kolejí a přilehlých prostorách
Sametová veselice aneb Naše pravda o 17. listopadu 89
Akci pořádá studentský stávkový výbor z roku 89
Zavzpomínání doplní studentské díívadlo a zahraje
i Zuíla
| 16. 11. 2019 podvečer – oficiální část připomínkové
akce 30. výročí Sametové revoluce v Liberci
Slavnostní zasedání městského zastupitelstva
společně s významnými osobnostmi listopadu 1989
| 17. 11. 2019 od 10.00 hodin – vzpomínková akce
na události roku 1989 Slavnostní vernisáž výstavy
na náměstí Dr. E. Beneše v Liberci a odhalení objektu
připomínajícího výročí roku 1989
| 17. 11. 2019 od 17.11 hodin – komponovaný pořad
k událostem roku 1989 v Šaldově divadle v Liberci
Křest knihy s názvem Liberec 89,
sametová revoluce

01 Logo

AKCI PODPOŘILO:

| Další doprovodné akce
• Výstava fotografií v Malé výstavní síni věnovaná
vystoupení Karla Kryla v Liberci.
• Výstava fotografií ve foyer Šaldova divadla v Liberci.
• Představení videosnímků významných osobností roku 89.
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Giuseppe Verdi

REQUIEM
CANTORES
CANTANT

Tereza Hoøejšová- soprán
Irina Rurac - alt
Onebae Cho - tenor
Jaroslav Patoèka - bas
Petr Hostinský - varhany
Jakub Hrubý - sbormistr

Koncert se koná pod záštitou primátora
Ing. Jaroslava Zámeèníka, CSc.

Nedìle 17. 11. 2019 v 16 hodin
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kostel sv. Antonína Velikého

LIBEREC

VSTUPNÉ 220 Kè / dìti a studenti 50 Kè
pøedprodej na www.evstupenka.cz

Øímskokatolická farnost
arcidìkanství Liberec
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My všichni školou povinní
Krátkézprávy
Hřiště opět slouží

Výprava za netopýry
Barbora Melicharová, ZŠ nám. Míru

Pásku při slavnostním předání
playlandu dětem v mateřské
školce Čtyřlístek přestřihl
18. září spolu s ředitelkou
školky Jaroslavou Kalinovou
frenčízant libereckých restaurací McDonald’s Radek Janalík.
Děti si playland, který byl
dříve u restaurace u OC Nisa,
hned vyzkoušely, dostaly malé
dárečky a užily si zábavný program s Pájou Papagájou.

V pátek 13. září se milovníci přírody
z řad dětí i pedagogů ZŠ nám. Míru vypravili do Krásné Lípy do venkovní učebny
Správy Národního parku České Švýcarsko
na Mezinárodní noc pro netopýry. Pro veřejnost zde byly připraveny dílničky, při
nichž jsme vyrobili dvě budky pro netopýry. Následovala přednáška, během které jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí
o vývoji a životě netopýrů z celého světa
od znalce jejich života Jakuba Judy. A pak
přišel okamžik, na který jsme se tak dlouho těšili: mohli jsme si pohladit a důkladně prohlédnout netopýra ze záchranné
stanice. Zážitek to byl moc příjemný, netopýří kožíšek je totiž krásně plyšový. Pan
Juda nám také poskytl mnoho cenných
rad, jak netopýry přilákat na naši školní
zahradu a kam umístit netopýří budky.
Velkým zážitkem byla i dobrodružná
cesta noční přírodou na ubytovnu ČSOP,
kde jsme přespali. Po dobré snídani jsme
navštívili soukromou čokoládovnu a ekologické centrum v Krásné Lípě.

Liberec získal národní cenu za kariérové poradenství

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

Statutární město Liberec a společnost Educa Quality získaly na
začátku října Národní cenu kariérového poradenství 2019. Oba
partneři byli oceněni za metodiku
práce kariérového poradce na základních školách, která je součástí
tříletého projektu na podporu společného vzdělávání Férové školy
v Liberci I.
V Liberci realizujeme kariérové
poradenství v základním vzdělávání od roku 2016, kdy jsme se
společností AABYSS pilotovali
z prostředků města vstupní roční
projekt na základních školách Kaplického a Česká. O rok později jsme

pak navázali Férovými
školami, na něž jsme
z OPVVV získali přes 27
milionů korun, v nichž
je kariérové poradenství, metodicky vedené
partnerskou
společností Educa Quality,
jednou z klíčových aktivit pro 25 škol (22
městských a 3 krajské).
Národní cenu vnímáme jako ocenění kvality
projektu Férové školy
i našeho společného
know-how.
Kariérové poradenství chápeme
jako elementární součást přípravy žáků na jejich budoucí profesní
uplatnění na trhu práce, které začíná již správným výběrem střední

školy. Účelem je
cílené budování
osobního portfolia žáka už od
vyšších ročníků
1. stupně ZŠ,
odborné poradenství, pořádání exkurzí do
vybraných profesních oblastí,
přednášek i seminářů a v neposlední
řadě
také ověřování
role kariérového poradce jako budoucí nezbytné
systémové součásti pedagogického
sboru. Tedy pozice placené přímo
ze státního rozpočtu, jako tomu je
u ostatních školských pracovníků,

a nikoli z časově ohraničených projektů.
Kariérové poradenství navíc
sehrává podstatnou roli v rámci společného vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami v hlavním vzdělávacím proudu.
Umožňuje jim totiž získávat rovnocennou individuální podporu pro
jejich osobnostní rozvoj a snižovat
tak alespoň do nějaké míry jejich
hendikepy všeho druhu. Férové
školy v Liberci I navíc jako projekt
poskytují školám i podporu na bázi
koordinátorů inkluze, doučování
žáků ze znevýhodněného prostředí, kluby a kroužky na podporu rozvoje vybraných gramotností aj. Na
projektu jako partneři dále participují Komunitní středisko Kontakt,
Člověk v tísni a DDM Větrník.

Říjen 2019

Mezinárodní spolupráce škol

Na začátku května tohoto roku v rámci spolupráce ZŠ Liberec Dobiášova a t’Hooghe Landt
Amersfoort žáci 8. a 9. ročníku vycestovali do Holandska.

Eva Bočková
Cesta začala prohlídkou Amsterdamu, návštěvou The Dungeon,
květinového trhu, ochutnávkou
sýrů a nechyběla plavba lodí kanálem. Další den jsme strávili ve škole
ve výuce předmětů angličtiny, chemie a zeměpisu a poté následovala
procházka po městě Amersfoort.
Středeční den nás čekal celoden-

7

Zpravodaj^Liberec

ní výlet do zábavního parku Walibi.
Vstříc atrakcím jsme se vydali společně s našimi holandskými kamarády. Zbývající dny jsme navštívili
místní zoo a sportovně zábavní
podnik Superfun.
V průběhu našeho pobytu jsme
měli možnost pozorovat, jak se
děti osmělují v konverzování v angličtině, získávají nové kamarády,
seznamují se s tradicemi cizí země,
zejména s každodenním dopravním prostředkem, kterým je v Holandsku kolo.
Zajímaly je systém školství, cenové relace, stravování i zdravý životní styl. Po celou dobu panovala
mezi všemi dobrá nálada, bezproblémová spolupráce. Obě strany se

dohodly na pokračování a v únoru 2020 opět přivítáme holandské
studenty v ČR a my vycestujeme
v květnu 2020.
Projekt je podpořen Fondem rozvojové spolupráce, ale neobešel by
se bez podpory rodičů a školy.

Zprávy
z Větrníku
Tomáš Herder
S předstihem si vás dovolujeme pozvat na tvořivou předvánoční akci v sobotu 24. 11. 2019
v prostorách Domu dětí a mládeže Větrník. Pro přihlášené účastníky budou připraveny dílničky
s různou náplní, kde si můžete vytvořit krásné dárečky. Workshopy
jsou koncipované pro více generací, tvořit tedy můžete dohromady
nebo každý zvlášť. Pro nejmenší
bude připravena herna a malování
na obličej. Další informace a přihlašování na jednotlivé dílničky
je možno na webových stránkách
nebo na e-mailu vendy.koskova@ddmliberec.cz či telefonu
602 931 950. Na akci je nutná přihláška. Dílničky začínají od 9.00.

Krátkézprávy
Sportovní úspěchy
žáků ZŠ Kaplického
Loňský školní rok byl pro ZŠ
Kaplického velice úspěšný.
V největším fotbalovém turnaji
pro žáky základních škol „McDonald’s Cup“ jsme obsadili
příčky nejvyšší. Letos se konal
23. ročník a ve dvou věkových
kategoriích nastupovalo do
turnaje téměř 80 tisíc chlapců
a děvčat ve věku 6–11 let.
Hrálo se na bezmála čtyřech
tisících základních škol.
V okresním finále McDonald’s
Cupu jsme se umístili na
2. místě (4.–5. třída) a v krajském finále jsme obsadili 3.
místo (2.–3. ročník).
Dařilo se nám také v republikovém finále Atletického trojboje. V jednotlivcích obsadil
Daniel Jadrný z pátého ročníku
3. místo a v družstvech jsme
získali krásné 2. místo ve
složení Eva Sznapková, Lucie
Dušková, Daniel Jadrný a Dominik Svárovský.

V sobotu 14. září proběhla mezinárodní výstava papírových
modelů, která navazovala na páteční soutěž tvůrců těchto modelů
pod názvem Papírový Větrník 2019.
Své modely, kterých bylo více než
350, prezentovalo 109 modelářů.
Ze zahraničí přijelo 40 modelářů
z Polska, jeden z Německa. Součástí bylo i mistrovství ČR v kategorii malé dopravní techniky, kde
náš Adam Kulhavý obsadil 3. místo
mezi staršími žáky. Celkově modeláři z Liberce obsadili 2. místo za
vítěznými Lužánkami z Brna.
Od pondělí 16. září se rozeběhly
naše kroužky. Protože proběhlo divoké přihlašování některých rodičů
hned v první hodině po spuštění,
bylo mnoho kroužků hned obsazeno a v těchto dnech se mohou
některá místa uvolnit. Bohužel,
někteří rodiče nás ani neinformují,
že jejich dítě do kroužku nenastoupí, a tak k uvolnění takových míst
může docházet až v druhé polovině října. Sledujte tedy naše stránky,
jestli se vámi žádané místo neuvolní.
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Když je vody moc a jindy zase
málo aneb Dny GIS Liberec
Dny GIS jsou přehlídkou stovek map, které ukazují nejrůznější
aspekty krajiny kolem nás, regionů a měst. Akce je určena
především pro žáky základních, středních a vysokých škol,
na své si ale přijde i široká veřejnost. Přijďte se přesvědčit
12.–14. listopadu do budovy G Technické univerzity v Liberci.
Technická univerzita v Liberci
Každý rok mají Dny GIS Liberec
jedno téma, kterému se snaží věnovat. Jsme svědky klimatických
změn, které se projevují například
dlouhými epizodami sucha. V loňském roce se tak návštěvníkům
liberecké či jablonecké přehrady
naskytl smutný pohled na extrémně nízký stav vody. Když do vyschlé
krajiny přijde prudký déšť, půda
nezvládá vodu vsakovat a objevují
se lokální bleskové povodně. Letos
jsou tak tématem oba tyto extrémy.
Návštěvníci se s geografií a geografickými informačními systémy
seznámí na stanovištích celé řady
spolupracujících institucí. Těšit se
mohou na ukázku 3D tisku reliéfu
včetně toho, že připravit si potřebná data zvládne opravdu každý. Na
hotových modelech si osahají Liberecký kraj a nasimulují povodeň.
Při putování po mapě Libereckého
kraje se formou různých úkolů zá-

jemci naučí pracovat s mapou, a to
nejen digitální, ale i papírovou.
Pro veřejnost je kromě stanovišť
připravena také večerní přednáška,
která se letos bude zabývat světem
„pod povrchem“.
Akce GIS Day byla ve světě poprvé uspořádána v roce 1999. V Liberci se s Dny GIS veřejnost setkává již
od roku 2000. Více informací o akci
na http://dnygis.tul.cz.

