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ZPRAVODAJ
2014
X.IV.2017

Vychází v nákladu 50 000 kusů  ZDARMA

—

Noviny pro občany města Liberce 



Akademický rok zahájili v Liberci
Za účasti ministra školství, mládeže a tělovýchovy Stanislava Štecha se v pondělí 2. října
v aule Technické univerzity v Liberci v budově G na Univerzitním náměstí uskutečnilo
slavnostní zahájení akademického roku 2017/2018 vysokých škol České republiky.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
V AREÁLU LVT

Technické muzeum je něco,
co Liberci zoufale chybělo.
Příští rok přibude hřiště
a zahradní mašinka.

AREÁL LVT má uprostřed mezi
pavilony doposud nevyužitou plochu
a jedním z nápadů je zřídit zde unikátní hřiště. Tahákem pak bude zahradní
železnice.

ČTĚTE NA STR. 7

Na slavnostní akt, který se koná každoročně na vybrané vysoké škole, se do Liberce sjela třicítka rektorů, děkani a další zástupci státních
i soukromých vysokých škol. Dorazila také celá řada hostů, představitelů Akademie věd ČR, Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství,
Foto Jan Vrabec
Rady vysokých škol a dalších institucí. 

Teplárna vyhrožuje, město hledá varianty řešení
Městští zastupitelé Filip Galnor a Ondřej Petrovský 25. září rezignovali na svá místa
v představenstvu Teplárny Liberec. Hlavním důvodem je, že většina členů představenstva
teplárny prosazuje především zájmy většinového akcionáře, skupiny MVV Energie, brání
zástupcům města v přístupu k některým informacím a nepostupuje vždy primárně s ohledem
na zájmy samotné teplárny a budoucnost systému centrálního vytápění v Liberci.

VYBERTE
PROBLÉM
Po roce mohli opět občané
diskutovat se zástupci města
a určit deset největších
problémů Liberce.

Redakce
POSLEDNÍ KAPKOU, kterou pohár
trpělivosti zástupců města v představenstvu teplárny přetekl, se stalo
vystoupení předsedy představenstva
MVV Energie (většinový akcionář teplárny) Jiřího Koptíka na druhém zářijovém jednání zastupitelstva města. Ten
ve svém projevu nepřipustil možnost
dalšího snížení tepla bez velmi svazujících závazků města, které v průběhu
vyjednávání opakovaně zástupci města
označovali jako nepřijatelné.
Ke konkurenceschopné ceně se musí
teplárna dostat investicemi vedoucí-

mi ke snížení ztrát bez toho, aniž by platili méně než 500 Kč/GJ.
město na sebe bralo větší závazky než
Vystoupení Jiřího Koptíka před
mu plynou z 30% podílu v teplárenské zastupiteli se neslo v jednostranném
společnosti.
vyhrožování vysokou cenou tepla, ztrátou dotace či bankrotem teplárny, a to
„Tento krok jsme dlouho
i směrem k zástupcům města v jejím
představenstvu.
zvažovali, nejedná se
Předjednaná cesta k normálním
o žádné unáhlené
cenám tepla vedla především přes
rozhodnutí.“
revitalizaci distribuční sítě (s podpoV současné době lidé platí 672 Kč/ rou dotace), tedy výměnu starého
GJ, před dvěma lety to bylo ale téměř potrubí, které mimochodem stále
900 Kč/GJ. Například v takovém hyzdí dolní centrum města, za moderHradci Králové obyvatelé ale už tehdy ní rozvody. Pokračování na str. 10.

VYBERTE DVĚ priority z deseti
vytipovaných problémů města, které
by se v Liberci měly nejdříve řešit. Stačí
vyplnit jednoduchou anketu 
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EDITORIAL
Milí Liberečané,
sychravý podzim se jako obvykle nese v duchu
dokončování investičních akcí. Bezesporu největší
novinkou je zahájení provozu na zrekonstruované
tramvajové trati v úseku mezi terminálem MHD
a Šaldovým náměstím. Oprava zchátralé tratě již nešla odkládat a jsem
rád, že se nám v rámci ní podařilo ztišit provoz tramvají, a především zvýšit
bezpečnost chodců. Na konci září jsme pak otevřeli zrekonstruovanou
komunikaci v Metelkově ulici a na nové silnice a chodníky se Liberečané
během podzimu mohou těšit i v ulicích Broumovská a Horova.
Zároveň jsme přispěli k regeneraci památkové zóny v dolním centru
města. Při výkopových pracích v rámci rekonstrukce kanalizace a vodovodu
byla v ulicích Lucemburská, Na Svahu, Vrabčí a v části ulice U Stoky pod
stávajícím asfaltovým povrchem odhalena původní kamenná dlažba. Po
dohodě s pracovníky památkové péče byl proto projekt na opravu komunikací přepracován a po pokládce inženýrských sítí se na silnice a chodníky
ve zmíněných ulicích kamenná dlažba vrátila. Tímto krokem se nám v části
dolního centra města podařilo obnovit původní historický ráz.
Dále chci poděkovat Židovské obci Liberec, která ve třech libereckých ulicích nechala uložit do dlažby dalších šest Kamenů zmizelých. Jde o projekt,
který v našem městě odstartoval již loni a kterého si velice vážím. Každý
Kámen zmizelých patří jednomu konkrétnímu člověku a leží v místě, kde
dotyčný žil nebo pracoval. Jde o smysluplnou a velice důstojnou formu
piety, takže budu jedině rád, když Kamenů zmizelých bude v libereckých
ulicích nadále přibývat.
Širokou veřejnost bych rád pozval na tradiční Den otevřených dveří
liberecké radnice, který každoročně připravujeme při příležitosti státního svátku 28. října. Kromě možnosti prohlédnout si radniční prostory
a vystoupat na věž jsme pro zájemce připravili také komentovanou prohlídku Zapomenutá sochařská díla v Liberci. Pokud budete chtít, můžete si
v tento den prohlédnout i primátorskou kancelář, kde se s vámi rád uvidím.
A jedním dechem vás srdečně zvu také na pietní akt při příležitosti Dne
boje za svobodu a demokracii, který se uskuteční 17. listopadu u Památníku
obětem komunismu v Jablonecké ulici. Bližší informace k oběma svátečním
událostem naleznete na následujících stránkách.
Rovněž stojí za zmínku, že i přes nevlídné počasí pokračují v Kostelní
ulici u radnice oblíbené farmářské trhy, a to nejen o tradičních čtvrtcích.
Například v neděli 22. října vás čeká stylová dýňová tržnice a v sobotu
11. listopadu pak speciální svatomartinský trh.
Mějte se krásně a určitě si nenechte ujít příští Liberecký zpravodaj, který
bude na téma Libereckého adventu 2017. Nechci předbíhat, ale už teď
mohu prozradit, že se máte na co těšit!
	
Váš Tibor Batthyány


PLÁNOVANÉ UZAVŘENÍ MAGISTRÁTU
V termínu 20. a 21. 10. 2017 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny ČR. Dne 20. 10. od 12.00 a 21. 10. 2016 po celý den bude uzavřeno pracoviště ODRV.

V sobotu 18. 11. 2017 a 30. 12. 2017 bude Magistrát města Liberec z provozních důvodů pro veřejnost uzavřen.

Pravidelně každý měsíc mají zájemci o schůzku s libereckým
primátorem Tiborem Batthyánym možnost navštívit jej v kanceláři
ve druhém patře historické budovy radnice.
Na návštěvu není potřeba si předem rezervovat termín.
Pro každého má primátor přichystáno zhruba čtvrt hodiny.
Aktuální termín je 24. října a 24. listopadu mezi 14. a 16. hodinou.

OTEVŘENÉ DVEŘE PRIMÁTORA

Na úřad přes počítač
Radní města rozhodli o realizaci projektu Liberec – Otevřený
úřad, jehož výstupem bude úspora času pro občany při
vyřizování běžné úřednické agendy. Lidé si budou moci
vyřídit své záležitosi online bez nutnosti jít na úřad.
Readakce
„V PRAXI TO znamená, že se sníží podíl
úřednické práce. Doposud šlo o komfort poskytovaných služeb, následně
o realizaci v čase a nyní usilujeme o to,
aby občané trávili na úřadech co nejméně času,“ vysvětluje primátor města
Liberce Tibor Batthyány.
Občané, podnikatelé nebo právnické osoby tak vyřídí svoji agendu prostřednictvím elektronického formuláře
z domova nebo kanceláře.
„Výsledkem by měla být webová
stránka, na kterou se občan přihlásí,
najde zde formuláře k poplatkům, dále
platební bránu, informace s integrací na
spisovou službu nebo například průběh
stavebního řízení, tedy podklady ze stavebního odboru a podobně. Obdobně

funguje třeba internetové bankovnictví, ale tady občané najdou předpisy,
procesy a postupy vybrané agendy,“
popisuje primátor.
Náklady projektu budou spolufinancovány z Integrovaného regionálního
operačního programu (85 %), státního
rozpočtu (5 %) a vlastních zdrojů SML
(10 %). Celkové odhadované náklady
realizační fáze projektu jsou 11, 495 mil.
Kč, včetně DPH. Náklady na přípravnou
fázi projektu činí 302,5 tis. Kč včetně
DPH.
Navrhovaný projekt má vazbu na
aktualizovanou Strategii rozvoje statutárního města Liberce 2014–2020.
Dodavatelem služeb bude městská
společnost Liberecká IS, a. s.

Zimní údržba na nových místech
Zimní údržba v Liberci se rozroste o další ulice a chodníky.
Město vyhovělo připomínkám občanů a v nadcházející
sezoně bude udržovat ve sjízdném stavu další úseky
komunikací, včetně těch nově vybudovaných. Počítá s tím
schválený plán údržby komunikací.
Jan Král

„NOVĚ SE tak budou Technické služby
města Liberce starat o úseky ulic U Sídliště, Malátova, Masarykova a Vřesová,
dále například část chodníku v ulici
Generála Svobody,“ uvedl náměstek
pro technickou správu majetku města
Tomáš Kysela.
Naopak na základě místních šetření
odboru byly vyřazeny chodníky, které
nejsou využívány nebo je nelze strojně udržovat. V takových případech je
zohledněno, aby byla zajištěna zimní
údržba chodníků po protější straně
ulice. Jedná se například o chodník v ulici Na Výšinách, kdy po pravé
straně vedoucí k ulici Aloisina výšina
jsou soustavně zaparkovaná auta či
překážející popelnice a mechanizaci
zimní údržby je znemožněno provést
údržbu. „Na základě požadavků občanů
bude město v zimě udržovat také nové
schody v Haškově ulici a přechod pro
chodce v Hlávkově ulici, který je hojně
využíván,“ doplnil Tomáš Kysela.
Posypem budou technické služby
udržovat celkem 407 kilometrů vozovek
a 165 kilometrů chodníků, odklízejí také
přes 3,5 tisíce schodů, 345 autobusových a tramvajových zastávek městské
hromadné dopravy a další místa jako

jsou parkoviště, náměstí nebo cesty
v parcích. Plán také určuje, do kolika
hodin musí být odklizen čerstvě napadaný sníh. Schválené časové limity jsou
v Liberci oproti legislativně platným
lhůtám o polovinu kratší. Na zimní
údržbě se kromě Technických služeb
města Liberec podílejí také pracovníci
Komunitních prací Liberec, kteří ručně
￼
odklízejí chodníky.
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Rumunská je již v provozu U fotbalového stadionu

Po pěti měsících se v Liberci znovu rozjely tramvaje mezi
terminálem Fügnerova a konečnou stanicí v Lidových
sadech. Skončila tak rozsáhlá rekonstrukce, kterou si
vyžádala modernizace tramvajové tratě v Rumunské ulici.

bude nový přechod

Nový přechod pro chodce u dopravního hřiště a Stadionu
U Nisy ve Zhořelecké ulici je první z několika akcí v rámci
Jan Král
projektu „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – 7 lokalit”.
MEZI TERMINÁLEM a Šaldovým stavu. Zejména kvůli nárůstu silničního S pracemi se začne ještě tento podzim.