V rámci Světového dne pro
rozvoj informací vyhlásila Asociace turistických informačních
center ČR 24. říjen 2019 poprvé
za Den turistických informačních center České republiky.
Přijďte na komentovanou proAsociace si tak připomene hlídku radnice se zvýhodněným
25 let své existence a Městské vstupným 1+1 zdarma na I. okruh.
informační centrum Liberec,
Den informačních center
které je členem, slaví s ní.

MIC^Liberec

v KultiVARu

www.visitliberec.eu

Greenfest
9. 11. 2019

Čtenářská
gramotnost
Se začátkem nového školního roku pokračují naše
projekty na podporu čtenářské gramotnosti: „Bookstart – S knížkou do života“
pro ty nejmenší a „Metodické
centrum pro podporu čtenářské gramotnosti“ pro učitele
základních a středních škol.

Kateřina Šidlofová, KVKLI

Den turistických informačních center

^L

Říjen 2019

24. 10. 2019

udržitelná móda
minimalismus
greenfest.cz zero
waste

V září jsme se vrátili na libereckou radnici, kde se připojujeme ke
slavnosti Vítání občánků. Novorozenci od nás obdrží dárek a pozvání do knihovny. S rodiči a jejich
ratolestmi se pak následně budeme
setkávat v prostorách Knihovny pro
děti a mládež a v Hudební knihovně v dopoledním čtenářském klubu
Kolibřík, který je určen dětem do 5
let v doprovodu rodičů.

Činnost obnovilo také Metodické centrum pro podporu čtenářské gramotnosti. V průběhu školního roku nabízíme pedagogům
workshopy a přednášky z oblasti
rozvoje čtenářské gramotnosti žáků
a studentů. Účastníci se mohou například těšit na spisovatele a učitele
Pavla Brycze, který v knihovně povede tvůrčí dílnu s názvem Jak nadchnout žáky pro literaturu.
Pro veřejnost jsou v naší pravidelné programové nabídce určené
například pořady Literární středy
v knihovně, při kterých se zájemci
setkávají nad kávou a zajímavými
knihami vždy kolem poloviny měsíce, a cyklus Literární toulky Francií.
Nejbližší pořad v této sérii je zařazen na čtvrtek 31. října a bude věnován Marcelu Pagnolovi.
Podrobné informace naleznete na
stránkách knihovny v sekci Kalendář
akcí www.kvkli.cz/kalendar-akci.
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Z města a radnice
Radaproklima
Předseda komise
Jiří Němeček

Pracovní skupina
„Rada pro klima“

Členové
David Nejedlo, Renata Balašová,
Petr Olyšar, Jarmila Mejstříková,
Karolína Hrbková, Anna Kšírová,
Věra Přibylová, Martin Dušek

Statutární město Liberec činí řadu opatření pro zmírnění
klimatických změn a jejich dopadů na občany a na celé město.
Jedním z dílčích kroků je ustanovení Rady pro klima složené
z odborníků i politiků.

Jiří Němeček, statutární náměstek
primátora pro strategický rozvoj,
dotace a majetkovou správu

jednoduchá opatření, která by
PRVNÍ TŘI NÁVRHY mohli bez velkých nákladů realizovat sami…
První setkání naší pracovní skuNesekejte vaše krásné
piny se bude konat během října.
trávníky tak, aby hned první
O výsledcích a dalších opatřeních
horké dny nepřežily. Delší, resp. vyšší
vás budeme opět informovat.
tráva zastíní zeminu pod ní, která tak
Na závěr jedna důležitá porychle nevyschne a trávník se nezničí.
známka – naším cílem není něco
Nechte na své zahradě alespoň
zakazovat nebo přikazovat, ale načást trávníku do podzimu bez
opak vás získat pro společné, dobsekání, aby se v něm mohl množit
rovolné aktivity, které budou šetrné
a žít hmyz a drobní živočichové. Vaše
k naší přírodě.
zahrada je také potřebuje.
Devítičlenná pracovní skupina
Nepoužívejte chemické postřiky,
bude řešit zejména témata týkajíkteré zničí nejen plevel, ale také
cí se sucha, povodní, péče o zeleň,
vše živé včetně drobného hmyzu.
odpadů, hospodaření vodou ve
městě, dopravy, územního rozvoje,
mělo realizovat především město environmentální osvěty a zajištění
Liberec, a navrhnout občanům informovanosti veřejnosti.

Existence boje proti klimatickým změnám má své nadšené zastánce, ale i zarputilé odpůrce, nicméně i ti umírnění občané stojící
někde uprostřed cítí, že se v přírodě něco děje, něco, co není ani
příjemné, ani pozitivní. Rada města Liberce proto schválila založení
pracovní skupiny, která by měla
pomoci magistrátu našeho města
řešit konkrétní opatření k odstranění nebo omezení klimatických
změn.
Cílem skupiny, ve které je většina odborníků na životní prostředí, je příprava projektů, které by

2.
3.

Plán investic a oprav dopravního podniku počítá pro rok 2020 s částkou 257,4 milionu Kč.
Nejvyššími položkami v investičním plánu jsou rekonstrukce části trati linky č. 11 do Jablonce.
S ohledem na zajištění financování Dopravního podniku měst
Liberce a Jablonce nad Nisou
(DPMLJ) v roce 2020 radní vzali
na vědomí návrh úhrady kompenzace pro město Liberec, kterou
Dopravní podnik vyčíslil na 310,5
milionu Kč.
Kompenzace navrhovaná Dopravním
podnikem
zahrnuje
všechny trakce a dopravu mimo
území města Liberec, tedy veške-

Omezení na matrice
Z technických důvodů (výměna
oken) bude pro veřejnost zcela
uzavřeno oddělení matriky.
Mimo provoz bude oddělení
matriky ve dnech:
18. 10. , 21. 10. a 29. 10. 2019.

Oddělení dokladů
a evidence se stěhuje

1.

Plán investic a oprav dopravního
podniku počítá se čtvrt miliardou
Redakce

Krátkézprávy

rou veřejnou dopravu realizovanou
na objednávku města. Finální částka 310,5 milionu Kč sestává z kompenzace pro autobusy MHD ve výši
129,7 mil. Kč, kompenzace za tramvaj MHD ve výši 116,5 milionů Kč
a kompenzace za tramvajovou linku
č. 11 ve výši 64,3 milionu Kč. Zatím
nejde o konečný materiál schvalující kompenzaci pro rok 2020.
Město předložená data posoudí
a finální návrh kompenzace bude
rada města projednávat na některém z dalších jednání.

V souvislosti s financováním
DPMLJ na příští rok radní vzali na vědomí také plán investic
a oprav Dopravního podniku pro
rok 2020, který počítá se souhrnnou částkou 257,4 milionu Kč.
Nejvyššími položkami v investičním plánu jsou jednotlivé rekonstrukce části trati náležející lince č.
11 (měnírna na Novém Světě, úprava křižovatky Budovatelů – Poštovní
v Jablonci nad Nisou, změna rozchodu tramvajové trati) a zejména
nákupy nových autobusů.

Do 25. 10. 2019 proběhne
postupně na odboru správním
a živnostenském stěhování
úředníků oddělení přestupků
a oddělení dokladů a evidence
obyvatel.
Nově bude oddělení dokladů
a evidence obyvatel přemístěno do 2. patra budovy nového
magistrátu – kanceláře č. 209,
212 a 213.
Umístění přepážek dokladů
zůstává beze změny.
Oddělení přestupků bude
kompletně s platností od
29. 10. 2019 přemístěno do
1. patra nového magistrátu –
kanceláře č. 104–109.
Od 18. 10. 2019 doporučujeme
občanům při návštěvě těchto
oddělení využít služeb recepce
magistrátu, kde budou podány
přesné informace o umístění
jednotlivých úředníků obou
oddělení.

Omezení provozu
magistrátu na konci roku
Konec roku přinese omezení
provozní doby magistrátu.
Ve dnech 27. 12., 28. 12.
a 31. 12. 2019 bude magistrát
pro veřejnost uzavřen.
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Kompostéry došly
Kapacita žádostí na přidělení
1 000 kusů domácích kompostérů byla naplněna.
Sběr žádostí o přidělení domácího kompostéru byl ukončen.
Ke konci září informoval odbor
ekologie a veřejného prostoru
obyvatele města o posledních
70 kusech domácích kompostérů, o které si bylo možné ještě
zažádat. Během několika dní se
však tato kapacita zcela vyčerpala a nyní je již sběr žádostí
zastaven. Žádáme obyvatele
města, aby nové žádosti již
neposílali. V tomto vydání Zpravodaje můžete soutěžit o retro
síťovky na nákupy a plátěné
pytlíky na potraviny.

Opravy ulic
Technické služby města Liberce
aktuálně pokračují v budování
chodníků a autobusových zastávek v ulicích Stará a Rynoltická
v Machníně a souběžně opravují silnice v ulicích Hokešova
a U Podjezdu.

Byl také opraven autobusový
záliv na Malém náměstí, vozovka v Nákladní ulici u křižovatky s Košickou. V závislosti
na klimatických podmínkách
budou pokračovat opravy silnic
technologií bez výřezu.

Kovošrot jede naplno
Omezení provozní doby sběrného místa Kovošrot v ulici Dr.
Milady Horákové bylo ukončeno
a platí standardní otevírací časy.
Provoz sběrného místa je každý
den od 8.00 do 20.00 s přestávkami 12.00–12.30 a 16.30–
17.00. O svátcích je zavřeno.

Zpravodaj^Liberec
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Marťan a Kryštof v Liberci
Přesně jako Marťan či jiné zjevení jsem se cítil při setkáních se stavebníky a staviteli rozestavěných rodinných domů v našem správním obvodu. Setkání totiž probíhala a probíhají od
poloviny letošního července v rámci nové systémové preventivní iniciativy, kterou na našem
oddělení odlehčeně označujeme parafrází „stavebně bezpečnostní akce Kryštof“.
nete ho. Jakmile ho však dostanete
a sednete do auta, hrozí vám pokuta
na každém rohu. Stejně vám hrozí
Jedná se o další logický krok na- sankce, když do auta sednete bez řivazující na dosavadní přípravnou dičáku (povolení jezdit jako povolení
informační kampaň, završenou sérií stavět).
článků zde ve Zpravodaji, které vycházely od května 2018 až do letošního května, viz náš web (1url.cz/@
stavebni_dozor). Proč to všechno
děláme? Protože činnost stavebního
úřadu není jen „hromadění lejster“,
ani „pískání sousedských sporů“,
jak je bohužel obvyklým stereotypem v českých zemích, ale hlavním
principem jeho činnosti je (má být)
„certifikace“ každé jednotlivé stavby
uvedené do provozu, a to zejména
z hlediska její trvalé bezpečnosti.
Tento certifikační proces má dvě
základní etapy – certifikace návrhu
stavby (povolení stavby na základě
odborně zpracované projektové dokumentace) a certifikace provedení
stavby (kolaudace stavby na základě
odborných atestů-revizí a průkazu
o řádném provádění stavby – stavebního deníku). Proto oba klíčové doklady – projekt i stavební deník musí
Mimochodem jak byste asi věřili
obsahovat stejné autorizační razítko bezpečnosti nového auta, ke kteréa obsah obou dokumentů je nařízen mu by vám prodavač místo technického průkazu napsal čestné prostejnou vyhláškou.
V rámci této smysluplné logiky je hlášení, že montéři auto smontovali
„novým“ stavebním zákonem pří- podle všech norem a předpisů? Asi
mo vyžadována průběžná kontrola moc ne, že. Avšak některé stavební
postupu výstavby každé stavby pro- úřady se při kolaudaci vůbec neshástřednictvím institutu kontrolních nějí po stavebním deníku, ale spokojí
prohlídek stavby. Právě a jedině tento se s čestným prohlášením stavebníka
princip umožnil úlevy „kolaudací“, (např. zubaře, dojičky, trafikanta…),
včetně jejich úplného zrušení u ro- že stavba je provedena řádně v soudinných domů.
ladu se všemi předpisy a normami.
V souladu s těmito principy je také A některé stavební úřady jdou ve své
nastavení povinností a přestupků za certifikační „odpovědnosti“ tak dalejejich porušení ve stavebním zákonu. ko, že vyžadují od stavebníka takové
Pokud stavebník nesplní své povin- čestné prohlášení dokonce už při
nosti v první certifikační fázi, riskuje ohlášení…
pouze to, že nedostane certifikát (poAsi nebude v rozporu s prostým
volení stavby). Ale okamžikem ob- selským rozumem požadavek na
držení povolení a zahájením stavby trvalou bezpečnost staveb ani požavstupuje do zcela nových povinností, davek bezpečnost staveb důsledně
za jejichž porušení už je stanovena kontrolovat, „přestože“ je to shodou
pokuta. Je to obdobné jako u řidič- okolností požadavek stavebního záského průkazu – nesplníte-li povin- kona. Pak by ovšem bylo očekávatelnosti (zákonné požadavky), nedosta- né „hemžení“ úředníků stavebních

Jaroslav Urban, vedoucí oddělení
státního stavebního dozoru

úřadů na staveništích.
Moje zkušenost z „Kryštofa“? Obvyklá reakce na mou návštěvu byl
údiv hodný zjevení mimozemšťana
a následné uvítání typu: „To ale nikde nedělají,“ nebo „Co tu děláte, já

už povolení mám,“ či nejčastěji „Kdo
mě udal?“
Takže na otázku, proč to děláme,
odpovím zase otázkou: Co je lepší, při
kontrole při zahájení stavby odhalit zásadní nedostatky a navést stavebníka
i stavitele na správný postup, nebo při
kolaudaci zjistit, že mám půl baráku
„na černo“ či stavbu vadnou a místo
stěhování absolvovat nový povolovací kolotoč a nákladné opravy? A ještě
lépe, při koupi ne laciného a nedávno
„kolaudovaného“ rodinného domu
po nastěhování zjistit, že v podstatě
neodpovídá ověřené projektové dokumentaci, nikdo na stavbu doopravdy
nedohlížel a třeba jako bonus do něj
i při mírném dešti dost teče?
A co na závěr? Nejlépe obecně
platné konstatování, že není ostudou
udělat z neznalosti chybu, ale hloupostí (nekalostí) je tutéž chybu dělat,
když už o ní vím. A proto uvítáme,
pokud nám sdělíte své zkušenosti jak
z od nás z Liberecka, tak ze „zbytku
Evropy“.

Říjen 2019
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80. výročí vlaků naděje si v Liberci
připomněly i Wintonovy děti

Mimořádně vzácnou návštěvu přivítal v úterý 24. září v obřadní síni liberecké radnice primátor Jaroslav Zámečník. Při příležitosti
komponovaného pořadu Vlaky naděje k uctění památky sira Nicholase Wintona totiž osobně dorazily do Liberce i tři Wintonovy
děti, respektive tři ženy, které díky Wintonovým záchranným transportům těsně unikly hrůzám druhé světové války – Lady Milena Grenfell-Beines, Zuzana Marešová a Ruth Hálová, s nimiž přijel také vnuk paní Edith Weitzenové Martin Kudrna.
Jan Vrabec
„Sir Nicholas Winton se před 80
lety nesmazatelně zapsal do historie mimořádným aktem lidství,
když nezištně organizoval dětské
vlakové transporty a zachránil 669
převážně židovských dětí z Československa před koncentračními
tábory. A nebýt začátku druhé světové války, který další transporty
zhatil, mohlo být tzv. Wintonových
dětí ještě mnohem víc. Je mi ctí, že
se dnes mohu osobně setkat s lidmi, jejichž život sir Nicholas Winton tak významně ovlivnil,“ uvedl
primátor Jaroslav Zámečník, který
v obřadní síni přivítal také velvyslance Státu Izrael J. E. Daniela
Merona a řadu dalších hostů.
Přijetí v obřadní síni vyvrcholilo
předáním pamětních medailí města Liberce, které primátor věnoval

všem třem dámám a vnukovi Edith
Weitzenové Martinu Kudrnovi.
Dámy se pak společně rozpovídaly
o svých osudech. „Rády vzpomínáme na Nikyho v dobré mysli. Byl
to inteligentní člověk a měl smysl

pro humor. Kdyby nás tu teď viděl
stát se slzami v očích, tak by nebyl
rád. Proto každá naše vzpomínka
na něj není truchlivá, ale radostná.
Tak by si to Niky přál,“ řekla Lady
Milena Grenfell-Beines.

Ruth Hálová pak připomněla
i život a vztahy v nové zemi. „Už
26 let trvá přátelství s příbuznými
těch, kteří nás v malé vesnici ve
Walesu vychovali a starali se o nás.
Pravidelně se navštěvujeme. Jsou
to synové, dcery a pravnoučata
lidí, kteří nám poskytli domov, péči
a lásku.“
Přijetí v obřadní síni předcházel
komponovaný pořad sborových
skladeb a mluveného slova Vlaky
naděje, který se konal v Kostele
sv. Antonína a připomněl osudy
československých, převážně židovských dětí, které sir Nicholas
Winton zachránil před nacisty. Pořad sestavil a nastudoval sbor The
Bohemian Choir Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické
Technické univerzity v Liberci
pod vedením Jany Konvalinkové
a Christophera Muffeta.

Památný den sokolstva 8. října
8. října 1941 byla z rozkazu Reinharda Heydricha rozpuštěna Československá obec sokolská jako organizace vrcholně nebezpečná Velkoněmecké říši, její majetek byl zabaven a ještě v noci začala probíhat tzv. „akce Sokol“, kde podle předem připravených seznamů byli zatčeni sokolští činovníci z ústředí, žup i jednot.
Předsednictvo župy Ještědské
Tady u nás na Liberecku to byli
především tito význační činovníci:
bratři Alois Vaňura – župní starosta,
učitelé Josef Jireš z Chotyně, jednatel župy Ještědské, Josef Škoda, župní náčelník a starosta Sokola Proseč
p. Ještědem, a dr. Josef Eisner, starosta Sokola Horní Růžodol.
Podle zprávy Reinharda Heydricha o „akci Sokol“ zaslané 11. října 1941 Hitlerovi do Berlína bylo
zatčeno asi 5 tisíc sokolů. V Čechách pouze muži, na Moravě
i ženy. V roce 1945 se jich vrátilo 46,
statisticky řečeno 0,92 %. Všichni

byli uvězněni bez soudu, bez jakéhokoliv obvinění. Stačilo, že byli
činnými členy Sokola. Byla to dobře
připravená likvidace, doslova sokolský holokaust elity národa.
V Norimberském procesu s válečnými zločinci vypověděl von
Neurath, že pro Němce představoval Sokol největší nebezpečí, neboť
byl dobře organizován, byl fyzicky
zdatný a měl vysokou bojovou morálku – proto bylo nutno proti sokolské organizaci tvrdě zakročit.
V letošním roce je 8. říjen prvně připomínán mezi významnými
památnými dny národa. Sokolská
organizace si to plně zaslouží nejen

pro své zásluhy v prvním i druhém odboji, nejenom proto, že
to byli sokolové, kteří vytvořili
legie, elitní armádu státu, který vlastně ještě neexistoval, ale
i pro svou systematickou práci
při výchově žactva i dospělých
v dobách míru. Sokolu šlo vždy
o povznesení a výchovu těla
i ducha národa, stal se silou,
která za sebou zanechávala
důležitou stopu v životě obyvatel.
Oficiální oslava, nebo spíš
vzpomínka na ty, kteří se nedožili, se konala na náměstí Dr.
Edvarda Beneše v úterý 8. října.
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Opakování aukce na energie trochu jinak
Již od roku 2012 nakupuje město Liberec a jeho mateřská skupina firem elektřinu a plyn na komoditní burze.
Jiří Šolc, náměstek primátora pro
technickou správu města
a informační technologie

Zdroj: www.kurzy.cz

v poslední době výrazně vzrostly
ceny elektřiny i plynu, což pociťujeme všichni na ročních vyúčtováních
od dodavatelů energií, a i na následující období není předpoklad cen
nijak příznivý, je aukce energií opět
velmi aktuálním tématem. Vývoj cen
od roku 2017 je znázorněn níže, na
přiložených grafech.

Občané města Liberec mají opět
možnost se zapojit do aukce elektrické energie a zemního plynu. Zapojit se mohou rovněž podnikatelé.
Tuto aukci nebude již přímo pořádat
a dozorovat město, ale aukce bude
v kompetenci pořadatelské společnosti e-aukční portál, s.r.o., která převzala zákaznické portfolio po bývalé

společnosti A-Tender, s.r.o. Zájemci
o aukci se mohou hlásit pohodlně z domova na telefonním čísle
730 136 025 nebo na e-mailu aukce.
liberec@e-ap.cz, kde dostanou další
informace a instrukce, jak se do aukce přihlásit. Veškeré konzultace i samotná aukce jsou pro občany města
bezplatné.