náměstím jsou položeny nové koleje
a vymlácené panely nahradil nový asfaltový povrch. Kompletní rekonstrukce
vyřešila jak zastaralý technický stav
celého úseku, přilehlých komunikací
a chodníků, tak i nevhodné dopravní
uspořádání.
Do Rumunské ulice se veškerý provoz
vrátil v sobotu 30. září. Slavnostního
otevření se úsek dočkal o dva dny později. Rekonstrukce vyšla na necelých 61
milionů korun. Většinu, téměř 85 procent, zaplatila evropská dotace. Zbytek
financoval Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou.
„Kromě toho, že se podařilo dokončit
v termínu opravu a modernizaci této
důležité spojnice horního a dolního
centra, tak nás těší i úspora nákladů
ve výši sedmi milionů korun oproti
původní předpokládané částce. Jedná
se o první úspěšně realizovaný projekt zařazený do Integrovaného plánu
rozvoje území Liberec – Jablonec nad
Nisou (IPRÚ), jehož nositelem je město
Liberec, a pokud vím, tak také jeden
z prvních v České republice,“ řekl primátor Tibor Batthyány.
Úsek tramvajové tratě byl od poslední opravy, která proběhla v roce 1993,
ve špatném a místy až havarijním

Inzerce

provozu v posledních letech a vlivem
chemické údržby v zimním období
došlo k rychlému opotřebování prvků
tramvajové tratě. Dožilé byly hlavně
panely, v nichž byly koleje uložené.
Dělníci je proto odstranili a celý úsek
dlouhý bezmála půl kilometru dostal
nový asfaltový povrch, což přinese snížení hlučnosti a vibrací. To potěší nejen
řidiče a cestující MHD, ale i obyvatele
přilehlých domů.
Současně proběhla i úprava celého
prostoru na dolním konci Moskevské
ulice a komunikace vedoucí souběžně
s tramvajovou tratí je nyní jediným
propojením ulice Rumunské s ulicí
Revoluční. Zároveň došlo i na výměnu
vodovodu a plynovodu, což přineslo
nejen úspory, ale také se tím předchází
dalším případným omezením.
„Tato rekonstrukce prakticky propojila již dříve rekonstruované úseky.
Úpravy se přitom netýkaly jen kolejí.
Okolí trati teď bude více vyhovovat
chodcům. Chodníky jsou širší, přechody bezpečnější. Zastávka tramvaje má
vyhřívané nástupiště. Pod zastávkou
Šaldovo náměstí a v dolní části Rumunské ulice přibyly nové záhony,“ uvedl
náměstek pro technickou správu majetku města Tomáš Kysela.

Jana Kodymová

„LOKALITY ZAMÝŠLENÝCH úprav
byly vybírány s ohledem na sčítání
dopravy 2010. Například Zhořelecká
vykazovala již tehdy průjezd 8 tisíc vozidel za 24 hodin. Důležitým faktorem je
okolní občanská vybavenost a kdo vlastně bude přechod využívat. Blízkost Jedličkova ústavu, penzionu seniorů, dětského dopravního hřiště a fotbalového
stadionu vybízí ke stavbě bezpečného
přechodu,“ uvádí k situaci David Novotný, vedoucí Odboru správy veřejného
majetku Magistrátu města Liberce.
Na křižovatce ulic Zhořelecká, Krajinská a Ostřížová budou provedeny
úpravy v celkové délce 182 m formou
rozšíření chodníků, vysazení nástupních ploch z chodníku na přechod
kvůli větší viditelnosti, zábradlí nebo
nasvícení přechodů. Akce proběhne
podle vyhlášky o bezbariérovém užívání staveb a přispěje k bezpečnému
pohybu osob s omezenou schopností
pohybu a orientace.
„Naši klienti se v současné době
obtížně dostávají na zastávky autobusů
do centra města, protože musí přejít
frekventovanou silnici. Na vše totiž
potřebují více prostoru i času, určitě
nám nové přechody usnadní přístup
a celkově budou ve spádové oblasti
přínosem pro všechny,“ dodává ředitel
Jedličkova ústavu Vladimír Ptáček.
Stejně se ke stavebním plánům

města Liberce staví FC Slovan. „Počet
fanoušků na zápasech se někdy vyšplhá až k deseti tisícům, jako třeba se
Spartou. Bezpečnosti se samozřejmě
věnujeme v rámci stadionu i okolí. Proto
vítáme, že pro naše fandy bude bezpečná i cesta za sportem,“ uvádí Lukáš Váňa
ze Slovanu.
Akce se uskuteční z valné většiny díky
dotacím z Evropské unie v návaznosti
na Integrovaný regionální operační
program. Celková investice do projektu
zvýšení bezpečnosti v sedmi libereckých lokalitách přesahuje 36 milionů
korun.
Mezi další místa, kterých se projekt
týká, patří ulice Horská, Žižkovo náměstí, Kubelíkova, Uralská, Průmyslová,
Husova – Hrubínova – Svobody, Kunratická, Horákové – Čechova – U Potůčku.
„Stavební úpravy komunikací vždy
doprovází dočasná omezení provozu
i komfortu pěších. Spoluobčané jsou
někdy rozladěni, proto bychom rádi
o těchto omezeních, pokud jsou v naší
kompetenci, v předstihu a dostatečně
informovali. Většina rozkopaných libereckých ulic tohoto léta totiž nebyla
v gesci magistrátu města, přesto věřím,
že určité obstrukce dopravy nakonec
všem přinesou užitek a hlavně bezpečný provoz,“ vysvětluje náměstek primátora pro technickou správu majetku
města Tomáš Kysela.

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Z MĚSTA

LIBEREC.CZ

VYHLÁŠENÍ PROGRAMŮ K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

Z FONDU VZDĚLÁVÁNÍ A Z FONDU ZDRAVÍ
A PREVENCE NA ROK 2018
Zastupitelstvo města Liberec schválilo dne 21. 9. 2017 vyhlášení programů k předkládání žádostí o dotace z Fondu vzdělávání a z Fondu zdraví a prevence na rok
2018. V každém z uvedených fondů byly vyhlášeny 4 programy.
Současně byla schválena úprava pravidel.

Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 1. 11. 2017, 8.00 hodin,
do 10. 11. 2017, 14.00 hodin.
Veškeré další informace najdete na webu statutárního města Liberec www.
liberec.cz/cz/mesto-samosprava/granty-dotace/fondy-mesta
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Ples primátora zahájí
plesovou sezonu roku 2018
Jednou z významných společenských událostí roku 2018
bude krátce po vstupu do nového roku Ples primátora
města Liberce Tibora Batthyányho. Na obnovenou tradici
primátorských plesů navazuje už svým třetím ročníkem.
Redakce
ples primatora posterA1_2018.pdf
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V SOBOTU 6. LEDNA 2018 se tak v Clarion Grandhotelu Zlatý Lev sejdou všichni ti, kteří svým podílem mohou přispět
na dobrou věc.
Výtěžek z plesu primátor věnuje
liberecké organizaci Reva na asistenční
službu seniorům, kteří nemohou žít ve
svém domácím prostředí bez pomoci
druhé osoby.
Cílem organizace je udržovat dobrou
fyzickou a psychickou kondici seniorů

a podporovat je v jejich dosavadních
schopnostech za pomoci asistentů, kteří
jsou společníky nejen doma, ale též ve
styku s okolním prostředím. Základní
principy této služby ostatně zní: „Respektujeme osobnost seniora, neopečováváme, ale doprovázíme a motivujeme.“
Podrobný program gala večera
s informací o zahájení předprodeje vstupenek vám představíme v listopadovém
vydání Libereckého zpravodaje.

20. 10. J.A.R.
31. 10. RADŮZA S KAPELOU
9. 11. ASONANCE

DEN ŘEMESEL V KRYŠTOFOVĚ ÚDOLÍ 17. LISTOPADU
Již tradičně se 17. listopadu sejdou v Domě řemesel výtvarníci a hudebníci, aby v malebném prostředí historického miniskanzenu předvedli, co dovedou a s láskou předají dalším generacím.

11. 11. POSVÍCENÍ V MODRÉM
Míša Leicht & Forehand, Modrotisk, Petr Kůs & Fámy, Sunny Side, BG Bazar, Jumper Cables

16. 11. TATABOJS: FUTURETRO 2017
23. 11. LACO DECZI & CELULA NEW YORK
24. 11. HORKÝŽE SLÍŽE: 25 LET
Hosté: ZakázanÝovoce, Mean Messiah

2. 12. TŘI SESTRY & ALKEHOL
5. 12. LADISLAV ZIBURA
Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii

9. 12. IVA BITTOVÁ & ČIKORI
16. 12. KRUCIPÜSK

Malí i velcí si rádi zazpívají a zatancují s Řehečským kvartetem. Nebude chybět výtvarná soutěž, spousta dílniček pro malé i velké, mýdlárna, svíčkárna
a další. 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.

20. 12. DONNA BROWN
& THE GOLDEN GOSPEL PEARLS
Harlemský gospel, host: Gospel Generation
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Workshopy Sdružení TULIPAN
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Lukáš PAVLÁSEK
filmový festival
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Guinnessův
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17. LISTOPAD

23.–27. 10. ’17
LIBEREC

Statutární město Liberec
a Technická univerzita
v Liberci pořádají vzpomínkovou akci při příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii.

Tý

den
s TULI
PA
NEM
již 10. ročník!

PECKOVÁ

V pátek 17. listopadu 2017
jste srdečně zváni k Památníku obětem komunismu do parku v Jablonecké ulici. Akce začíná
v 10.00 hodin.

více info na sdruzenitulipan.cz

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
LIBERECKÉ RADNICE

martinska sobota 2017 A6.indd 6
ková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá

28.

5.10.2017 7:58:25

října

RADNICE
9.00 – 14.00
Věž a balkon
Obřadní síň
Kancelář primátora
Kanceláře náměstků

MONOLOGY VAGÍNY

<

12. 12. 2017
19.00 HODIN

WWW.LIBEREC.CZ

WWW.VISITLIBEREC.EU

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC ZVE OBČANY U PŘÍLEŽITOSTI
DNE VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

NA NÁVŠTĚVU HISTORICKÉ BUDOVY RADNICE

LIDOVÉ SADY LIBEREC
Hrají: D. Bláhová, M. Sajlerová
a J. Asterová nebo A. Polívková
Předprodej vstupenek:
Městské informační centrum
Liberec, Lidové sady Liberec
a online www.evstupenka.cz.
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Návštěvníci mohou ve státní svátek 28. října 2017
nahlédnout do reprezentačních prostor historické budovy
radnice a vystoupit na věž s průvodcem každou půlhodinu
v době od 9 do 14 hodin.
Poslední výstup je ve 13.30. Časové vstupenky na věž můžete
rezervovat na www.evstupenka.cz a vyzvednout v městském
informačním centru do 25. 10. 2017 nebo ve vestibulu
radnice v den konání akce.

VSTUP NA OBĚ AKCE JE ZDARMA

ZAPOMENUTÁ SOCHAŘSKÁ
DÍLA V LIBERCI
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA NÁVŠTĚVNÍKY
PROVEDE SOCHAŘSKÝM UMĚNÍM 20. STOLETÍ
ZAČÁTEK V 10.00
Nutná rezervace do 25. 10. 2017 na www.evstupenka.cz
nebo v městském informačním centru.
Kontakty: info@visitliberec.eu, tel. 485 101 709.
Zahájení prohlídky je v Městském informačním centru Liberec.
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ

říjen 2017

Rekonstrukce ZŠ Broumovská
Na konci prázdnin proběhla kolaudace zrekonstruovaných
prostor ZŠ Broumovská, a završila se tak celoroční práce,
která započala již v září 2016.

Myslíme to vážně

Základní škola Broumovská
DÍKY TÉTO AKCI došlo k přeměně
prostoru bývalých šaten na tři nové
třídy včetně sociálního zázemí a zároveň došlo k výměně oken a zateplení
celého pavilonu. Nově vybudovaná
část se tak připojila k již dříve zrekonstruovaným částem školy. Ke kompletnímu dokončení chybí jen poslední
pavilon, kde se nyní nachází především herny pro družinu.
Po rekonstrukci navýšila škola svou
kapacitu o 75 míst a v pondělí 4. září
jsme v nových prostorách mohli slav-

nostně přivítat prvňáčky. Rodiče žáků
nové prostory ocenili, pochvalovali si
velikost, vybavenost i celkový vzhled
tříd.
Chtěli bychom poděkovat všem
zaměstnancům Magistrátu města
Liberec, kteří se na realizaci podíleli,
a věříme, že se brzy dočkáme i rekonstrukce posledního pavilonu.
Rekonstrukce byla hrazena z dotace
MŠMT na rozšiřování kapacit. Žadatelem dotace bylo statutární město
Liberec.

Že to děti z MŠ Pastelky myslí s ekologií vážně, dokázaly na Dětském odpadovém dnu, kde roztřídily
staré spotřebiče, oblečení a baterie, které donesly. Děti si formou her a soutěží prohloubily poznatky
o ekologii, třídění odpadů a nakonec si zaskákaly i v nafukovací konvici.