#nakupyvsrdciliberce

Tato burza však není otevřená
běžnému zákazníkovi. Proto město
Liberec v roce 2013 zaštiťovalo aukci energií pro běžné občany, v rámci
které byly sdruženy jednotlivé domácnosti do jednoho celku, pro který
se poptávala elektřina a plyn formou
transparentní soutěže. Vítě- zem této
soutěže se stal dodavatel, který dokázal nabídnout výhodné podmínky
smlouvy za nejnižší cenu.
Aukce byla úspěšná a zaznamenala rekordní slevy pro občany města. Sleva na dodávky zemního plynu
byla 29,07 % a na silovou elektřinu
dokonce 29,15 %.
Po roce 2014 se vyměnilo vedení
radnice a dosud se již město auk- cím
aktivně nevěnovalo. Jelikož však

se nám zabydlel

v novém hradu!

2. patro

m
OC Foru

Otevřeli jsme největší prodejnu
hraček DRÁČIK v našem regionu.
Přijďte si prohlédnout novinky letošního roku a také si užít spoustu legrace.
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Životní prostředí
V Liberci vzniká propojený systém sídelní zeleně
Projekt BIDELIN je přeshraniční projekt, do kterého jsou zapojena města Drážďany, Liberec a Děčín, ekologický institut v Drážďanech IŐR a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. V rámci projektu spolupracují a zkušenosti si předávají jak partneři projektu,
tak i odborníci, a to ve spolupráci s univerzitami a Akademií věd ČR.
Odbor strategického rozvoje a dotací
„Aktuálně se ve městech můžeme
setkávat s řadou projevů klimatických změn, které významně ovlivňují kvalitu života. Na zranitelnost
měst působí zejména změny teplot
a změny v intenzitě a frekvenci srážek a bouřek,“ uvádí František Balek,
vedoucí manažer projektu.
Podle Evropské agentury pro životní prostředí (2012) se mezi nejvýznamnější rizika spojená se změnou
klimatu řadí tepelný ostrov města,
říční povodně, nedostatečné zasakování vody, sucho, nedostatek vody
a vichřice. Tepelný ostrov města se
projevuje rozdílem teplot v centru
města a jeho okrajem až o 7 °C. Takový rozdíl má významné dopady
mimo jiné na zdraví obyvatel.
Jedním ze způsobů, jak předejít
ničivým následkům klimatických
změn, je vytváření opatření přímo ve
městě. V Liberci k tomu slouží nově
vytvořený a v územním plánu zakotvený Systém sídelní zeleně města
Liberce, který tvoří „zeleno-modrou
kostru“ města. „Je to propojený sys-

tém menších a větších
ploch zeleně, které
plní různé ekologické funkce – retenci
vody, termoregulaci,
zvlhčování vzduchu,
zachycování prachu,
stínění, tvorbu kyslíku, jímání CO2 z atmosféry a mnoho dalších. Systém sídelní
zeleně je navržen tak,
aby byly jednotlivé
plochy zeleně rovnoměrně rozmístěny ve
městě na základě jejich velikosti, docházkové vzdálenosti a funkce. Realizací
různých úprav těchto ploch a podporou jejich funkcí je možné předcházet mnoha negativním dopadům
změn klimatu na lokální a regionální
úrovni,“ vysvětluje Karolína Hrbková, autorka dokumentu „Doporučení
pro jednání pro komunální politiky a úředníky, návody pro zahrnutí
ekosystémových služeb do městského plánování“, který byl zpracován
v rámci projektu BIDELIN.

V rámci adaptace měst na změnu
klimatu jsou v posledních letech přírodě blízká opatření realizována stále
častěji. Projekt BIDELIN je prostředkem k tomu, aby tyto změny mohly
nastat. Stává se zásobníkem desítek
různých projektů pro realizace těchto
opatření, která však budou navíc sloužit i občanům města při jejich každodenní rekreaci. „Občané
budou mít možnost zapojit se aktivně do plá-

nování veřejného prostoru
v okolí svého bydliště. Projekt není pouze jednoúčelový, ale reaguje na mnoho
potřeb města a jeho obyvatel, jako například zajištění
dostupné zeleně v každé
části města, tím mám na
mysli odpočívky a místní
parky, i do budoucna, rozvržení funkčního využití
ploch tak, aby v jedné čtvrti
byla nejenom dětská hřiště,
ale i například sportoviště
nebo volná plocha pro jiné
aktivity,“ doplňuje Karolína
Hrbková. Systém bude postupně převeden do veřejně přístupných digitálních mapových podkladů
města, které zobrazí na vyžádání různé
typy ploch a klidnou cestu, jak se k nim
dostat (marushkapub.liberec.cz).
Projekt BIDELIN byl podpořen
z prostředků Evropské unie v rámci
Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020.

HLEDÁTE PRÁCI ZA ROHEM?

Chcete vyměnit ruch automotive za klidnější prostředí?

PAK POJĎTE K NÁM!
Jsme ASSOCIATED WEAVERS, s.r.o.
Vyrábíme kusové koberce pro různé typy interiérů,
výrobky z našeho centrálního skladu putují do celého světa.

Hledáme:

řidiče VZV do expedice
ženy i muže do výroby (šití, balení, paletizace, manipulace)
Nabízíme dlouhodobou spolupráci na HPP, práci jen na dvě směny, mzdu odpovídající výkonu,
stravenky, FlexiPassy a další zajímavé odměny.
Pro více informací kontaktujte personální odd.: 603 178 905 nebo info-AWTS@awe.be,
nebo nás navštivte na adrese Tanvaldská 1382, Vratislavice Nad Nisou – Areál Intexu
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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 nádob na běžný domovní odpad mohou ohrozit životní prostředí. Vysloužilá
elektrozařízení navíc podléhají zpětnému odběru. Všechna získaná elektrozařízení budou svážena do sběrného dvora a dále recyklována.
Jde zejména o:
- pračky
- myčky
- sušičky
- mikrovlnné trouby
- televizory
- monitory

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

Mobilní sběrna pojede po níže uvedených trasách v určených časech. Na
jednotlivých zastávkách jsou instalovány označníky s názvem trasy a s číslem zastávky.
Vysloužilé elektrospotřebiče je možné také celoročně odevzdat ve sběrném 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 volnému odkládání odpadů, toto je možné postihnout
pokutou do 200 000 Kč.

Podrobnější informace vám 1
sdělí 11/09/2019
pracovníci Magistrátu
Do mobilní sběrny je možné odevzdat také drobné vysloužilé elektrospodk-noviny-nekonecne-lb-sm.pdf
15:47 města Liberce na
tel. č. 485 243 456 nebo pracovníci FCC Liberec na tel. č. 485 213 020.
třebiče v podobě mobilních telefonů, klávesnic, drobného počítačového
vybavení, elektrických hraček, kalkulaček ad.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Květnové revoluce u č. p. 327
Třešňová u č. p. 618
Vodňanská
Hroznová u č. p. 694
Kmochova u č. p. 674
Malátova u č. p. 427
Jabloňová u č. p. 407
Cyrila a Metoděje u školy
U Mlékárny u č. p. 456

TRASA „C“ 30. 11. 2019
č. stan. místo
1. Kyjevské nám.
2. Křižovatka Mařanova – Kaplického
3. Česká – Sokolovna
4. Jeřmanická u č. p. 488
5. Pastelová u č. p. 1083
6. Dobiášova u č. p. 855
7. Ježkova u Gusta
8. Haškova u č. p. 948
9. Sametová u č. p. 720
10. Vlnařská u č. p. 688

TRASA „D“ 1. 12. 2019
č. stan. místo
1. Na Pískovně u č. p. 657
2. Křižovatka Borový vrch – Bezová
3. Libušina
4. Ruprechtická u č. p. 318
5. Slavíčkova u č. p. 68
6. Jeronýmova u č. p. 575
7. Aloisina výšina u č. p. 426
8. Křiž. Aloisina výšina – Franklinova
9. Křiž. Aloisina výšina – Nezvalova
10. Křiž. Aloisina výšina – Sněhurčina

NYNÍ O

NEKONEČNÉ

NEDĚLE
čas zastávky
8.00–8.20
8.30–8.50
9.00–9.20
9.30–9.50
10.00–10.20
10.30–10.50
11.00–11.20
11.30–11.50
12.00–12.30

C

M

D
BJE N

N Í O NL

TRASA „B“ 24. 11. 2019
č. stan. místo

8.00–8.15
8.20–8.40
8.45–9.00
9.10–9.30
9.40–10.00
10.10–10.30
10.45–11.15
11.30–11.50
12.00–12.30
12.40–13.00

Á

1. Gagarinova u č. p. 761
2. Gagarinova u č. p. 790
3. Křižovatka Strakonická – Kubelíkova
4. Domažlická – KRB
5. Křižovatka Švermova – Jáchymovská
6. Jáchymovská u č. p. 270
7. Wintrova u č. p. 493
8. Okružní u č. p. 512
9. Oblačná pod č. p. 487
10. Školní

SOBOTA
čas zastávky

INE

TRASA „A“ 23. 11. 2019
č. stan. místo

ČEKÁNÍ U LÉKAŘE
JE MINULOSTÍ

Y

CM

SOBOTA
čas zastávky MY
8.00–8.20
CY
8.30–8.50
9.00–9.20
9.30–9.50CMY
10.00–10.20
10.30–10.50 K
11.00–11.20
11.30–11.50
12.00–12.20
12.30–13.00

NEDĚLE
čas zastávky
8.00–8.20
8.30–8.50
9.00–9.20
9.30–9.50
10.00–10.20
10.30–10.50
11.00–11.20
11.30–11.50
12.00–12.20
12.30–13.00

Od 1.8.2019 oční ordinace
přestaly vydávat poukazy
se slevou na brýle. Nyní
měření zraku a příspěvek
na brýle získáte jednoduše,
přímo v našich očních
optikách.
Online objednání

www.doktorklain.cz
Telefonické objednání

+420 608 247 774

Moskevská 41, Liberec
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Křížovka se vrací s novými cenami
Touto akcí chce statutární město
Liberec poukázat na stále rostoucí
produkci komunálního odpadu,
Pravidelní čtenáři Zpravodaje si s důrazem na problematiku igelitozajisté vzpomenou na pravidelné vých sáčků a tašek, které jsou časkřížovky o populární domácí kom- tokrát používány pouze jednorázopostéry. Protože se o kompostéry vě a dále odhazovány jako odpad.
již nesoutěží a předávají se rovZ mnohých úklidových akcí dobnou na žádost, přinášíme křížov- rovolníků, které statutární město
ku s novými cenami. Těmi budou Liberec také podporuje, je navíc
nové pružné retro síťovky na náku- patrné, že velké množství těchto
py a plátěné pytlíky na potraviny. sáčků končí ve veřejném prostoru
Odbor ekologie
a veřejného prostoru

a znečišťují ho. Samostatnou kapitolou je také další zpracování těchto typů plastů, které jsou mnohdy
natolik znečištěny obsahem, že recyklace není technicky možná.
Jednou z možností, jak pomoci
vzniklé situaci, je aktivně snižovat
množství věcí na jednorázové užití
a využívat takové, které lze používat opakovaně. A právě pro všechny, kteří jsou ochotni přispět, je
tady soutěžní křížovka.