J. Pospíšilová, ředitelka Mateřské školy Pastelka

MAGAZÍN ZÁKLADNÍCH ŠKOL
PODZIMNÍ VYDÁNÍ
LIBEREC.CZ/DEVADESATKA

Rozpočtové priority rezortu na rok 2018

S jakými prioritami vstupuji se svým rezortem školství, sociálních věcí a kultury do vyjednávání o rozpočtu
města na rok 2018? Vzhledem k očekávanému zvýšení příjmů města z rozpočtového určení daní (RUD),
z výnosů navázaných na hospodářskou konjukturu státu i výnosů z loterií bych rád nárokoval podstatně vyšší
výdaje především do školství a sociální oblasti. A také příspěvkovým organizacím města.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu

NEJVĚTŠÍ POLOŽKOU je zcela určitě
pokrytí zákonného růstu platů ve
velkých příspěvkových organizacích
(divadla, zahrady aj.), nařízené letos
vládou (principiálně zcela správně, ale
nesystémově jako předvolební vějička), což pro rozpočet znamená výdaj
zhruba 45 milionů korun. Jen velmi
nerad bych tím ale rezignoval na další
navýšení provozních výdajů těchto
organizací – přestože jsme provozní prostředky v předchozích letech
navyšovali, stále jsme nedohnali
manko v podobě vnitřního zadlužení
za předchozích nejméně 10 let.
Chceme
- li zachovat organizace
(opravy i další rozvoj) a jejich služby
v relativně dobré kondici, musíme
provoz navyšovat i dál. Je třeba navíc
už dopředu myslet i na rekonstrukci zázemí v Šaldově divadle (která
může spolknout i čtvrt miliardy) – letos
budova prochází stavebně‑technickým
průzkumem, příští rok by měla navázat

projektová dokumentace. Budu tedy
navrhovat přidělení prvních 10 milionů
do investičního fondu divadla, kde takto
můžeme postupně spořit alespoň část
financí na budoucí rekonstrukci. Pokud
touto cestou nepůjdeme, pochybuji, že
divadlo zvládneme do plánovaných 10
let zrenovovat.
Stejně jako na rok 2017 budu navrhovat
navýšení provozu našich základních
škol, a to alespoň o 10 % jako letos. Také
školy jsou dlouhodobě podfinancovány
a musejí se navíc poprat s daleko vyšším
počtem žáků než v minulosti. Zvýšené
náklady na školství naštěstí z větší míry
pokryje nárůst příjmů z téže kapitoly
v rámci RUD, tedy od státu. V letošním
roce jsme poprvé poslali finanční bonus
učitelům v podobě rovného milionu
(jejich platy jsou jinak financovány
státem); rád bych jej pro rok 2018 zdvojnásobil. Je to významný signál města
navenek, že vzdělávání i kvalitní učitelé
jsou pro něj priorita.

Sociální sféru, tedy především sociální služby zajišťované neziskovým
sektorem (pobytové služby, terénní
programy, sociální péče, prevence
i poradenství), považuji za další zaostávající oblast. Navrhuji tedy zvýšení
výdajů nejméně o 3 miliony korun na
celkových 13 milionů, vždy po jednom
milionu do fondu komunitního plánu,
nákupu služeb (zejména raná péče, protidrogové služby, potravinová banka,
ČČK aj.) a na tzv. krizové situace. Chci tím
mj. vyvážit fungování neregulovaného
hazardu ve městě, který má nepochybně dopad na léčbu závislostí.
Z oblasti kultury bych rád zvýraznil
zejména tři věci – další půlmilionové
navýšení příspěvku na městské
pobočky Krajské vědecké knihovně, které město dlouhodobě finančně
podceňovalo (celkem na 2,9 milionu),
a investici ve výši zhruba 1,5 milionu
korun do restaurování barokního morového sloupu z dílny M. B.

Brauna z počátku 18. století, který je
nejvzácnější figurální památkou na
území města. Papírově máme vše připraveno, stačí vyhlásit veřejnou soutěž.
Třetím v pořadí je pak navýšení prostředků do dotačního fondu pro kulturu a cestovní ruch o 400 tisíc korun
na 2,1 milionu, z nějž město pomáhá
financovat menší kulturní projekty vč.
alternativní kultury.
V návaznosti na realizaci akustického
zrcadla, které na DDM Větrník slouží od
září jako připomínka na manžele Jiřinu
a Milana Uherkovy, zakladatele Severáčku, chceme podobné akustické prvky
umístit i do parku v Přemyslově ulici,
který by měl od jara 2018 nést rovněž
jméno obou manželů. Stejně tak budou
pokračovat i velké veřejné akce typu
Libereckého jarmarku, Veletrhu dětské
knihy, Majálesu, ale nově třeba i mládežnického festivalu Duhová bouře nebo
připomínka 50. výročí okupace v srpnu
1968.

LVT
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Technická minulost, současnost a budoucnost Liberce
Industriální historie a technické památky jsou tím, čím byl a je Liberec známý. V současné době jako by se na to
trochu zapomínalo. Je proto úžasné, že jsou stále v Liberci srdcaři, kteří si to uvědomují a jdou za svým cílem.
Jedním z takových lidí je Jiří Němeček, který dokázal v roce 2015 vydupat ze země Technické muzeum v Liberci.
Jeho sny se v muzeu na Masarykově třídě postupně začínají plnit, jak mají návštěvníci možnost vidět.
Tomáš Kysela, náměstek primátora pro technickou správu majetku
LETOS V ZÁŘÍ byla slavnostně otevřena další část expozic v bývalém areálu
LVT. Pavilon B s plochou 1 105 m2 nabízí
zajímavé exponáty, jako je „žakár“,
mechanizovaný tkalcovský stroj z 19.
století, který obdivoval již Napoleon,
nebo v rámci aktuální výstavy The
Wingmen letadlo BAK-01.
Technické muzeum je něco, co
Liberci zoufale chybělo. Industriální
historie je bohatá a o vztahu regionu k technice a technologiím není
pochyb. Přesto důstojná připomínka
tohoto faktu v Liberci chyběla.
Proto město Liberec technické
muzeum podporuje a podporovat bude
nadále. Do obnovy zmíněného pavilonu B, jeho střechy, skleněných výplní
a úklidu okolí město Liberec investovalo
téměř 2,5 mil. korun. Do budoucna přichází v úvahu roční příspěvek v rozmezí
900 tisíc až 1,1 milionu korun.
„Současná expozice by měla
návštěvníkům a především dětem
a mládeži přiblížit, jak se kdysi vyrábělo
v textilním, strojírenském a zejména
automobilovém průmyslu a jak se
vyrábí dnes. S pomocí společnosti
Škoda Auto připravujeme vyvrcholení
této části expozice prezentací nejzajímavějších částí výroby osobních
automobilů, to co běžný smrtelník
nemá šanci vidět. A pokud vše poběží
tak, jak bychom si přáli, měla by se
rovněž v příštím roce zahájit výstavba Dílenské akademie, která by měla
sloužit základním školám při dílenské
výuce nebo k organizování technických kroužků společně s DDM Větrník,“
popisuje ředitel muzea Jiří Němeček.
Muzeum nemá být a není tzv. mrtvá
instituce. V centru chybí volný prostor,

Zakladatel Technického muzea v Liberci Jiří Němeček
kam by maminky s dětmi chodily na
odrážedla, tříkolky, koloběžky nebo
kola. Místo, kde by se děti mohly volně
a hlavně bezpečně pohybovat. Takový
prostor nabízí překvapivě právě technické muzeum. Areál LVT má uprostřed
mezi pavilony doposud nevyužitou
plochu a jedním z nápadů je zřídit zde
unikátní hřiště.
Sám jsem již dědečkem, takže sleduji
oprávněný trend dnešní doby více děti
ochraňovat před dopravou na komunikacích. Nyní není možné malé dítě
nechat jezdit na kole před domem, jak
tomu bývalo. Kdyby se nám podařilo
dětem připravit bezpečné místo na hru
a ještě je k tomu něco naučit, bylo by to
skvělé. Rodiče mohou do muzea posílat
své nápady, jak by takové hřiště mělo
vypadat.

Foto: archiv LZ

historií. Cesta za hodnotami vede skrz
poznání, které může zprostředkovat
vzdělávání. Proto je tak důležité nejmladším generacím dát příležitost
setkat se s regionální historií, a to i hrou.
Tahákem pro malé, ale i dospělé návštěvníky bude od příštího
roku zahradní železnice o rozchodu
200 mm, tažená nejdříve motorovou
a později i parní lokomotivou. Na projektu spolupracuje spolek Malé dráhy
Skalsko.
Technické muzeum se rozpíná a příležitostně se bude věnovat i zajímavým hostujícím výstavám. První se již
chystá na jaro příštího roku pod taktovkou známého cestovatele Rudolfa Švaříčka, pokračovatele Hanzelky
a Zikmunda. Touha nalézt ztracený
ráj je stará jako lidstvo samo. Snová
země má nespočet zajímavých jmen,

V příštím roce bude po areálu LVT jezdit podobná zahradní mašinka
Jednou z představ je zábavně-naučná stezka formou stanovišť s kvízy na
téma technika a doprava. Touto cestou
se oživí muzejní život areálu LVT a děti
se přirozeně seznámí s naší technickou

Foto: archiv LZ

to nejkrásnější je Šangri‑La. Odpověď,
zda se ji podařilo najít dobrodruhovi
Švaříčkovi v Indii, Bhútánu, Tibetu,
Nepálu nebo na Everestu, naleznete
možná na výstavě.

Liberec na

Nejaktuálnější zprávy
z města a radnice
www.facebook.com/liberec
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ÚZEMNÍ PLÁN
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Vývoj územního plánu města Liberce
Někteří zastupitelé mne přímo žádají o zpracování přehledu k územního plánu a žádají i na základě požadavku
občanů o „nějaké vysvětlení“. Žádají o ucelený výklad a stěžují si, že nemají přehled. Musím podotknout, že i náš
územní plán (ÚP) má svoji legislativu, kterou jsou určeny všechny kroky tohoto procesu.
Tibor Batthyány, primátor města
tří fází, popsaných v pravé horní části.
Zadání, koncept, návrh.
Zadání se připravovalo 1,5 roku a je 9
let staré a o jeho aktuálnosti jsme mluvili v minulém Zpravodaji. V letech 2011 až
2012 se projednával Koncept Plánu, také
1,5 roku. Návrh byl zpracován, upraven
a projednán za 2,5 roku. A jak vyplývá
z tabulky, 25. 6. 2015 byl rozhodnutím
zastupitelstva pod vedením zodpověd-

ného zastupitele Ing. Karolíny Hrbkové
vrácen zpět do fáze Nového návrhu,
jehož první fáze je totožná s fází po
projednání Konceptu.
O porozumění Plánu, jeho politice
a legislativních nástrahách mluví i zpracovatel Ing. arch. Jiří Plašil, a protože se
porozumění a zodpovědnosti dle mého
přesvědčení bytostně týká, přenechám
mu prostor k jeho vyjádření.

POSTUP PŘÍPRAVY ÚZEMNÍHO PLÁNU

ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Usnesením zastupitelstva č. 92/07 • 31. 5. 2007

2008

SCHVÁLENÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Usnesením zastupitelstva č. 201/08 • 30. 10. 2008

2011

PROJEDNÁNÍ KONCEPTU ÚZEMNÍHO PLÁNU
Veřejné projednání • 11. 5. 2011
Zveřejněno na úřední desce • 1. 3. 2011 – 27. 5. 2011

2012

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU
Usnesením zastupitelstva č. 2/12 • 19. 1. 2012 / č. 126/12 • 31. 5. 2012
ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU
Předáno projektantem • 27. 6. 2012
SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚP S DOTČENÝMI ORGÁNY
jednání • 24. 10. 2012
Veřejnost uplatňuje připomínky • od 1. 1. 2013

2013

ÚPRAVA NÁVRHU PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ
Předáno projektantem • 5. 4. 2013
PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU
Veřejné projednání • 13. 6. 2013
Zveřejněno na úřední desce • 8. 4. 2013 – 20. 6. 2013

2014

NÁVRH ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH
Projednáno s dotčenými orgány • září 2014 – leden 2015

2015

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NOVÉHO NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU
Usnesením zastupitelstva č. 182/15 • 25. 6. 2015

ROZHODNUTÍ O NOVÉM NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

zcela zorientováni a být schopni vývoj
ÚP svým spoluobčanům komentovat.
Dotaz zastupitelů mne tedy inspiroval
k prezentaci přehledné grafiky, která
základní vývoj popsaný v minulém
čísle zpracovatelem popisuje a zařazuje přesně. Tak aby naši zastupitelé byli
schopni ÚP vykládat a popisovat svým
voličům přesně.
Z tabulky vyplývá, že Plán se dotýká

2007

NÁVRH

KONCEPT

ZADÁNÍ

Dosáhnout na stránkách Zpravodaje uceleného výkladu a komplexního
vysvětlení je stejně složité, či dokonce
nemožné, jako vyložit českou stavební
legislativu. Proto se zde snažím postupně a přehledně dotýkat všech nástrojů
plánování, historie i budoucnosti ÚP.
Snad by se dalo i říci, že po 10 letech
vytváření ÚP by již všichni zastupitelé
měli být v podstatě a problematice

ÚČASTNÍCI PROCESU POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Pořizovatel územního plánu – odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování
Zastupitelstvo
• rozhoduje o pořízení územního plánu
• schvaluje zadání územního plánu
• schvaluje pokyny pro zpracování návrhu územního plánu
• vydává územní plán

Veřejnost
• k návrhu může každý uplatnit své připomínky
• vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,
oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou
uplatnit námitku, a to 7 dnů ode dne veřejného
projednání návrhu
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Moderní evropský územní plán
Komentář Jiřího Plašila, vedoucího projektanta územního plánu města Liberce
jeho podoby.
V nově nastalé situaci kolem ÚP pan
zastupitel opět ožil a na zastupitelstvu
7. 9. 2017 přišel s tvrzením, že územní
plán zpracovaný podle minulého vedení
nebylo možno v roce 2015 vydat, protože
v té době „byl terčem mnoha potenciálních žalob“.
Respektuji, že se Změna chtěla pokusit
udělat ÚP jinak, a je mi líto, že nedala na
varování, že složitý proces pořizování jí
toho moc neumožní a že výsledný rozsah
a podstata úprav rozhodně nebude ade-

kvátní pětiletému prodlení.
Vnímám také, že současná generace čerpá moudra z internetu, avšak
v případě, že načerpaným informacím
nerozumí, měla by se zeptat někoho
kompetentního. To pan Baxa zřejmě
neudělal.
Jinak by byl poučen, že územní plán,
který řeší střety zájmů v území, je vždy
terčem potenciálních žalob jedné či druhé
strany. Ty většinou vyplývají z neuspokojení soukromých zájmů, jakkoliv se často
zaštiťují zájmem veřejným.

Úprava ÚP provedená v gesci Změny
nakonec spočívá prakticky především ve
vyřazení z hlediska města nevýznamných
rozvojových ploch pro RD pronikajících
do volné krajiny. Nechci strašit jako pan
zastupitel, ale uvědomuje si vůbec, jak
se tím zvýšil potenciál napadení takto
Změnou upraveného ÚP žalobami v roce
2020?
Nebo snad měl na mysli nějakou svoji
soukromou potenciální žalobu „ve veřejném zájmu“, kterou by podal podle toho,
jaká by zrovna byla politická situace?

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NOVÉHO NÁVRHU ÚP
Usnesením zastupitelstva č. 182/15 • 25. 6. 2015

2016

ZPRACOVÁNÍ NOVÉHO NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU
Předáno projektantem • 2. 2. 2016

NÁVRH

2015

KONCEPT

ZADÁNÍ

Pan zastupitel Baxa si na jednání
zastupitelstva města s oblibou osvojuje téma územního plánu, ačkoliv se
nezdá, že by mu chtěl opravdu porozumět. V minulosti hřímal, že se nevytváří
„moderní evropský územní plán“, aniž
by nám následně ozřejmil, co se tím myslí.
V období, kdy gesci nad tvorbou
územního plánu převzala Změna a jeho
koncepci při vědomí převzaté zodpovědnosti v podstatě potvrdila, aktivita pana
zastupitele opadla, aniž by však jakkoli
pozitivně přispěl svými náměty k úpravě

SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ O NOVÉM NÁVRHU ÚP S DOTČENÝMI ORGÁNY
Veřejnost může uplatnit připomínky • od 1. 3. 2016 do 15. 4. 2016
TVORBA DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

2018

PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU
Předpoklad termínu veřejného projednání • únor 2018
NÁVRH ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
VEŘEJNOST
PROJEKTANT
DOTČENÉ ORGÁNY
POŘIZOVATEL

Dotčené orgány – orgán veřejné správy stanovený zvláštním zákonem
• k návrhu zadání uplatňují své požadavky na obsah ÚP
• k návrhu územního plánu uplatňují stanoviska
• k námitkám uplatňují stanoviska

Sousední obce
• k návrhu mohou uplatnit své připomínky
z hlediska využití navazujícího území
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» Teplárna vyhrožuje, město hledá… Zastupitelé zatím nerozhodli
Dokončení z titulní strany.
„Odchod našich zástupců z představenstva teplárny je myslím jasným
signálem, kudy se bude ubírat naše
další strategie. Pánové z MVV si pravděpodobně neuvědomili vážnost
situace. Jednání o úpravách uzavřené dohody budou nadále pokračovat, v tuto chvíli jsou na stole ale
již i alternativní scénáře pro postup
města v celé záležitosti. Řešení je
v zásadě jednoduché – buď se MVV
vzdá části svých zisků, a umožní tak
ve spolupráci s městem celý systém
revitalizovat, nebo si bude i nadále
hájit pouze svůj byznys, pak ho ale
bude muset dělat sama, na své riziko
a bez účasti města,“ uvádí náměstek
primátora Jan Korytář, který jednání
s MVV vede.
„Tento krok jsme dlouho zvažovali,
nejedná se o žádné unáhlené rozhodnutí. Bohužel stále pokračuje situace,
kdy představenstvo pod vlivem čtyř
zástupců MVV mnohdy přijímá usnesení, která více sledují zájem celé skupiny MVV než teplárenské společnosti
samotné. Členové představenstva za
MVV nejsou schopni se odpoutat od
své role zaměstnanců MVV a řešit
záležitosti z pohledu společnosti
Teplárna Liberec. Na to jsme poukazovali prakticky na každém jednání
představenstva,“ říká Filip Galnor.

„Přestože se poměry v představenstvu za poslední dva roky velmi
zlepšily, stále jsou členové nominovaní za statutární město Liberec
konfrontováni s nedostatkem informací, kusými agregovanými daty,
mnohdy jen v podobě prezentací.
Zástupci nominovaní za MVV dostávají informací více a tento nepoměr
není možné dlouhodobě tolerovat.
Z tohoto pohledu cítím, že mi není
umožněno vykonávat funkci člena
představenstva řádně a naplno s přínosem pro společnost, jaký bych si
představoval. Z tohoto důvodu jsme
se s kolegou Galnorem rozhodli rezignovat na svou funkci,“ dodává Ondřej
Petrovský.
Oba bývalí členové představenstva
budou i nadále součástí vyjednávacího týmu s teplárnou a MVV. Ve hře
je několik variant dalšího postupu
včetně odprodeje městského podílu
či soudních sporů s teplárnou.

Liberec ušetří dalších 180 milionů
Třetí kolo jednání s Českou spořitelnou o snížení úroků je ve
finále. Jednání nebyla jednoduchá, ale výsledek stojí za to.
Město ušetří na úrocích v příštích osmi letech dalších zhruba
180 mil. Kč. Za to bychom mohli opravit bazén nebo koupit
celý zámek a ještě by zbylo na potřebné opravy.
Jan Korytář, náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
CELÝ PROCES probíhal ve spolupráci s mnoha členy zastupitelstva, kteří
měli možnost celý proces připomínkovat. Zastupitelstvo finální znění smluv
schválilo na svém zářijovém jednání.
Kromě samotné úspory na snížení
úroků jde ještě o jednu podstatnou
změnu. I nadále držíme předchozí
závazek splatit do roku 2025 1 miliardu, tedy polovinu dluhu města.

Nový splátkový kalendář nám také
ale umožní na přechodnou dobu
využít část prostředků z tzv. amortizačního fondu, zhruba 250 mil. Kč,
které mohou být použity jednak na
opravu městského bazénu a jednak
pomohou kofinancovat projekty
z evropských dotací. O jejich přesném určení bude ale ještě rozhodovat
zastupitelstvo města.

JAK SE VYVÍJELA JEDNÁNÍ S ČESKOU SPOŘITELNOU?
Etapa jednání

Úspora

V letech

I. etapa

73 mil. Kč

2013–2014

Zodpovědný člen rady města
J. Šolc

II. etapa

117 mil. Kč

2014–2015

začal J. Šolc 2014, dokončil J. Korytář 2015

III. etapa

164 mil. Kč

2016–2017

J. Korytář

finalizace

180 mil. Kč

7–8/2017

T. Batthyány a F. Galnor

Po dlouhotrvajících jednáních měli zastupitelé
rozhodnout o další budoucnosti teplárny
a systému centrálního zásobování teplem.
Rozhodnutí již nelze příliš odkládat vzhledem
k tomu, že teplárna má přislíbenou dotaci na
revitalizaci první ze tří hlavních větví systému CZT ve výši 70
milionů korun. Ke schválení žádné z předložených variant
ale zatím nedošlo.
Jan Korytář, náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

PODMÍNKY, KTERÉ se podařilo
předjednat, zlepšují postavení města
i zákazníků a otevírají cestu k zachování a modernizaci systému CZT
v Liberci. Jako klíčové vidím to, že
i MVV Energie a Teplárna Liberec již
vidí cestu, jak se dostat k ceně pod 550
Kč/GJ, i když to bude znamenat ještě
další jednání.
Bohužel pro variantu č. 1 neexistovala dostatečná podpora ani v zastupitelstvu, ani u MVV, takže žádné
řešení zatím přijato nebylo.
vloží, znamená, že si ho teplárna již
nebude pronajímat od města a od
JAKÉ JSOU JEDNOTLIVÉ VARIANTY?
MVV za cca 50 mil. Kč ročně, a tento
Varianta č. 1 – znamená pokračová- náklad se tak již nebude promítat do
ní úsilí o zachování systému centrálního ceny tepla. Ta by se tak měla udržet
zásobování teplem, zejména z důvodu minimálně na současné úrovni.
existence spalovny a produkce odpadSoučástí této varianty je i příprava
na prodej podílu města v teplárně, tak
ního tepla další desítky let.
Oproti současnému stavu by měla aby revitalizace systému CZT, včetně
všech budoucích rizik i výnosů, ležela
přinést:
1. Další zlevnění tepla z 672 Kč/GJ nadále již pouze na skupině MVV.
Varianta č. 3 – nastane v případě,
na 649 Kč/GJ.
2. Obě strany již potvrdily, že dosa- že k žádné dohodě nedojde a město
žitelná cena tepla po dalších plánova- bude s MVV a teplárnou pokračovat
ných krocích je pod 550 Kč/GJ.
v soudních sporech. Tomu by nasvěd3. Původní rozdíl ve výši vkládané- čoval i fakt, že z představenstva teplárho majetku, který činil cca 120 milionů ny odstoupili oba zástupci města Filip
v neprospěch města, se pomocí jedná- Galnor i Ondřej Petrovský, kteří jako
ní a dalších posudků podařilo snížit na hlavní důvod uvádějí, že představen75 mil. Kč. Tento rozdíl by tak neměl být stvo rozhoduje často pouze v zájmu
řešen na úkor zákazníků jeho započte- většinového akcionáře, skupiny MVV,
ním do ceny, ale úpravou akcionářských a proti zájmům samotné teplárny, ve
podílů. Podíl města v teplárně se má které má město 30% podíl.
snížit na 24 %; snížení podílu nemá vliv
Výsledkem dosavadního vývoje
okolo teplárny a cen tepla tak může
na rozsah akcionářských práv.
Dosažitelná cena 550 Kč by měla být to, že zatímco ve spalovně Termibýt již cenou plně konkurenceschop- zo bude Liberec spalovat komunální
nou. Pro zachování CZT hovoří ještě odpad, ze kterého vzniká teplo, tak
dva další faktory – v případě zemní- vedle toho budeme spalovat v lokálho plynu se zvýšení jeho ceny projeví ních kotelnách navíc i zemní plyn.
podstatně rychleji a více na lokál- Odpadní teplo ze spalovny by tak
ních plynových kotelnách. Zatímco bylo částečně sice využito pro výrobu
u ceny tepla z teplárny dělají náklady elektrické energie, ale jeho velká část
na zemní plyn zhruba 20 %, u lokální by byla jen vypuštěna ven do okolí.
kotelny to je 4× tolik. Při zvýšení cen
Zatímco před rokem 2015 byla cena
zemního plynu o desítky procent tak za 1 G tepla v Liberci až 900 Kč/GJ, na
může být vše jinak. O tomto riziku příští rok je předjednáno 649 Kč a akprodejci kotelen moc nemluví.
tuálně se bavíme o dosažitelné ceně
Varianta č. 2 – spočívá pouze 550 Kč/GJ. Nyní jsou další kroky na
v odsouhlasení upraveného sezna- zástupcích MVV a teplárny. Přes dosažemu vkládaného majetku města, kdy ný pokrok v jednáních nebude dosažení
by město splnilo svůj původní příslib konečné dohody jednoduché a ve hře
ke vložení majetku. To, že se majetek tak jsou všechny tři varianty.