LIBEREC BEZ OBALŮ

1
2
3
4

Své vyluštěné křížovky zasílejte
do 7. 11. 2019 na adresu: statutární
město Liberec, nám. Dr. E. Beneše
1, Liberec, 460 59, nebo ji odevzdejte v podatelně radnice. Obálku
označte heslem „Liberec bez obalů“ a nezapomeňte uvést jméno,
adresu a telefonn (pokud nebude
uveden telefonn, obálka bude automaticky vyřazena).
Jedna osoba se může zúčastnit
pouze jednou.

1) Menší odpad, který je možné vhazovat do červených
kontejnerů.

5

2) Opatření k nápravě znečištěného území.
3) Městská část v Liberci (XX).
4) Zvíře z oblasti Himálaje chované v liberecké zoo od roku
2002.

6
7

8

5) Zařízení na energetické využití odpadů.
6) Co se pravděpodobně nikdy v přírodě samovolně
nerozloží?

9

7) Jaký odpad třídíme do velkých červených kontejnerů?

10

X

13

8) Stavební odpad.

11

9) Potravinářská hliníková folie.

12

11) Mořské želvy si často spletou svou přirozenou potravu
s igelitovými…?

10) Objemné a nebezpečné odpady patří na…?

12) Zajímavá přírodní lokalita u libereckého letiště.

14
16

15

13) Chemické znečištění atmosféry způsobené lidskou
činností.
14) Nápojový karton.
15) Co patří do žlutých kontejnerů?
16) Významný liberecký továrník.

17

18

17) Odpad z automobilů.
18) Jaký odpad bez příměsi lze recyklovat nekonečně
mnohokrát?

19

19) Král komiků.
20) Každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má
úmysl či povinnost se jí zbavit.

20
21

21) Mezi nebezpečné vlastnosti odpadů patří vysoká…?

22

23

24

22) Rozšiřování pouští nebo vysychání krajiny.
23) Opětovné zhodnocování odpadu.

26

25

24) Rozrušování a odnos částic půdy.
25) Velká nádoba na odpad.
26) Zařízení pro využití biologicky rozložitelných odpadů.
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Názory zastupitelů
Texty uvedené v této rubrice nejsou stanoviskem magistrátu ani vedení města Liberec, kromě výslovně označených.
Za jednotlivé příspěvky nesou zodpovědnost jejich autoři a uvedené názory demonstrují postoje politických stran, nikoliv redakce.

Jaká bude budoucnost tramvajové jedenáctky?

Naposledy jsem toto téma otevíral v dubnovém Zpravodaji. Očekával jsem, spolu se svými kolegy ve vedení města, že touto
dobou už bude jasno. Skutečnost je bohužel zatím jiná.
Petr Židek, ODS
Počátkem října se
v Jablonci nad Nisou
uskutečnil seminář
určený především
zastupitelům města Jablonec nad
Nisou, který jim měl osvětlit nezodpovězené otázky v rámci projektu rozvoje a modernizace trati
tramvajové linky č. 11 mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou.
Bylo pro mne překvapením
a musím říci velmi nemilým, že se
Jablonecká dopravní vydala cestou,
kdy se snaží místo tramvají prosa-

zovat jako jednu z variant autobusy. Ředitel zmíněného podniku pan
Vejnar argumentoval tím, že by se
pro Jablonec jednalo o levnější variantu řešení. Jasně, bylo by to levnější, ale znamenalo by to méně
spojů, menší kapacitu, a tím i nižší
komfort pro cestování. Zkrátka šlo
o srovnání jablek s hruškami. Jak by
řekl Jára Cimrman: „Je to sice dál,
ale zato horší cestou.“
Pokud by se tímto směrem chtěl
Jablonec ubírat, tak já osobně si
neumím představit fungování tohoto řešení v normálním životě,
a to z následujícího důvodu. Na-

hradit pouze část linky, tedy ten
úsek z Vratislavic do Jablonce,
znamená, že na otočce ve Vratislavicích budou cestující přestupovat
z autobusu na tramvaj a opačně,
což s ohledem na komfort cestování, ale především na jejich bezpečnost, je úplně mimo realitu. Ano,
tramvajová doprava nepatří k nejlevnějším, ale je potřeba zohlednit i socioekonomické dopady. Její
výhody jsou jasné, je to ekologická
doprava a jede většinově po vlastním tělese, takže poměrně slušně
zaručuje dobu jízdy z bodu A do
bodu B, bez ohledu na dopravní

komplikace na silnicích.
Je mi jasné, že čerstvé vedení
jablonecké radnice se musí seznámit s detaily, které zřejmě všichni
od minulého vedení jejich radnice neměli k dispozici, nicméně je
potřeba, aby to bylo rychle, a obě
naše města neztratila možnost čerpat dotaci na rozvoj a modernizaci
této unikátní tratě.
V opačném případě „může“ nastat krizový scénář, kdy jednoho
krásného dne bude tramvaj číslo
11 mezi Libercem a Jabloncem nad
Nisou pouhou historií, a to by asi
nikdo z nás nechtěl.

Starostenská marnost

Blíží se rok vedení města v čele se Starosty. Jaký je hlavní výsledek? V tomto roce Liberec přišel kvůli neschopnosti nebo
hádkám v koalici o parkovací dům u autobusového nádraží, o sběrný dvůr, kompostárnu a další již připravené projekty.
Josef Šedlbauer,
Změna pro Liberec
Když v roce 2014
přišla Změna pro Liberec do vedení města, našla prázdné šuplíky. Bylo nutné
začít připravovat projekty od nuly.
V roce 2018 jich bylo připravených
nebo už rozběhnutých desítky. Některé z nich naštěstí pokračují – rekonstrukce škol, stavba městských
bytů, azylový dům, rekonstrukce
Liebiegovy vily… Jiné ale doplatily
na neschopnost nebo rozhádanost
vedení města a skončily. Většina
z nich přitom měla již zajištěné financování z dotací, mimo městský
rozpočet.
PARKOVACÍ DŮM U NÁDRAŽÍ
Projekt nového autobusového
nádraží s parkovacím domem měs-

to předalo i přes nesouhlas opozice
kraji. Starostové ve vedení města
i kraje prohlašovali, že projekt vylepší a odbavovací halu i parkovací
dům vybudují, aby mohly sloužit do
dvou let. Nedávno jsme se náhodou
dozvěděli, že žádost o dotaci na parkovací dům kraj nestihne a na autobusové nádraží možná. Přišli jsme
tak o 150 milionů již připravených
v Integrovaném programu rozvoje
území (IPRÚ) a ohrozili 2,5 miliardy
v tomto programu, protože nebudou splněny jeho závazné cíle.
SBĚRNÝ DVŮR A KOMPOSTÁRNA
Kompostárnu Liberec zatím nemá
a vozit bioodpad někam jinam nemá
smysl. Nutně ji potřebujeme. Sběrný
dvůr v Ampérově ulici už kapacitně
nestačí, další sběrný dvůr je tedy také
velmi potřebný. Projekt na obojí byl
připravený k podání žádosti o dota-

ci, kvůli hádkám ve vedení města ale
termín propadl a další možnost už
velmi pravděpodobně nebude.
SKLÁDKA RUPRECHTICE
Projekt na sanaci skládky
u ruprechtického kamenolomu už
měl dokonce dotaci přidělenou, ale
město ji odmítlo. Místo aby hledalo cestu, jak omezit rizika projektu
(není zřejmé, jaký je rozsah skládky
zavalené kamením), prostě to nechalo být a dotace propadne. Město
s projektem nemělo mít žádné náklady, ty nesl majitel kamenolomu,
zato měla být v rámci projektu vybudována silnice, která by odvedla
nákladní dopravu z obytné části
Ruprechtic.
REKOLA
Na provoz sdílených kol se minulému vedení města podařilo získat

projekt, který sice běží, ale hodně
kulhavě. Byla nakoupena nová kola,
místo loňských 60 jich je letos 100.
Jenže Starostové zavedli povinnost
parkovat kola jen u vyhrazených stojanů a počty výpůjček spadly oproti
loňsku na polovinu. Pánové jezdí po
městě v autech a myšlenku sdílených kol prostě nepochopili. Bohužel o nich rozhodují.
TRAMVAJ DO JABLONCE
Ačkoli je ve vedení Libereckého
kraje, Liberce i Jablonce stejná koalice Starostů, ANO a ODS, neschopnost domluvit se aktuálně ohrožuje
největší připravený projekt vůbec,
rekonstrukci a prodloužení tramvajové trati z Liberce do Jablonce. Projekt je za více než miliardu a IPRÚ
bez něj nejde splnit.
Nezbývá než doufat, že se tahle
katastrofa přežene.
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Žaloba na zastupitelku

Liberecká firma Likto, s.r.o., spaluje nejrůznější barvy a nátěry. Provozovna je umístěna v husté zástavbě na pomezí Vesce
a Doubí, jejichž obyvatelé si na zápach a kouř opakovaně stěžují České inspekci životního prostředí, na krajském úřadě i zastupitelstvu Liberce. Krajský úřad firmě Likto po mnoha jednáních v červnu uložil zpřísňující podmínky provozu. Firma se místo
opatření vedoucích k nápravě proti tomuto rozhodnutí odvolala a podala na zastupitelku Pavlovou žalobu ke krajskému soudu.
Marie Pavlová,
Změna pro Liberec
Lidé bydlící v těsné
blízkosti provozovny
Likto se obávají o své zdraví a opakovaně se snaží dosáhnout toho, aby do
ovzduší neunikaly nebezpečné látky.
Jedná se hlavně o těkavé organické
látky, polétavý prach, oxid uhelnatý,
oxidy dusíku a aerosoly. Firma Likto
má povolení k provozu z roku 2014,
ovšem bez specifických emisních limitů.
Zastupitelé Změny pro Liberec iniciovali řadu jednání s cílem nastavit

pravidla pro firmu Likto tak, aby její
činnost neměla nepřijatelné dopady
na životní prostředí lidí žijících v okolí. O probíhajících jednáních jsou
občané informováni ve Zpravodaji
Liberec. Problémy emisí z firmy Likto uvádí i hromadná stížnost z roku
2018, kterou podepsalo 80 lidí bydlících v okolí provozovny.
Firma Likto reagovala podáním
trestního oznámení pro šíření poplašné zprávy. Policisté si od krajského
úřadu vyžádali seznam podpisů na
stížnosti, začali obcházet Doubí a Vesec a zjišťovat, kdo ke stížnosti naváděl. Dosáhli tak toho, co firma zřejmě

zamýšlela: lidé se začali bát.
Letos si konečně krajský úřad nechal vypracovat odborný posudek,
který doporučil zpřísnění podmínek
provozu firmy. Úřad toto zpřísnění
potvrdil.
Společnost Likto se proti rozhodnutí
krajského úřadu odvolala. Místo účinných opatření vedoucích k nápravě stavu podala na zastupitelku Pavlovou žalobu ke krajskému soudu. Soud se bude
konat 6. listopadu v 9.00 hodin.
Likto provozovnu termické likvidace nemá zkolaudovanou, což z hlediska KÚLK i ČIŽP způsobuje hlavní
problém v možnosti jejich konání.

Opakovaně jsem žádala stavební úřad
v Liberci o konkrétní odpovědi, těch
jsem se ale nikdy nedočkala. Stavební
úřad stále mlží. Navíc zde v podstatě
není možnost zpětné kontroly, co bylo
v termických odlakovacích zařízeních
likvidováno. Platné povolení provozu
z roku 2014 ani nové povolení (které nenabylo platnosti) z roku 2019
nezohledňuje způsob prokazatelné,
přehledné a zpětně kontrolovatelné
evidence vstupů do zařízení. Není
tedy reálně možné zkontrolovat, jaké
látky byly likvidovány a co může způsobovat výskyt chemického zápachu
v okolí.

Příběh jedné zahrádky

Představte si, že máte od města pronajatou zahrádku. Jednoho dne na ni přijdete a místo upravené zahrádky jsou jen hromady hlíny a vedle nich bagr. Tak přesně tohle se v Liberci stalo.
Jaromír Baxa,
Zuzana Kocumová,
Liberec otevřený
lidem
Město
zahrádku prodalo a nedalo původnímu
nájemci vědět. Dokonce mu nedávno ještě poslalo složenku, aby
zaplatil nájem i na další pololetí,
i když už jeho zahrádka byla srovnaná se zemí. Nový majitel se totiž
s původní nájemní smlouvou moc
nepáral.
Co hůř. Když jsme jako zastupitelé o prodeji rozhodovali, neměli
jsme v podkladech ani slovo o tom,
že zahrádku prodáváme někomu jinému, než kdo ji od nás měl
pronajatou. Takže ani ti, kteří pro
prodej hlasovali, nemohli tušit, že
tímhle prodejem způsobí takový

průšvih. Je docela vedlejší,
že my a několik dalších zastupitelů jsme pro prodej
ruku nezvedli, protože ani
my jsme všechno nevěděli.
Na celém případu se
v celé nahotě ukazuje, že
špatná práce radnice se
může dotknout naprosto
kohokoliv. Kdyby úředníci
dobře napsali důvodovou
zprávu, alespoň by dnes
mohli říct, že za to mohou
zastupitelé, ne oni. Kdyby dodrželi interní pravidla, že se
pozemky k prodeji mají označovat
přímo v místě, nájemce by věděl,
na čem je. Kdyby jej vyrozuměli, že
když pozemek nekoupí on s předkupním právem, může jej koupit
někdo jiný, možná by se zajímal,
zda se našel nový majitel. Kdyby ho

aspoň vyrozuměli, že pozemek je
prodaný a že se má domluvit s novým majitelem, a předali mu kontakt, bylo by město bez viny. Jenže
nic z toho se nestalo a na kdyby se
nehraje.
Připravili jsme proto na zastupitelstvo materiál, který chyby radnice po-

pisuje. Chtěli jsme prosadit alespoň
omluvu a dostat z tajemníka úřadu seznam opatření, která udělá, aby se nic
takového do budoucna neopakovalo.
Ani to ale zastupitelstvem bohužel
neprošlo. Co ještě se musí stát, aby vedení města začalo konečně řešit špatně fungující úřad, to opravdu nevíme.

Starostenská marnost - V části článku Sběrný dvůr a části Skládka Ruprechtice se objevují zjevné nepravdy. Žádný projekt na kompostárnu nikdy nebyl připraven a projektovou
dokumentaci na sběrný dvůr jsme převzali bez územního rozhodnutí. Není pravda, že město odmítlo dotaci na rekultivaci skládky Ruprechtice a není pravda, že město nebude mít se
skládkou žádné náklady. Ty budou minimálně 3,2 mil.Kč jako neuznatelné a s vysokou pravděpodobností budou až trojnásobné. 
Jaroslav Zámečník, primátor Liberce
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Rok od voleb

V rámci koalice nám daří naplňovat jak koaliční prohlášení, tak i volební program Starostů pro Liberecký kraj. Nejsou za námi
zatím vidět žádné velké dopravní stavby ani nové domy. Postupnými kroky ale směřujeme k naplňování vašich potřeb i potřeb
celého města.
Jaroslav Zámečník, SLK
Hodnocení naplňování volebního programu by zabralo několik
stránek Zpravodaje. Já
se vám pokusím shrnout pár nejzásadnějších kapitol, které považuji za
prioritní.
SPRÁVA MĚSTA
V rámci koalice jsme jednotní
a vše stavíme na širokém konsenzu.
Potkávám se s vámi u vás ve čtvrtích,
na ulicích i na radnici a snažím se
řešit vaše problémy. Snažíme se vás
více informovat o dění ve městě, například na televizi RTM, Facebooku,
webu města a ve Zpravodaji.
ROZVOJ MĚSTA
Zřídili jsme Kancelář architektury
města, která už nyní pozitivně ovlivňuje vývoj architektury a urbanismu
v Liberci. S vámi projednáváme, jak
by mělo vypadat vaše okolí, jako
například na Tržním náměstí. S odborníky řešíme budoucí podobu veřejného prostoru a veřejných budov.

Slib dokončení územního plánu nabývá stále reálnějších obrysů a v roce
2021 by měl být schválen. Řešíme architektonický i technický návrh ulice
Nové Pastýřské, která bude levnější
i zelenější. Ve spolupráci s Libereckým krajem připravujeme 4 parkovací domy pro Liberec: u nádraží,
nemocnice, zoo a krajského úřadu.
Jsme dobrými hospodáři, trvale
snižujeme dluh města! Za rok 2019
jsme ho dokázali snížit o 100 milionů korun, aktuálně činí 1,65 mld. Kč.
DOPRAVA
Děláme pro vás cenově dostupnější MHD. Snažíme se vás maximálně informovat o plánovaných
i běžících dopravních uzavírkách
s předstihem. Už letos zlepšujeme
stav silnic a chodníků ve městě, zahájili jsme 20 nových staveb, např.
oprava tramvajových tratí Riegrova
- Masarykova, Soukenné náměstí - Jánská ulice, Tržní náměstí, ul.
Boženy Němcové, křižovatka v Jeronýmově a další. Dokončili jsme cyklostezku u Nisy. Zvýšili jsme cílené
kontroly městské policie na nepovo-

lený vjezd aut do pěších zón centra.
ŠKOLSTVÍ A KULTURA
Snažíme se zlepšovat stav našich
základních škol, na ZŠ v Ruprechticích byla dokončena kompletní rekonstrukce, na ZŠ 5. května a Broumovská byla rekonstrukce zahájena.
Investovali jsme do zázemí divadla
F. X. Šaldy. Bojujeme proti šikaně na
ZŠ, například v rámci projektu Princezna Julie, a podporujeme i alternativní formy vzdělávání.
Rekonstrukce bazénu vyjde
městskou kasu levněji, než se původně plánovalo: vydáváme se
úspornější cestou, původní náklady
800 milionů Kč se pokusíme snížit
na polovinu.
ČISTOTA A VEŘEJNÁ
PROSTRANSTVÍ MĚSTA
Mizí nevzhledný parovod z koryta
Nisy a nahrazujeme ho úspornými
rozvody. Nejsou nám lhostejné klimatické změny a zřídili jsme Radu
pro klima, která nám odborně pomůže složité téma řešit. Čisté a ukli-

zené město je důležitou vizitkou,
proto jsme se zaměřili hlavně na
MHD terminál.
SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
Dokončili jsme rekonstrukci azylového domu pro ženy a děti a rekonstruujeme bytové domy. Problematiku soužití ve Vojanově ulici jsme
vyřešili dvěma bezdoplatkovými zónami. Nový seniorský ombudsman
pomáhá těm nejohroženějším.
BEZPEČNOST
Zvýšili jsme počet městských
strážníků a na Fügnerově, kde můžete každodenně potkávat speciální
hlídku. Nepovoleným hudebním
akcím jsme dali červenou: prosadili
jsme vyhlášku proti nelegálním hudebním zábavám ve městě. Omezili
jsme používání pyrotechniky. Pro
dobrovolné hasiče ve Vesci jsme pořídili novou cisternovou automobilovou stříkačkou.
Děkuji všem spolupracovníkům
magistrátu města za jejich práci. Bez
jejich nasazení a obětavosti bychom
těchto výsledků nedosáhli.

Rozšířili jsme bezdoplatkovou zónu
Bezdoplatkovou zónu v liberecké Vojanově ulici jsme od léta rozšířili o další dvě budovy. K objektu č. p. 138, dnes již zcela uzavřenému, nově přibyly objekty č. p. 132 a č. p. 133. Všechny tři budovy přitom spolu přímo sousedí a jsou dlouhodobě považovány za významně sociálně vyloučené.
Ivan Langr, náměstek primátora pro
kulturu, školství, sociální věci
a cestovní ruch
Jsem rád, že naší žádosti o vyhlášení zóny bylo správním orgánem
už podruhé vyhověno. Důvody kvůli
zvýšenému výskytu rizikových jevů
a častému narušování veřejného pořádku byly zjevné a řádně podložené
intenzitou výjezdů státní i městské
policie. Od rozšíření zóny si slibuji
alespoň mírné zlepšení velmi nepříznivého stavu ve Vojanově ulici, kterou považuji dlouhodobě za nejvíce

sociálně zatíženou oblast ve městě
a sousedsky trvale neudržitelnou.
Rozšíření zóny v praxi znamená,
že novým nájemníkům zmíněných
budov již úřad práce nemůže v rámci dávek pomoci v hmotné nouzi
přiznat doplatek na bydlení. Zóna se
ale nijak nevztahuje na již současné
obyvatele všech tří domů, resp. na
obyvatele s platnou nájemní smlouvou, byť s přiznaným doplatkem na
bydlení, stejně jako na obyvatele s jinou dávkou státní sociální podpory
či hmotné nouze, tj. třeba příspěvek
na bydlení, příspěvek na živobytí či

přídavek na děti. Dopad vyhlášení
zóny je tedy vždy omezený.
Samozřejmě platí – stejně jako
v případě první zóny, že budeme
s klienty Vojanovy ulice pracovat
v rámci některého z režimů sociálního bydlení, pokud ale oni sami
budou aktivně spolupracovat. Není
v žádném případě naším cílem zvyšovat počet lidí bez střechy nad hlavou nebo v bytové nouzi. Vyhlášení
zóny je pro nás začátkem další práce, nikoli jejím ukončením.
Pro město je vyhlášení bezdoplatkové zóny vedle sociální práce

a sociálního začleňování jediným
nástrojem, který může ze zákona
uplatnit. Kombinujeme je třeba
s našimi projekty asistentů prevence
kriminality či terénních sociálních
pracovníků, kteří jsou mj. součástí tzv. bezpečnostních mikrotýmů
v oblasti Vesce a Doubí, resp. nově
Františkova a Hanychova. Pokud
jde o další rozšiřování bezdoplatkové zóny, velmi bedlivě sledujeme
situaci především na Ještědské ulici
v blízkosti zdejší ubytovny, kde je
soužití s ostatními obyvateli rovněž
velmi složité.
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Přišlo do redakce
Miloš Matoušek, Liberec 14
Rád bych reagoval na články
o parkování na sídlištích a o ekologické zátěži z provozu automobilů
ve městě.
Řešením nedostatku odstavných stání nejen na sídlištích, ale
ve všech obytných oblastech Liberce je plán na uvolnění 2 000
odstavných stání. Na to bude potřeba 100–130 sdílených aut ve
stanovištních systémech pro cca
2 100 uživatelů. Podpora města podle Dopravní politiky ČR na roky
2014–2020 by měla být ve formě
vyhrazených stání zdarma a sleva
500 Kč/rok na předplatní jízdenky
DPMLJ pro uživatele sdílených aut
s výjimkou právnických osob.
Lze očekávat, že tento cíl bude
dosažen za nějakých 20, možná už
15 let.
Proč zrovna tyto formy podpo-