říjen 2017 

VEŘEJNÝ PROSTOR

LIBERECKÝ ZPRAVODAJ

11

Revitalizace veřejného prostoru

Odbor ekologie a veřejného prostoru má ve své správě plochy veřejně přístupné zeleně, na kterých se snaží
kromě nových investičních počinů opravovat a obnovovat jednotlivé prvky mobiliáře, kontejnerová stání, různé
zdi a zídky, schody a to celé doplnit kvalitní výsadbou dřevin.
Karolína Hrbková, náměstkyně primátora pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch

V SOUČASNÉ DOBĚ tak byly například
ukončeny práce na revitalizaci parkově
upraveného prostoru Tržního náměstí.
V rámci oprav byly přeskládána a opravena obě vstupní schodiště, kde se již
jednotlivé kamenné stupně viklaly. Dále
byly zrenovovány dřevěné sedáky, byly
doplněny chybějící části a celé sezení
bylo nově natřeno. Sokl sedáků byl
kompletně vyčištěn od nahromaděných
odpadků a chybějící dlažební kostky
byly znovu osazeny. Sanace se dočkaly
také obvodové zídky, prostor byl kompletně vyplet. Ošetřeny byly i keřové
porosty, které zasahovaly do chodníku.
V průběhu měsíce října by mělo dojít
ještě k vysazení cibulovin do travnatých
částí parčíku, které na jaře tuto plochu
rozzáří barvami tak, jak se to povedlo
i v jiných částech města.
Podobnou komplexní obnovou
prochází také okolí ulice Jabloňové,
kde byly v letních měsících opraveny
zídky u jednotlivých panelových domů
a současně byly osázeny novou keřovou výsadbou. Dále byla v této lokalitě
opravena první kontejnerová stání, aby
se k nim bez problémů dostala svozová
technika. Byla zahájena obnova stromořadí – letos byla pokácena první část
přestárlé topolové aleje a tyto stromy
byly nahrazeny vhodnějším druhem,
a to habry. Další etapa obnovy aleje je
plánována na období vegetačního klidu.
Za pokácené dřeviny budou na jaře 2018
opět podél této frekventované komunikace vysazeny mladé stromky a bude se
i dále pokračovat v revitalizaci kontejne-

rových stání tak, aby celá ulice dostala
jednotný řád.
V měsíci září byly také instalovány
na žádost místních obyvatel nové herní
prvky pro nejmenší na plochu malého
dětského hřiště v ulici Lomená na Králově Háji. Do současné doby se zde
nacházelo pouze pískoviště a vahadlová
houpačka, nově bylo přidáno pružinové houpadlo, dětmi oblíbené houpací
hnízdo a herní sestava s malou skluzavkou. U nových prvků se jednalo o jednoduchou montáž, kdy na pozemku
nemuselo dojít k úpravě dopadové
plochy. Postačí zde pouze stávající travnatý povrch, protože výška pádu není
vyšší než jeden metr.
V současné době jsou také zadány
k opravě lavičky, které se nacházejí
kolem pískoviště. Dále zde bude ještě
dodán odpadkový koš, který tu chybí,
a samotné pískoviště dostane novou

sedací obrubu. Více o dalších herních
plochách ve svém okolí se můžete
dozvědět z mapového portálu města
Liberce Marushka nebo přímo na
tomto odkaze: marushkapub.liberec.
cz/default.aspx?ThemeId=10.
Další takovouto ucelenou a obnovenou lokalitou je veřejná zeleň v samotném centru města, a to mezi Domem
kultury a objektem Agentury ochrany
přírody a krajiny (AOPK). Již v loňském
roce zde byla opravena nízká zídka,
která lemuje zadní část DK, současně
s opravou zídky zde byly pod stávající třešně vysazeny stínomilné trvalky,
u kterých lze po roce říci, že zde dobře
prospívají. V letošním roce tuto výsadbu
doplnily truhlíky oseté letničkami, které
nejenže vypadaly krásně, ale zároveň
bránily vjíždění automobilů na travnatou plochu.
Taktéž přilehlá plocha těsně za

objektem AOPK trpěla častým pojížděním automobilů. Zde jako zábrana byly
zvoleny jednoduché, ale účel splňující
sloupky, které byly doplněny výsadbou 40 ks hortenzií, takže tento kout
v příštím roce rozkvete růžově modrými
květy, tolik typickými pro tuto rostlinu.
Pokud se vše podaří a bude schválena
další etapa podzimní výsadby cibulovin, měla by tato část zeleně na jaře
rozkvést modrými krokusy, ladoňkami
a modřenci. Tato výsadba by tak plynule navázala na již vysazené cibuloviny
v parku Na rybníčku, kde letos poprvé
rozkvetl záhon s trvalkami, jako jsou
třapatky, denivky a šalvěje. Celý park
byl důkladně prosvětlen odstraněním
nevhodných dřevin a i zde se podařilo
oživit travnatou plochu hortenziemi,
které by mohly svým budoucím květem
nalákat do parku více návštěvníků, aby
se v této hektické době zastavili k rozjímání. V neposlední řadě jistě pozorný
návštěvník na mostě přes řeku Nisu
v letošním roce postřehl nové dřevěné
truhlíky osázené růžovými surfiniemi.
S podobnými aktivitami počítáme
i v příštím roce. Dojde tak k obnově
několika dětských hřišť a přibydou další
záhony cibulovin, trvalek i letniček.
Veškeré úpravy a opravy, které děláme,
jsou realizovány na základě podnětů
a požadavků od občanů. Ve větší míře
se tak zaměříme i na komunitní plánování a veřejné projednávání záměrů, aby
takto upravené plochy byly v souladu
s přáním místních občanů, kteří budou
plochy nejvíce využívat.

Dětský odpadový den na výbornou
Velká odpadová akce v režii města se odehrála 27. září v parku nad Tržním náměstím. Formou her bylo dětem i dospělým
vysvětlováno, proč je důležité třídit odpad a jak se s vytříděným odpadem dále nakládá.
Odbor ekologie a veřejného prostoru
DĚTI MĚLY možnost plnit spoustu úkolů,
za jejichž splnění byly následně odměněny.
K dispozici byl například i ukázkový svozový
vůz, který si mohli malí i velcí prohlédnout jak
v kabině, tak i u výsypové zadní části.
Děti mohly například házet starým mobilem do popelnice, závodit s vysloužilým
vysavačem či popelnicí mezi kužely nebo
si zahrát twister s tematikou vysloužilých
elektrozařízení.
Oblíbenou atrakcí se stalo malování
na obličej či výroba vlastní panenky nebo
zvířátka ze starých ponožek. K dispozici byla
dětem i nafukovací čajová konvice, hrad

a skluzavka, které byly dětmi doslova obleženy.
Soutěž probíhala také mezi základními
školami a mateřskými školkami, kdy žáčci
mohli přinést ze svých domovů nepotřebný
textil, elektro nebo baterie. Nejvíc ze všech
škol donesla ZŠ Švermova, dále MŠ Pastelka
a také ZŠ a MŠ pro tělesně postižené.
Tyto školní týmy byly odměněny ještě
dodatečnou cenou pro vítěze. Počasí akci
velmi přálo, takže za slunečného dne se
dostavilo na 400 dětí a cca 100 dospělých.
Pro velký úspěch by statutární město Liberec
tuto akci zopakovalo i v příštím roce.
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Lesní koupaliště vstává z trosek

První etapa obnovy lesního koupaliště se chýlí ke konci. Vybraná stavební firma provedla komplexní opravu vany
a dokončuje terénní úpravy okolí. Při opravě město respektovalo původní vzhled i použité materiály. Na konci září se
v Lidových sadech uskutečnilo také již druhé letošní veřejné projednání týkající se obnovy celého areálu. Tentokrát se
pozornost zaměřila hlavně na úpravy přilehlého okolí.
Redakce

NĚKTEŘÍ LIBEREČANÉ prosazují
lepší zázemí a třeba více toalet, které
by kopírovaly i Tichou stezku vedoucí
od zoo do cenného areálu, jiní zase
požadují co nejméně stavebních
úprav. Mezi nimi je i liberecký architekt Ladislav David. „Mám za to, že čím
méně stavebních úprav bude provedeno, tím méně lidí s auty koupaliště
přitáhne, o což asi většině z nás jde,
aby zde zůstalo zachováno co nejvíc
přírody bez komerce.“
„Jsem ekolog, dvacet let jsem vedl
ekologickou organizaci. Rozhodně
mi nejde o to, aby se Lesní koupaliště
proměnilo v jakýsi lunapark. Hodláme
zde umístit jen několik nových prvků,
většinou půjde o obnovu toho, co zde
již bylo. Hlavními materiály pro připravované úpravy budou přitom žula
a dřevo. Je ale také nutné vytvořit pro

návštěvníky odpovídající zázemí,“ říká
náměstek primátora Jan Korytář. Auta
budou mít i nadále, s výjimkou rezidentů, do celého areálu vjezd zakázaný.
Hodně dotazů padlo kvůli parkování, které je hlavně v létě v Lidových
sadech nedostačující. I s tím projekt

Dopravní kolaps po uzavření
Zvolenské nenastal

Zvolenská ulice, která vede okolo liberecké přehrady,
byla o prázdninách během srpna zcela uzavřena pro
automobilový provoz. Jde o počin, o němž se v minulosti
na radnici a mezi veřejností hodně mluvilo, ale který nebyl
nikdy dotažen do konce. Uzavření si našlo své příznivce
i odpůrce.

počítá. Podle náměstka Korytáře by
ale parkovací místa neměla vznikat
přímo v prostoru bývalého amfiteátru, jak to navrhuje část vedení města.
Podle Korytáře by měl být lesní amfiteátr také obnoven stejně jako lesní
koupaliště, které bylo ještě před třemi

lety v podobném stavu. Parkování
je podle něj možné řešit v okolí příjezdové cesty k amfiteátru, kterou je
možné rozšířit, a nepouštět tak auta
zbytečně moc do lesa. Na počet míst
by to vyšlo ještě o něco lépe a levněji.
Další místa mohou vzniknout také na
začátku Tiché cesty, v místě, kterému
se říká „Za opicema“.
Připomínky z posledního veřejného
projednávání budou zakomponovány
do zadání pro projektanta co nejdříve,
tak aby se po zimě mohlo začít s finálními pracemi. Parkování bude otázkou
dalších jednání.
„Věřím, že až se v červnu na Lesním
koupališti při slavnostním otevírání
sejdeme, tak si lidé řeknou 'Fakt dobrý
a ani to nestálo moc peněz',” uzavřel
náměstek pro ekonomiku a strategický
rozvoj Jan Korytář.

Konec bahna
Dlouhé roky si Liberečané stěžovali na bahniště, ve které se
měnila cesta od pláže harcovské přehrady k restauraci Bílý
mlýn vždy po deštích. Roky volali po nápravě marně. Nyní
se konečně dočkali, cesta je opravená, a tím úpravy okolí
přehrady zdaleka nekončí.
Redakce

Redakce
„PŘED PŘÍPADNÝM dlouhodobým
zavřením Zvolenské jsme chtěli nejprve zkušebně zjistit, zda to nezpůsobí
dopravní problémy. Žádné závažné se
nekonaly, a to ani přesto, že byl Liberec
přes léto plný uzavírek. Myslím tedy,
že delší zavření Zvolenské by nemělo
v budoucnu vyvolat problémy,” vysvětluje náměstek Jan Korytář a pokračuje:
„Nechceme ulici trvale zavřít z důvodu,
že bychom tam jen občas pořádali nějakou kulturní nebo sportovní akci. Smysl
je v tom, aby se propojil areál přehrady
s lesoparkem na Králově Háji a vznikla
zde klidová zóna bez aut. Jako nejpravděpodobnější varianta se mně osobně
pro příští rok jeví její uzavření po celou
dobu letních prázdnin.
Zavření Zvolenské vyšlo jako jeden
z hlavních požadavků veřejného projednávání, které se konalo na jaře
přímo na přehradě. O uzavření uvažovalo již předchozí vedení města, které
si také nechalo zpracovat dopravní

průzkum, včetně počtu aut, která
tuto komunikaci denně používají.
V průměru zde projíždí cca 30 aut za
hodinu, ráno a odpoledne samozřejmě více. Z průzkumu tak vyplynulo,
že se nejedná o významnou komunikaci a její uzavření by nemělo vyvolat
žádné dopravní komplikace. Navíc by
v příštím roce měla být otevřena nová
spojka na Jablonec, která část aut,
dnes mířících do Jablonce přes Harcov
právě přes Zvolenskou, odvede jinam.
„Řešení dalšího fungování Zvolenské
ulice je jen jednou z postupných změn,
které v okolí liberecké přehrady plánujeme. V příštím roce přibydou další
konkrétní opatření v celém areálu, které
by měly z celé oblasti opět udělat vyhledávané místo pro rekreaci Liberečanů,“
dodává náměstek Korytář.
Veřejnosti by měl další plán připravovaných změn na přehradě a v jejím
okolí být představen ještě letos na
podzim.

„KOMPLETNÍ PRÁCE při opravách
cesty odvedli lidé z Komunitních prací
Liberec, které zaměstnávají lidi na veřejně prospěšné práce a kterým chci za to
poděkovat. Celkově přišla oprava město
jen na 55 tisíc Kč, problém nebyl v penězích, ale v tom, že se mu nikdo nevěnoval,“ říká Jan Korytář, který opravu cesty
slíbil na jarním veřejném projednání
budoucnosti liberecké přehrady.
Úpravy lokality ale zdaleka nejsou
u konce. Už loni přibyly schody do

vody, cvičební stroje, workoutové
hřiště. Byly opraveny lavičky a další
se objeví v okolních parcích a lesích.
Nahradí nepraktický mobiliář vybudovaný z dotace, který je celodřevěný
a v lesním prostředí se do něj již pustily
houby. Město bude o dalších úpravách
jednat s Povodím Labe, které vlastní
samotnou přehradu i část okolních
pozemků. V příštím roce by se tak měly
opravit např. rozpadající se schody ze
Zvolenské ulice.
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Přes den parkoviště, večer letní kino? Proč ne
Jako oblíbená turistická destinace se Liberec profiluje čím dál více. Není to jen kvůli sportovnímu vyžití,
návštěvníci zaplavují zejména historické centrum kolem Masarykovy třídy, kde sídlí Severočeské muzeum,
Oblastní galerie, technické muzeum a také botanická zahrada a zoo. A nemají kde parkovat.
Tomáš Kysela, náměstek primátora pro technickou správu majetku
TISÍCE TURISTŮ přijíždí osobními
automobily a ať se nám to líbí či nikoli,
chtějí zaparkovat co nejblíže cíli návštěvy. Volných prostor na vybudování kvalitních parkovacích ploch je však málo,
proto se snažíme využít místa ležící
ladem. Takovým místem je i bývalý
přírodní amfiteátr v Lidových sadech.
Dopravní přetížení je cítit všude.
Z vyhodnocení statistiky zaparkovaných automobilů v dotčených lokalitách vyplynulo, že se jedná převážně
o mimoliberecké řidiče, kteří tu parkují
za účelem turistiky nebo svého zaměstnání v centru.
Jak se vejít do města limitovaného
horami, řeší využívaní stávajících ploch
nesloužících ke svému účelu. Dlouhá
léta chátrající amfiteátr se nabízí svou
příhodnou polohou u hlavního vchodu
do zoologické zahrady a tramvajové
zastávky, odkud se návštěvníci dostanou k muzeím a galerii.

Soustředíme se nyní
na úpravy komunikací
spojené se zvýšením bezpečnosti provozu, z tohoto
důvodu vznikne na Vítězné
cyklostezka a na Štefánikově náměstí kruhový objezd,
čímž ještě ubyde nemalá
část parkovacích míst.
Nová parkovací plocha
na místě zdevastovaného
přírodního divadla poskytne 123 stání pro auta a 32 pro kola. Tak
odkloníme nápor jednodenních hostů
Liberce mířících do zoo a botanické
zahrady, ale také těch, co denně dojíždějí za prací z okolních měst a obcí. Za
parkování v amfiteátru by se například
mohlo platit symbolických 20 korun.
Z automatu však nevyjede parkovací
lístek, ale jízdenka na MHD, kterou využijí návštěvníci třeba na cestě do muzea.
„Pro“ hraje kromě dopravních benefitů

i fakt, že celková zamýšlená investice 27
milionů korun na přestavbu amfiteátru
bude z 90 % pokryta z dotace. Navíc
bez jakýchkoli připomínek figurovala
v rozpočtu města na rok 2017 částka na
projektovou dokumentaci.
Přesto se z nějakých důvodů nyní
ozývají oponenti schváleného parkoviště. Hlasy kritiky přicházejí z míst, která
měla v rámci svého působení možnost
přijít s nápadem vyčlenit amfiteátr

v územním plánu jako nezastavitelnou
plochu nebo získat dotace na obnovení.
Rozumím všem, kdo chodívali do přírodního divadla na koncerty, že by si
přáli znovuotevření. Doba se však mění
a parkoviště u tolik navštěvované zoo
se plánuje právě pro zvýšení pohodlí
residentů, což odliv parkujících aut
v obytných zónách přinese. A kdo ví,
třeba se tam může zřídit autokino, nebo
letní kino. Zájemce by byl.
„Jezdíme po celé České republice již
26 let, zdarma promítáme ze speciální
maringotky a vstupné je dobrovolné,
jde na charitativní účely, rozdali jsme
už 11 milionů korun prostřednictvím
Konta Bariéry. Liberec je naší zamýšlenou destinací na rok 2018. Proč tedy
neudělat letní kino v prostorách bývalého venkovního divadla sloužícího přes
den jako parkoviště pro turisty,“ dodává
k využití amfiteátru Josef Čadík, majitel
Kinematografu bratří Čadíků.

Inzerce

Otevřeli jsme pro Vás nové
dermocentrum
v lékárně Dr.Max

VYUŽIJTE NOVOU VÝHODU

∙
∙
∙
∙

Sleva 5 + 25 % s Kartou výhod Dr.Max*
Pravidelné akční nabídky na dermokosmetiku
Odborné poradenství
Diagnostika pleti zdarma

Lékárna Dr.Max – Globus
Sousedská 600
460 11 Liberec XI-Růžodol 1

Bližší informace v lékárnách Dr.Max
a na Kartavyhod.drmax.cz.

Otevírací doba
Po–Ne 9:00–17:00 hod.

A-DERMA l AVÈNE l BIODERMA l DARPHIN l DUCRAY l EQUILIBRIA

EUCERIN l KLORANE l NUANCE l NUXE l URIAGE l ELANCYL

*Nárok na slevu z běžné ceny mohou uplatnit držitelé Karty výhod Dr.Max při nákupu vybraných značek kosmetiky v kamenných lékárnách Dr.Max v ČR. Slevu nelze uplatnit pro
nákupy provedené na e-shopu. Při nákupu 1 produktu je poskytnuta sleva 5 %. Při nákupu 2 a více produktů stejné značky je na nejdražší z nich poskytnuta sleva 5 % a na zbylé
pak 25 %. Slevu nelze kombinovat s jinými slevami nebo akcemi. Akce může být kdykoliv změněna či ukončena. Dostupnost jednotlivých značek v lékárnách se může lišit.

Inzerce-192x136-Liberec_447.indd 1
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Akce GIS Day otevírá dveře
PŘIJÍMÁ STRÁŽNÍKY chytrým mapám a geografii
MĚSTSKÁ POLICIE LIBEREC
PRACUJ S NÁMI PRO KLIDNÝ A BEZPEČNÝ LIBEREC!

www.liberec.cz/mestska-policie I email: mestska.policie@mp.liberec.cz
tel.: 488 578 111 I 1. máje 108/48, 460 02, Liberec

POŽADUJEME:

• VĚK OD 21 LET
• STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČR
• ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST
• BEZÚHONNOST A SPOLEHLIVOST
• STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ
ZKOUŠKOU

NABÍZÍME:

• STRAVENKY
• ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ VOLNO
• DOVOLENÁ 5 TÝDNŮ
• PRÁVNÍ A SOCIÁLNÍ JISTOTY
• DALŠÍ BENEFITY V PÉČI
O ZAMĚSTNANCE

Dny GIS jsou přehlídkou desítek a stovek map, které ukazují
nejrůznější aspekty krajiny kolem nás, regionů a měst,
ve kterých žijeme. 14.–16. 11. 2017, budova G kampusu
Technické univerzity v Liberci.
Redakce
AKCE JE určena pro návštěvníky jakéhokoliv věku a odbornosti. Mezi její zajímavosti budou patřit obří podlahové
mapy Česka a území od Liberce po
Jablonec nad Nisou. Při procházce po
mapách se budete cítit jako v letadle.
Chybět nebudou trojrozměrné
exponáty. Tím nejzajímavějším bude
model části Jizerských hor na staré
turistické mapě z počátku 20. století.
Na příkladu dalších modelů budou
ukazovány některé principy územního plánování a fungování krajiny
včetně změn v krajině prostřednictvím starých a nových map.
Nejen moderní mapy v tabletech,
telefonech a počítačích, ale i staré mapy
na papíře umíme zkoumat digitálně
s využitím GIS. O tom bude jedinečná
přednáška Staré mapy a nové technoloInzerce

Plasty patří do žlutého
Dva roky mohou Liberečané odevzdávat plastové obaly do
žlutých kontejnerů, kterých je v ulicích města rozmístěno
bezmála 500 kusů. Bohužel ne každý ví, jaký typ odpadu se
považuje za plast, a často se stává, že obsah nádoby je natolik
znečištěn jiným odpadem, že jeho třídění na třídicí lince
společnosti FCC Liberec v Ampérově ulici je zhola nemožné.
Odbor ekologie a veřejného prostoru
KDYŽ OBČAN odevzdá plastový
odpad do žlutého kontejneru, po
jeho svozu je jeho obsah ručně tříděn
na třídicí lince, kde jsou od sebe oddělovány jednotlivé typy plastů dle
požadavků následných zpracovatelů
v České republice i v zahraničí, kteří
jej různě upravují, odbarvují a taví pro
výrobce různorodých produktů.
Výrobky s obsahem recyklovaných
plastů se objevují téměř všude okolo
nás, ať už to jsou plastové díly v automobilech, stavební materiály nebo
oblečení. Za jiných podmínek by pro
jejich výrobu bylo zapotřebí vytěžit
primární suroviny jako kovové rudy,
písky nebo ropu.
K tomuto koloběhu plastového
materiálu je však zapotřebí jej řádně
třídit, přičemž pomoci může opravdu každý. Do žlutého kontejneru
patří stlačené PET láhve od nápojů,
kelímky, sáčky (i mikrotenové), fólie,

výrobky a obaly s recyklačním symbolem a kódem PET, HDPE, LDPE, PP,
PS nebo číselným označením 1, 2, 4, 5
a 6. Veškeré obaly je ideální odevzdávat v čistém a vymytém stavu.
Naopak do žlutých kontejnerů
nepatří novodurové trubky, guma,
molitan, výrobky z PVD, textil z umělých vláken, nádobky od léčiv, vícevrstvé obaly, linolea, pneumatiky,
objemný polystyren nebo obaly od
nebezpečných látek (motorový olej,
chemikálie, barvy apod.).

gie určená pro veřejnost. Konat se bude
v pondělí 13. listopadu 2017 od 18 hod.
ve Fryčově knihkupectví.
Akce GIS Day byla ve světě poprvé
uspořádána v roce 1999. V Liberci se
s Dny GIS veřejnost setkává již od roku
2000. Za tu dobu ji navštívily tisíce
žáků základních a středních škol ze
všech částí Libereckého kraje.
Dny GIS v Liberci si za šestnáct let
své existence vypracovaly renomé
akce s vysokou vzdělávací hodnotou,
kterou oceňují pedagogové základních a středních škol. Známkou unikátnosti akce v celosvětovém měřítku
pak je spolupráce desítek institucí,
které geografické informační systémy a geografii používají pro tvorbu
prostorových databází, analýzy dat
a tvorbu map.
www.dnygis.cz

ROZVOJ MĚSTA
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Liberečané hledali aktuální problémy města

Opět po roce mohli občané Liberce diskutovat se zástupci města a určit deset největších problémů Liberce, na jejichž řešení
se radnice přednostně zaměří. Veřejné fórum 2017 proběhlo 4. října kavárně Pošta.