Parkování v Liberci

ry? Vyhrazená stání zdarma proto že stanovištní systémy sdílení
aut uvolňují odstavná místa pro
ostatní řidiče. Sleva v MHD proto,
že uživatelé stanovištních systémů sdílení aut nepotřebují auto
ke každodennímu dojíždění, které zvládnou MHD, pěšky nebo na

kole, a zvyšují tak počet cestujících
v MHD.
Předpokládejme, že 1/3 uživatelů slevu nevyužije, protože
nepotřebují předplatní jízdenku,
nebo využijí větší slevu pro seniory a studenty, nebo jsou právnické osoby. Slevu v MHD využijí 2/3

uživatelů, tedy 1 400 uživatelů ×
500 Kč = 700 000 Kč, to je částka,
kterou město zaplatilo provozovateli sdílených kol v loňské sezoně
pro poskytnutí 60 sdílených kol.
Letos zaplatilo město za nasazení 100 sdílených kol 1 milion korun. Zatímco sdílení kol je
konkurencí MHD v centru města
a pěší chůze, stanovištní systémy
sdílení aut jsou spojencem veřejné
dopravy.
Sdílení aut je v Liberci už 6 let.
Od začátku se snažím, aby město
pomohlo řidičům uvolnit odstavná stání, ale jsem stále odmítán.
Místo toho město chrání dovozce
a prodejce ojetých automobilů.
Pokud by město chtělo pomoci řidičům, už tady za 6 let mohlo být
nějakých 20, možná 30 sdílených
aut ve stanovištních systémech
a 200 až 400 uvolněných odstavných míst.
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Kultura, historie, společnost
Krátkézprávy
17. listopad
v Kryštofově Údolí
Již tradičně se 17. listopadu
sejdou v Domě řemesel výtvarníci a hudebníci, aby v malebném prostředí historického
„miniskanzenu“ předvedli,
co dovedou a s lásku předají
dalším generacím. Můžete se
těšit na divadélko a hudební
představení. Nebude chybět
výtvarná soutěž, spousta dílniček pro malé i velké, mýdlárna, svíčkárna, keramika…
První nedočkavci se zde
scházejí již ráno od 9.00 hodin.
Máme se všichni na co těšit.
17. listopadu je v Kryštofově
Údolí vždy krásně. Těšíme se
na pohodový den s tou nejlepší náladou.

Pouť krkonošská
V sobotu 19. října 2019 se
v Naivním divadle Liberec
uskuteční slavnostní premiéra
inscenace Pouť krkonošská.
Hudebně-výtvarná kompozice na motivy povídky Karla
Hynka Máchy vzniká v době,
kdy Naivní divadlo slaví 70 let
od svého založení, a s drobným předstihem připomíná
210. výročí narození jednoho
z největších českých básníků,
zakladatele moderní české
poezie a představitele vrcholného romantismu.
Naivní divadlo Liberec
Režisér Filip Homola a scénograf
Kamil Bělohlávek, tvůrci úspěšné experimentální inscenace Jsou
místa oblíbená tmou, kde nikdy
a nic na ostrovech se skrývá odlehlých, se tentokrát nechali inspirovat obrazivým textem Karla Hynka
Máchy. Fantaskní básnivá próza je
na jedné straně záznamem živého
snu, který se Máchovi zdál při jeho
cestě do Krkonoš, na straně druhé
i reminiscencí některých tragických

životních zkušeností. „Celá tato scénická instalace je o hledání lásky,
víry a naděje, stejně jako o boji se
šílenstvím,“ dodává Filip Homola.
Hlavní postavou je poutník, jenž
se snaží při své cestě po vrcholcích
Krkonoš zapomenout na nešťastně
prožitou lásku. Pod vrcholem Sněžky narazí na starý gotický klášter.
Poutník si nepamatuje, že by zde
takový někdy viděl. A co víc! Po setmění klášter ožívá pohybem dávno
již zemřelých mnichů…
Hudbu k inscenaci složilo re-

spektované tvůrčí duo na poli elektronické a ambientní hudby Kora
et le Mechanix (jehož členem je
samotný režisér Filip Homola spolu
s Michalem Kořánem). CD s kompletní scénickou hudbou je navíc
součástí programu k představení.
Pouť krkonošská je určena divákům od 13 let i dospělým.
Premiéra se uskuteční v sobotu
19. října v 18.00 hodin. Další příležitost zhlédnout tuto novinku bude
v rámci cyklu Večerů v Naivním ve
středu 30. října v 19.30 hodin.

Kde je Wolkerák nebo Rušička? Pojďte s námi mapovat Liberec
Hokejka, Wolkerák, Tajch, Rušička – místa a jejich jména, která jistě zná každý Liberečan. Názvy, které se běžně používají,
a přesto je v žádné mapě nenajdete. To je důvod, proč vznikl projekt s názvem Živá jména. Jeho cílem je sebrat taková jména,
která slouží Liberečanům k orientaci v jejich městě.
Za projektem stojí Daniel Vrbík
a Václav Lábus z Fakulty přírodovědně humanitní a pedagogické
Technické univerzity v Liberci. „Lidé
se ve městě zdaleka neorientují jen
podle oficiálních uličních názvů, ale
naopak – tvoří si svůj vlastní orientační systém. A ten chceme poznat,“

vysvětluje okolnosti vzniku projektu
Václav Lábus z katedry českého jazyka a literatury.
Autoři projektu vyzývají libereckou veřejnost, aby se do projektu zapojila. „Pro sběr jmen jsme vytvořili
webovou aplikaci, která zájemcům
umožňuje sdílet své znalosti měst-

ského názvosloví,“ upřesňuje Daniel
Vrbík z katedry aplikované matematiky. Aplikace ve formě interaktivní
mapy je přístupná z webové adresy
http://mapy.fp.tul.cz/zivajmena.
Umožňuje zájemcům zanést místa a jejich jména, podle nichž se
v Liberci orientují, a prezentovat je

ostatním. Výstupem projektu bude
živá mapa Liberce, jejímiž spolutvůrci budou sami Liberečané.
Informace o lidových jménech
lze použít i jako referenční data
k aktualizaci navigačního systému
města, mapových podkladů IZS
nebo třeba turistického značení.
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Divadlo F. X. Šaldy

ŽENY NARUBY ANEB
JAK VZNIKÁ MUZIKÁL
Noc divadel v činohře DFXŠ – dobrodružné noční nahlédnutí do zákulisí
a divadelní tvorby po představení. 16. listopadu.
Lenka Chválová,
dramaturg činohry DFXŠ
Liberečané opět s činoherním
souborem prožijí dobrodružnou Noc divadel v romantické
budově Šaldova divadla! Tato
zvláštní divadelní událost probíhá v mnoha městech po celé Evropě současně a činohra DFXŠ se
jí účastní již popáté. V jedinečné
noční atmosféře se otevírá zákulisí divadla a nabízí nevšední zá-

žitky. V 19.00 začíná představení
muzikálu Ženy na pokraji nervového zhroucení podle filmu
Pedra Almodóvara s živou kapelou na scéně.
Uprostřed listopadu se diváci přenesou do horkých ulic
a uměleckých kruhů Madridu,
a když budou krásně rozehřátí,
nemusí hned po skončení představení vyrazit do podzimní noci,
ale mohou v divadle výjimečně
zůstat! Herci poodkryjí kouzlo

živého divadla: co se stane, když
se na jevišti semele něco překvapivého, a oni musejí okamžitě
reagovat. Odhalí publiku funkci
záhadných divadelních profesí,
na které běžně nevidí, i samotný
proces herecké tvorby, což je ta
největší záhada a taky živé srdce
divadla!
Pokud někdo samotný muzikál nestihne, může se k akci připojit od 22.00. Program potrvá
přibližně do 23.00. Vstupné 1 Kč.

Baletní soubor navštívil Indii
Koncem září se část baletního
souboru společně s ředitelkou
divadla Jarmilou Levko Pešlovou
vydala na zájezd do daleké Indie.
Na pozvání velvyslance ČR v Indii pana Milana Hovorky zde soubor účinkoval na české a slovenské ambasádě v Dillí, kde 24. září

proběhl slavnostní večer při příležitosti oslav Dne české státnosti
28. září a 75. výročí Slovenského
národního povstání.
Po oslavách se soubor vydal do města Chandigarh, kde
zaznamenal obrovský úspěch
na 1. ročníku mezinárodního

mládežnického festivalu. Obsadil úžasné 2. místo, a obstál tak
v konkurenci 31 dalších zemí.
Odměnou po takovém úspěchu
byl pro soubor zasloužený výlet
na slavný Taj Mahal a také Zlatý
chrám (Golden Temple) ve městě
Amritsar Punjab.

Liberecká
opera má
Thálii

Nositelem nejprestižnější divadelní ceny Thálie
za rok 2018 v operním
oboru se stal Ondřej Koplík za jedinečné výkony
v libereckém nastudování Rossiniho Popelky!
Je to znamenitý úspěch pro
mladého umělce, ale také další z mimořádných úspěchů
libereckého operního souboru,
kterým potvrzuje své výjimečné umělecké kvality. O výkonu
Ondřeje Koplíka se dočítáme na
stránkách Cen Thálie: „Ondřej
Koplík vytvořil postavu Dona
Ramira jako dynamického, velkoryse a pozitivně smýšlejícího
šlechtice i jako zamilovaného
mladíka – do té míry inteligentního, že si je vědom svého cíle.
Nadsázku s přestrojením vykreslil s potřebnou mírou vkusu
i grotesky. Podal vskutku rossiniovský pěvecký výkon a řadí se
po bok prvořadých pěvců.“
Mimořádným úspěchem Divadla F. X. Šaldy, kromě dvou
užších nominací, z nichž byla
jedna proměněna v Cenu Thálie, je i několik širších nominací,
většina z nich se týká operního
souboru. Všichni umělci v užší
nominaci na Thálii účinkují v liberecké inscenaci Popelky, ačkoli nominace byly i za jiné role.
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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.