ANKETA

Jana Kodymová
VEŘEJNÉ FÓRUM je příležitostí pro
občany sdělit své názory, a vybrat tak
spolu s ostatními nejnaléhavější problémy k řešení. Je to možnost svými podněty a názory ovlivnit cestu budoucího
rozvoje Liberce.
V úvodu letošního setkání vyhodnotil náměstek Jan Korytář top desítku
problémů, které byly definovány na
Veřejném fóru v roce 2016 a představil
to, co se od uplynulého roku povedlo
vyřešit a naopak, kde město s řešením
problémů zatím moc nepostoupilo.
Po úvodní rekapitulaci měli účastníci
fóra prostor vyjádřit se k problémům
pro rok 2017, a to zapojením do diskuzí u kulatých stolů v těchto oblastech:
Veřejný prostor a životní prostředí,
ekonomika a rozvoj města, školství
a sociální služby, kultura, volný čas, sport
a cestovní ruch, doprava a parkování,
zdraví a zdravý životní styl.
„Těší mne, že veřejnost se těchto
setkání začíná účastnit, mluvit s občany,
a to i s těmi s kritickými názory, je potřeba,“ komentuje náměstek Jan Korytář.
Z každé oblasti účastníci fóra svými
hlasy vybrali dva největší problémy,
ze kterých bylo následně, definováno
dvanáct největších problémů Liberce.
Před samotným předáním problémů
k řešení vedení města budou tyto ověřeny anketou v Libereckém zpravodaji a na
www.liberec.cz do pátku 10. listopadu.
Po anketě, která problémy ověří, vzejde
finálních deset.

Fórum 2017
10 největších
problémů města
Liberec
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VÁŽENÍ OBČANÉ LIBERCE,
Dostává se Vám do rukou anketní lístek, který
obsahuje problémy formulované na Veřejném
fóru 2017 (4.10.2017, Kavárna Pošta v Liberci).
Nemohli jste se účastnit tohoto setkání?
Nevadí, i váš názor je pro nás důležitý.
Označte prosím 2 problémy (náměty), které
považujete v Liberci za nejaktuálnější a jejichž
řešení by mělo být vedením města upřednostněno.
O výsledcích budete informováni na www.liberec.cz
a prostřednictvím Libereckého zpravodaje.

Opravit budovu divadla F. X. Šaldy – zázemí, interiér, bezbariérovost

Dotazník můžete odevzdat na následujících odběrných
místech do 10. 11. 2017:
Podatelna statutárního města Liberec (budova historické radnice)
Recepce nového magistrátu Liberec
Anketu je možné také vyplnit elektronicky na www.liberec.cz/obcan

Vybudovat cyklostezky do Jablonce nad Nisou a do Žitavy

Bližší informace: Ing. Michaela Putíková, tel: 485 243 580
Email: chcisezapojit@magistrat.liberec.cz
Děkujeme Vám za zájem o naše město
a přejeme krásný podzim.

V prostorách Kavárny Pošta mohli
diskutující absolvovat také doprovodný
program Veřejného fóra na téma zdravý
životní styl a spokojenost obyvatel
města. Vznikla pocitová mapa centra
Liberce.
„Loni jsme se věnovali pocitům, které
mají naši občané v celém Liberci. Ptali
jsme se na to, kde se například necítí
bezpečně, kde jsou na město hrdí

Řešit nedostatek parkovacích míst na sídlištích
Řešit problematiku nepřizpůsobivých osob

Řešit prostupnost města pro cyklisty, doplnit stojany pro kola

Řešit stav Dolního centra (Soukenné náměstí, Fügnerova) – holuby,
bezdomovce, nepřizpůsobivé, celkový stav.

Řešit vybydlené a nevyužívané nemovitosti hyzdící centrum města
(Tiskárna, Papírové nám., Textilana, Liberecký zámek)

Schválit co nejdříve nový územní plán a zlepšit fungování stavebního úřadu
Více zohledňovat cyklodopravu při rekonstrukcích a výstavbě
nových komunikací

Zlepšit podmínky pro pěší ve městě, např. chybějící přechody pro chodce
Zlepšit stravování v jídelnách základních škol

Zřídit krizové centrum s ambulantními a pobytovými službami
pro děti s poruchami chování
Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

nebo kde je podle jejich názoru špatná
dopravní situace. Protože máme zájem
na tom neustále zvelebovat městské
centrum, rozhodli jsme se letos sbírat
pocity přímo v centru města. Každý
tak může přidat místo, kde např. chybí
umění, koš, kde rádi odpočívají na lavičce nebo jaké místo v centru má podle
nich potenciál pro městské akce,“ doplnila náměstkyně pro životní prostředí,

Zdravé město
^Liberec

veřejnou zeleň a cestovní ruch Karolína
Hrbková.
Veřejné fórum 2017 je spolufinancováno z Operačního programu Zaměstnanost v rámci projektu „Zefektivnění
strategického plánování a rozvoj MA21
statutárního města Liberec“. Jeho realizace je připravována ve spolupráci
s Národní sítí Zdravých měst ČR, jejímž
členem je Liberec od roku 2013.

Dokončení plánu rozvoje cyklodopravy a veřejné dopravy na roky 2017–2023 se blíží
Po dokončení dopravního modelu pro území Liberec – Jablonec nad Nisou a dopracování analytické části obou měst, je již
k dispozici první verze návrhové části obsahující vizi, cíle a opatření pro první dvě fáze Plánu udržitelné městské mobility
pro léta 2017–2023.
Odbor strategického rozvoje a dotací
OBČANÉ MĚLI možnost se k návrhové části vyjádřit na zářijovém veřejném projednání v Jablonci nad Nisou
a následně v Liberci v rámci Týdne
mobility u stánku statutárního města
Liberec. Další prostor pro vyjádření,
které z identifikovaných opatření vidí
občané jako důležité, byl formou již
třetího dotazníku na www.chytrenacestu.cz
Souběžně proběhlo další kolo
pracovních skupin na cyklodopravu
a na veřejnou dopravu, kde jednotliví členové také hodnotili navrhovaná opatření. Zároveň prověřovali,
zda projekty, na kterých se pracuje,
najdou opodstatnění a svoji „přihrád-

ku“ v Plánu udržitelné mobility.
Za účasti náměstka pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jana
Korytáře proběhl 27. září kulatý stůl
na téma příprava akčního plánu rozvoje cyklodopravy na rok 2018. Kromě
jiného se jednalo o dalších možnostech získávání dotaci na podporu
bikesharingu, kampaních na podporu cyklistické dopravy a o stavu
přípravy projektů zahrnutých do
cyklostezky Odra–Nisa. Přítomni byli

i členové Cyklistů Liberecka, zástupce
prodejců kol a také „patron“ značení
a cyklomapy.
Do listopadových termínů konání
zastupitelstev měst Liberec a Jablonec nad Nisou budou předloženy
upravené verze kompletních dokumentů (na cyklodopravu a veřejnou
dopravu), aby byl ještě prostor zapracovat případné připomínky zastupitelů pro finální schválení do konce
roku 2017.
Návrh opatření a kontakt pro
vítané připomínky, komentáře
a návrhy naleznete na oficiálních
stránkách projektu www.chytrenacestu.czc
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ZADÁNO PRO NÁZORY LIBERECKÝCH ZASTUPITELŮ
Texty uvedené v této rubrice nejsou stanoviskem magistrátu ani vedení města Liberec, kromě výslovně označených.
Za jednotlivé příspěvky nesou zodpovědnost jejich autoři a uvedené názory demonstrují postoje politických stran, nikoliv redakce.

Hra na nezávislé aneb Skutečné problémy neřešíme?!
Vážení čtenáři Zpravodaje, také jste si všimli, jak ten čas letí? V říjnu letošního roku vstupuje slavné liberecké zastupitelstvo
do své poslední čtvrtiny. Troška bilancování tedy neškodí.
Věra Skřivánková, Dana Lysáková, zastupitelky KSČM
V lidském životě by nám bylo téměř
75 let a dalo by se předpokládat, že jsme
již prošli dětskými nemocemi, pubertou
a hledáním sama sebe, že se již nacházíme
v době dokončování věcí a jejich předávání
příštím generacím. Ale v Liberci to neplatí.
O opoziční nefunkční koalici Změny
a ANO se toho napsalo již mnoho. Jejich
vzájemné výhrady a animozity prostě
koalici neudržely. Změna ji opustila, ale
výhody v podobě radních si ponechala.
Není nad korýtka, a to i na úkor proklamací o tom, jak skvěle pracují pro město.
Ano, po koalici zůstává mnoho práce pro
ty, kteří přijdou po ní. Jde to od devíti
k pěti, pouze židle aktérů zůstávají. Snad
proto, že někteří jednotlivci mají pocit, že
není pořád něco nutno napravovat, aby se
neupozorňovalo na dlouhodobé a vršící
se problémy.
V uplynulém roce vedení radnice zejména nakupovalo – naštěstí jen virtuálně!
Tu liberecký zámeček, tu budovu po technické univerzitě, tu plochu autobusového
nádraží a naposledy budovu v Arbesově
ulici pro úředníky! A světe, div se – pro
návrh nehlasoval nakonec vůbec nikdo,
ani jeho předkladatelé. Fraška.
Místo toho, aby se dodělávaly věci,
které jsou pro každodenní běžný život

Hluboké díry ve
značném množství
i rozsahu, páskou
uzavřené parkoviště zbudované
pouze na zemině
omezuje počet
Dana Lysáková
parkovacích míst. Věra Skřivánková
Před centrem je část parkovacích míst
vyhrazena magistrátem. Stav komunikace
je natolik havarijní, že zde hrozí nebezpečí
úrazu i poškození vozidel projíždějících.
Vzhledem k tomu, že sem dojíždějí často
právě imobilní občané, je pro ně problematické se v tomto prostoru pohybovat.
Oprávněné stížnosti jsou i ze strany personálu zařízení. Zapomnělo se, že účastníci
zdejšího provozu, zvláště imobilní, nejsou
klokani, aby přes díry v městské komunikaci skákali?
To, co skutečně nezávislí zastupitelé
v menších obcích a městečkách vyřeší se
sborem dobrovolných hasičů a fotbalisty,
se u nás vydává za vrchol péče o občany.
Je to asi tím, že na skutečné problémy,
Stav povrchu Papírového náměstí a okolních komunikací je otřesný
Foto: Dana Lysáková jako je územní plán, řešení zásobování
teplem z centrálního zdroje, rychlé opravy
vé náměstí) v centru města. Vzhledem celý povrch je značně nerovný. V podob- škol a školek, řešení dopravní situace ve
k umístění Centra léčebné rehabilitace ném stavu jsou i přilehlé uličky. Na tzv. městě a smlouvy v DPML nikdo řešit i přes
Liberec, konkrétní adresa Na Poříčí 550/7, Papírovém náměstí je situace obdobná. volební sliby nemůže nebo nechce.

důležité, tak se s velkou pompou řeší
rekonstrukce „Lesáku“ – úmyslně nepíšeme Lesního koupaliště, protože se dosud
přesně neví, co to vlastně všechno bude, ví
se ale, že náklady na provoz tohoto hybridu vyjdou na 700 tis. Kč ročně. Škoda, že
tolik pozornosti není věnováno např. městské komunikaci Na Poříčí (lidově Papíro-

je zde značný
provoz. Příjezdová komunikace Na
Poříčí je v dezolátním stavu, polovina je pokryta jen
zeminou s řadou
hlubokých děr,