PONDĚLÍ

14. 10.

ČTVRTEK

17. 10.
PÁTEK

18. 10.
PONDĚLÍ

21. 10.
ÚTERÝ

Podzimní turnaj v šipkách

18.00 hod.

Seniorský bál

Lidové sady

15.00 hod.

Centrální klub
seniorů

14.00 hod.

ÚTERÝ

16.00 hod.

24. 10.
PÁTEK

25. 10.
ÚTERÝ

29. 10.

29.07.2019 10:05:07

13.30 hod.

sál - suterén

Centrální klub
seniorů

ČTVRTEK

3K_plakat_A4_01_krivky.indd 1

Povídání o životě
s Josefem Dvořákem

18.00 hod.

22. 10.
22. 10.

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Naivní divadlo

Restaurace
Budvarka

10.00 hod.

Milan Rastislav Štefánik
beseda s Annou Sadílkovou
Hudební odpoledne s harmonikou

Hospodský kvíz

Centrální klub
seniorů

Dějiny umění - Starověk

Bílá klubovna,
5. patro

10.00 hod.

Povídání o opeře
v Divadelní kavárně

18.00 hod.

Bavíme se s Vláďou Hronem

Naivní divadlo

Klub šikovných rukou - každé pondělí od 10.30 hod.
Herní odpoledne - každý čtvrtek od 13.00 hod.
Relaxační cvičení - každý pátek od 08.00, 09.00. Ručník s sebou!
Cvičení na židlích - každý pátek od 11.00 hod.
Cvičení pro seniory v rytmu hudby - každý pátek od 10.00 hod.
Zájemci o bezplatné vzdělávací kurzy počítačů a tabletů (pro začátečníky
i pokročilé) a trénování paměti se mohou přihlásit v CKS.

Sbírka na podporu onkologicky nemocných
Sběr vánočních ozdob a dekorací Centra Amelie na podporu
onkologicky nemocných a jejich
rodin probíhá od 10. října do
10. prosince. Darované předměty
budou prodány v rámci vánočních trhů před libereckou radnicí.
Nakupující si tak mohou nejen
zútulnit domov, ale v čase předvánočním podpořit i nemocné s ra-

kovinou. Výtěžek prodeje půjde na
poskytování bezplatných služeb
pro onkologicky nemocné.
Sběrná místa: Centrum Amelie Liberec – KN Liberec, Husova
357/10 (budova U, 1. patro), Krajská vědecká knihovna v Liberci,
D.R.A.K. – Oblačná 450/1, Liberec,
Drogerie Jasmín – Masarykovo náměstí 280, Mnichovo Hradiště.

DIVNOHMOTY
Vyráběj sliz, zkoumej škrob, pozoruj tekutý
písek a další divné hmoty, které se chovají proti
zavedeným pravidlům.
Každý víkend v iQLANDII v 10.00 a 14.00.

www.iQLANDIA.cz
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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. 9. DO 30. 9. 2019

284/19
283/19
282/19

nálezy DPLMJ (13.–18. 9.): mikina, bunda, peněženka – Vít
Ševčík, naslouchátko, průkaz – Adam Král, mobilní telefon, 30. 9.
klíče, Matyáš Tichý
nálezy ČD: 2× mobilní telefon, organizér do auta
30. 9.
karta – Ladislava Váňová
25. 9
peněženka – Matyáš Drholec
23. 9
nálezy DPMLJ (5.–12. 9.): batoh, karta – Petra Lacková, vak –
Dolejš, bunda (kabát), kořenky – nové, 2× mobilní telefon, 20. 9
2× deštník, sluneční brýle
peněženka – Dominik Čižmár
18. 9
peněženka – Kateřina Marešová
17. 9
doklad – Šárka Nebybová; dokument – Ivo Král; klíče
17. 9
obálka – Petr Řezáč, kniha
16. 9
nálezy DPMLJ (2.–6. 9.): 2× mikina, pantofle, batoh, pouzdro
13. 9
(zákaznické karty)
finanční hotovost
12. 9
nálezy ČD: mikina, bunda, černý batoh
12. 9
klíče + klíče od vozidla
11. 9

281/19

mobilní telefon

11. 9

280/19
279/19
278/19
277/19

peněženka – Filip Dittrich
deštník
mobilní telefon
doklady – Mykhailo Stehura
nálezy DPMLJ (22. 8.–1. 9.): čepice, taška (sešit, učebnice),
mobilní telefon, náušnice (pár), dětský batoh, peněženka –
Jakub Říha, kabelka
finanční hotovost (bankomat)
klíče
klíče
peněženka – Marcin Zawiślak
nálezy ČD: pouzdro na mobil – Martin Vintr, zdravotnický materiál
pro diabetiky

11. 9
9. 9
9. 9
6. 9

298/19
296/19
294/19
293/19
292/19
291/19
290/19
289/19
288/19
286/19

275/19
274/19
272/19
270/19
269/19
268/19

5. 9
4. 9
Bez
4. 9názvu-8 1

3. 9
3. 9
2. 9

Váš
spolehlivý
motoservis

2. 4. 2019 10:13:13

Projekt Liberec proti šmejdům je v další fázi
Projekt Liberec proti šmejdům, který rezort školství a sociálních věcí realizuje od roku 2016, vstupuje do další fáze. Po webové
prezentaci jsme nově zprovoznili i facebookovou stránku, abychom zrychlili tok informací a zaměřili se i na jiné cílové skupiny,
než jsou senioři.
Ivan Langr, náměstek primátora
pro kulturu, školství, sociální věci
a cestovní ruch
Na projektu se statutárním městem spolupracuje Městská policie
Liberec, Česká obchodní inspekce, Komunitní středisko Kontakt,
Centrum zdravotní a sociální péče
a poskytovatelé sociálních služeb.
Na facebookové stránce Liberec
proti šmejdům (@liberecprotismejdum) chceme přinášet nejen

sdílené mediální zprávy o řádění
šmejdů, ale i nejrůznější preventivní rady a informace.
V jejich šíření se chceme v hlavním proudu kromě seniorů zaměřit
i na jejich rodiny, které by jim v prevenci proti šmejdům měly být oporou. Současně chceme zintenzivnit
i varování před návštěvou konkrétních předváděcích akcí, pokud se
na území města Liberec ještě objeví a jsou předem hlášeny, jak jejich
pořadatelům ukládá zákon.

Právě předváděcí akce, které
byly ještě před třemi lety hlavním
cílem projektu Liberec proti šmejdům, přitom naší aktivitou z terénu už pomalu zmizely. De facto se

v Liberci pravidelně objevuje již jen
jeden pořadatel, jehož akce nadále monitorujeme prostřednictvím
ČOI i Městské policie Liberec a na
jejichž konkrétní termíny upozorňujeme předem sociální služby,
které se seniory pracují. Problémem je spíš to, že aktivity šmejdů
se z terénu přesunuly do virtuálního světa a na telefon. Tam jejich
útokům dokážeme čelit s menší
efektivitou a lze je odrážet jen cílenou preventivní prací se seniory.
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LTK Liberec mistrem 1. ligy

finále jsme byli dobře připraveni,
ale v podvečer se nám finálový soupeř z Třebíče omluvil kvůli velké
marodce týmu. Ač finálová skreč
dává malinkou „kaňku“ na celém
výsledku – blahopřejeme všem hráčům našeho týmu k mistrovskému
titulu.
Náš tým se opíral zejména o Lubomíra Majšajdra (hrající kapitán),
Artema Smirnova, Lauru Andrei
a mladého Michaela Vrbenského.
Tito hráči shodně vyhráli všechny
své zápasy. Tým dále výborně reprezentoval Dominik Suč, Petra Krejsová, Martin Zahrádka, Lukáš Vojtěchovský a Markéta Petruželová.

Tomáš Trsek, LTK

Od pondělí 9. září se na čtyřech
místech rozehrála první liga smíšených družstev. Celkem 16 týmů bojovalo o 4 semifinálová místa. LTK
Liberec v domácí skupině vyhrál
všechny 3 zápasy. Postupně jsme si
poradili s týmem Start Praha, dále
Mariánské Lázně a nakonec s rezervou Severočeské tenisové. V semifinále jsme se utkali s ambiciózním
týmem SK Hamr Praha. Rozhodující
bod za stavu 4:2 pro náš klub udělala dámská čtyřhra, když Krejsová
s Andrei porazily ve dvou setech pár
Fruhvirtová/Žovincová. Na páteční

Říjen 2019

Mistryně ČR
v severské kombinaci

Oldřich Nejedlo

Školička bruslení pro děti i dospělé.
Naučte se bruslit ve Sport Parku Liberec.

Kdy nás můžete navštívit?
po

16:00 - 17:00

st

16:00 - 17:00

so

út

17:30 - 18:30

pá

18:30 - 19:30

so

8:45 - 9:45
6:15 - 7:15
speciální lekce
pouze pro dospělé

Garantem Brusličky je hokejový klub
Bílí Tygři Liberec
Kontakt
Naděžda Burdysová
603 735 006
bruslicka@sportparkliberec.cz
sportparkliberec.cz

WWW.LIBEREC.CZ/ZASTUPITELSTVO

Natálie Nejedlová si plní svůj
sen, vyhrává titul mistryně České
republiky v severské kombinaci
v kategorii žaček.
Jedenáctiletá Natálie Nejedlová
z SK Ještěd předvedla ve skokanské
části na můstku s umělou hmotou
K27m v Lominici nad Popelkou
nejdelší pokus ze všech děvčat. Dopadla na značku 24 m, což jí zajistilo náskok 21 vteřin před oddílovou
kolegyní Terezou Sadvarovou, která
skočila 20,5 m a před třetí Julií Ošmerovou, která ztrácela na Natálii
dvacetsedm vteřin. Bylo jasné, že
letošní souboj o titul bude velice
napínavý, jelikož děvčata z konkurenčních klubů jsou výborné
běžkyně a vždy dokázaly po skokanské části Natálii předběhnout.
Tentokrát se jim to na kilometrové
trati nepovedlo. Natálie si poprvé
splnila svůj sen a v sobotu vyhrála
titul mistryně České republiky v kategorii žaček 11–12 let před druhou
Julií Ošmerovou z Nového Města na
Moravě a třetí Barborou Štěpánkovou z Harrachova.

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC
čtvrtek 24. října od 15 hodin

ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 11 V HISTORICKÉ BUDOVĚ RADNICE
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UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA
ZPRAVODAJE LIBEREC
JE 25. ŘÍJNA
DISTRIBUCE ZPRAVODAJE
Distribuci Zpravodaje 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 magistrátu
a v městském informačním centru.