Liberec ztrácí dech, neinvestuje a své peníze projídá
Městskému rozpočtu se daří. Nutno poznamenat nikoli zásluhou současné vládnoucí koalice ANO a Změny pro Liberec, ale
především díky vnějším okolnostem.
Zastupitelský klub ODS
Česká ekonomika je na dynamickém vzestupu a díky rozvoji města v uplynulých dekádách a podpoře rozvoje průmyslu i služeb
v Liberci z tohoto dobrého stavu čerpá také
město a jeho financování. K tomu navíc
došlo k zásadnímu navýšení příjmu financí
ze strany státu díky takzvanému rozpočtovému určení daní (RUD). To vše dokázalo
pokrýt výrazný propad dotací, které město
v posledních letech čerpá minimálně. Zdálo
by se, že je vše v relativním pořádku. Ale není.
Chybí totiž investice. Město nejenže
nemá projekty, které by posouvalo dále a do
kterých by v době dobré ekonomiky investovalo, ale ani žádné zásadně významné projekty nepřipravuje. Podíváme-li se na rozvoj

města v posledních letech, pak lze hovořit
doslova o faktické hibernaci. Dokončily se
již dříve připravené projekty, jinak nic. Kam
se tedy propadají peníze navíc, které město
získalo, a proč na Liberci nejsou vidět?
Projídají se. Pokud porovnáte počet
zaměstnanců magistrátu dnes a před
několika lety, zjistíte, že nabobtnal o desítky
zaměstnanců, které musí platit a kteří jej
stojí další nemalé finanční prostředky. Další
peníze jsou vyhazovány oknem za nesmyslné „měkké projekty“. Došlo k nárůstu
plateb za všemožné externí služby a spolupracovníky, které město využívá začasté
nesmyslně, protože ve své práci zastupují
úředníky, kteří jsou z daňových příjmů právě

na takovou práci najmutí a placení. Dosud
se kupředu nijak nehnul ani nový územní
plán, na který čekají nejen investoři, ale také
obyvatelé města.
Poslední zastupitelstvo města schválilo
refinancování městského dluhopisu. Tato
transakce znamená další úsporu nákladů,
zlepšení podmínek, a je dobře, že byla
schválena. V překvapivém klidu však prošlo
to, že město si „půjčilo“ dalších 50 milionů korun navíc. Hlavně, že jsme několik
let slýchali, jak je město hrozně zadlužené
a půjčovat si je téměř svatokrádež.
Město si půjčilo, ačkoli má finanční přebytek, a bez povšimnutí zůstala
i informace, že městský kontokorent je již

vyčerpán. Každopádně úspora, ke které
díky této změně došlo, by měla být pod
veřejnou kontrolou. Měla by totiž sloužit
buď k rychlejšímu uhrazení dřívějších městských investic, nebo by měla pomoci zrychlit
tempo v přípravě a realizaci nových. Stovky
milionů korun navíc v městském rozpočtu
by neměly být opět projedeny a stráveny
úřadem samotným. Mělo by po nich něco
městu zůstat – dořešená doprava, parkování, rekonstruovaný městský majetek, nová
průmyslově‑obchodní zóna…
Jsme v době, která nám přeje, a město
má dostatek finančních prostředků. Měli
bychom toho využít pro dobu, kdy tomu
bude právě naopak.
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GreenNet k levnému teplu nevede, pojďme na to jinak
Projekt GreenNet, který si dal za cíl zachovat současný rozsah tepelných rozvodů z liberecké teplárny, modernizovat
je a současně snížit cenu tepla, se dostal do slepé uličky. Jako opoziční zastupitel kritizující onen projekt bych mohl
být spokojen, ale ke spokojenosti není důvod. Tisíce domácností jsou nadále nuceny odebírat teplo za vysokou cenu
a perspektiva jejího snížení na cenu srovnatelnou s cenou, za kterou se topí jinde, je v nedohlednu.
Michal Hron, zastupitel, Starostové pro Liberecký kraj
Koalici je třeba pochválit za zájem a úsilí
s problémem pohnout, ale to ji nezbavuje
odpovědnosti za neschopnost pochopit,
že systém centrálního vytápění v rozsahu,
jak byl nastaven v době jeho vzniku v 70.
letech, je dnes ekonomicky i technicky
neudržitelný.
Lze také pochopit legitimní ekonomický
zájem koncernu MVV na výrobě a distribuci
tepla ze spalovny Termizo a Teplárny Liberec vydělat, aby se mu vrátila asi nepřiměřeně vysoká investice do nákupu akcií obou
těchto společností.
Nelze se ovšem smířit s tím, že město
jako minoritní vlastník má z moci úřední
pro MVV a jeho ekonomické zájmy zakazovat odpojování od centrálního zdroje

komukoliv, kdo chce za teplo platit nižší
cenu. Ano, město jako akcionář musí dbát
na ekonomický prospěch Teplárny Liberec,
musí k tomu ale využívat výhradně ekonomické nástroje, nikoliv svoji vrchnostenskou
pravomoc.
Již téměř čtyři roky tvrdíme, že problém
se má řešit jinak. Rozsah centrálního vytápění se musí zmenšit. Nikoliv však živelně,
nýbrž na základě odborných technických
a ekonomických propočtů. Z nich by mělo
vyplynout, kde je správné zachovat dodávky tepla ze spalovny a teplárny moderními
teplovody a kde již je lepší zajistit jiný zdroj
tepla. Z ekologického hlediska bude jistě
prospěšné využívat co nejvíce tepla ze
spalovny, nesmí to však být na úkor určité

skupiny domácností; ty nemohou v ceně
tepla platit ostatním čistší vzduch.
Pominout nelze ani ekonomické zájmy
MVV; teplárna ani spalovna by neměly
„přijít na buben“. To se samozřejmě neobejde bez spoluúčasti MVV na hledání nového
řešení. Taková spoluúčast bude vyžadovat
obnovu vzájemné důvěry, která nebyla
nikdy nijak dobrá, ale v posledním období je
zřejmě na bodu mrazu. Neobejde se to ani
bez toho, že MVV své ekonomické zájmy
věrohodně vyčíslí a vysvětlí a poskytne
nezbytné informace k hledání společného
řešení. Bez toho se prostě nedají zájmy
MVV respektovat a brát v potaz.
V tuto chvíli nedokáže asi nikdo garantovat, že se najde ideální řešení s konku-

renceschopnou
cenou te pla ,
novými teplovodními rozvody,
moderními alternativními zdroji
tepla ve vybraných
lokalitách a sou- Michal Hron
časně uspokojenými ekonomickými zájmy
MVV; možná se bude muset někde slevit
nebo počkat. Úkolem města a politické
reprezentace ale je, dát formou územně
plánovacích dokumentů jasnou perspektivu, jak se kde bude v Liberci topit a ohřívat
voda. S těmito mantinely se budou muset
nakonec všichni poprat a se svými zájmy
se do nich vejít.

Největší kritici všech soutěží podpořili upravený tendr
Slyšíme to stále dokola již několik let. Na každé veřejné soutěži si politické hnutí Změna najde něco, s čím nesouhlasí, co
je v nepořádku, co podle jejich názoru ukazuje na nečistou hru. Když jde ovšem o jejich vlastní zájem a tendr, za který
zodpovídá jejich předseda Jan Korytář, mlčí jako zařezaní a odhlasují naprosto vše. A to přesto, že ví, že byl vysoutěžený
tendr a jeho podmínky porušeny, upraveny a nesouhlasí s původním tendrem. Účel zřejmě opravdu světí prostředky.
Martina Rosenbergová a Jan Čmuchálek, zastupitelé SML (bez politické příslušnosti)
Na program zářijového jednání zastupitelstva města byl opakovaně předložen
materiál o refinancování městského dluhopisu. Podklady připravil ekonomický
náměstek Jan Korytář. Ovšem ihned
v úvodu projednávání upozornil jeden
z radních za exANO, že předkládaný
materiál nesouhlasí s nabídkou, která
byla vysoutěžena.
Pokud něco takového vysloví radní
a jeho slova následně potvrdí primátor,
měli by ihned všichni ostatní zastupitelé
zbystřit. Oni sami totiž nemají takové
možnosti a znalosti předkládaných
materiálů. Primátor později slova radního potvrdil a dovysvětlil, že po ukončení
tendru Korytář jednal s Českou spořitel-

DRAKIÁDA
NA LIBERECKÉM LETIŠTI
27. října 2017
od 10 hodin

nou a dohodl se na odložení splátky 50
milionů, a to za zvednutí úrokové marže
o 0,05 %.
Jinými slovy: Město má dluh a na
splacení tohoto dluhu každý rok poctivě
ukládá desítky milionů do tzv. amortizačního fondu, kterým by následně dluh
snížilo. Poctivě a pravidelně ovšem tímto
rokem skončilo. Následující rok je rokem
volebním, a proto se Jan Korytář dohodl,
aby jednu z těch splátek mohl odložit a 50
milionů použít na něco jiného. Sice v tu
chvíli nevěděl přesně na co, ale potřeb
je prý hodně a peníze se vždycky hodí.
Co na tom, že za tuto jeho „dohodu“
zaplatí město 3,5 milionů korun. To je
dle něj vlastně zanedbatelná částka. Na

přímý dotaz, zda
tedy splátka půjde
do konkrétní položky rozpočtu, třeba
na opravu bazénu,
mlžil, že na tom se
teprve jistě zastu- Jan Čmuchálek
pitelstvo dohodne.
Tak uvidíme. Snad se opravdu využijí
k rekonstrukci bazénu, která je plánována
na rok 2019, a neutratí se ve volebním roce
za něco méně potřebného, zato ovšem
„viditelnějšího“ pro jisté hnutí.
Jedno je jisté, zadlužení města se zvýšilo, přitom město by mělo právě v této
době více splácet než utrácet. To nakonec
potvrdil i ekonom Změny Jaromír Baxa

a návrh Korytáře
jako jediný ze
Změny nepodpořil.
Refinancováním dluhopisu
v čase přízni- Martina Rosenbergová
vých podmínek,
jaké jsou v těchto ekonomicky hojných
letech, již nyní město ušetřilo nemalou
částku. Je velká škoda, že toto úsilí je
pošpiněno populismem a nejasnostmi. Je
také škoda, že zadlužení města podpořili
i někteří zastupitelé, kteří sice vnímali jistý problém, ale mnohdy se již vidí
v povolebním čase v některých radničních
křeslech.

Jedinečná příležitost pouštění draků na Libereckém letišti
Na letišti v Liberci - Ostašově je s ohledem na letecký provoz celoroční zákaz pouštění draků. Aeroklub Liberec ve spolupráci s Magistrátem
města Liberec se rozhodli letiště na jeden den uzavřít pro letecký provoz. Ve spolupráci s Leteckou záchrannou službou LK, Paraklubem Liberec,
Krav Maga System a reklamní agenturou PMH uspořádají v pátek 27. října 2017 od 10 hodin na letišti v Liberci „Drakiádu“. Liberecké letiště
bude v tento prázdninový den patřit pouze dětem a jejich drakům. Ve 14 hodin proběhne soutěž o nejhezčího draka, pro děti budou připraveny
další soutěže a sladké odměny.
Z pochopitelných důvodů se omezení letového provozu nebude vztahovat na vrtulník LZS, který bude mít kolem heliportu vymezený
„nedrakový“ koridor.
Po dobu Drakiády se děti s rodiči budou moci přijít podívat na heliport a prohlédnout si vrtulník Letecké záchranné služby a jeho vybavení.
ZZS LK na heliport přistaví sanitní vozidlo, které si děti budou moci též prohlédnout.
Na trenažeru v hangáru předvedou záchranáři ukázky záchrany pomocí lanových technik a odvážné děti si tyto činnosti vyzkouší spolu s nimi.
Časy ukázek a další informace najdete před akcí na www.paraklublbc.cz
Organizátoři budou na děti čekat před hangáry
Aeroklubu Liberec (západní - Ostašovská strana letiště).

partneři akce:
w w w. p m h . c z

Tomáš Pastuch
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Změny na „Papíráku“ Kdo brzdí územní plán?
Změna to není…
pomalu, ale jistě
Jako jeden z největších problémů města je Liberečany
vnímána lokalita Papírového náměstí. Některé části této
výjimečné oblasti a památkové zóny v centru města
se za poslední roky staly spíše smetištěm a lokalitou
vyhledávanou lidmi bez přístřeší a narkomany. To se nyní
snažíme změnit, ale jde to pomalu.
Zuzana Tachovská, Změna pro Liberec/SZ
V minulosti přišla se zajímavou vizí,
jak řešit toto území, řada architektů;
odborníci se shodují v tom, že je třeba
obnovovat dům po domu, tedy respektovat současnou blokovou zástavbu
a uliční řád, a hlavně se vyhnout sídlištnímu typu zástavby. Proti tomu šel
plán španělských investorů, kterým
město ještě za vlády ODS pozemek
prodalo a kteří zde plánovali postavit
další betonové monstrum bez respektu
k okolní zástavbě, kdy hlavním cílem
bylo získat co nejvyšší zisk z koupeného pozemku. Této stavbě se politikům
Změny pro Liberec spolu s odborníky
a zástupci veřejnosti podařilo zabránit.
Lokalita u Papírového náměstí se
přesto mění. Prvním krokem jsou probíhající úpravy zanedbaných zelených ploch
v majetku města. Ze zanedbané zelené
plochy pod tzv. myší dírou vznikne workoutové hřiště v upravené zeleni. Dalším
krokem bude revitalizace teras pod Antonínem, které plánujeme osázet ovocnými
stromy a kde vznikne odpočinková zóna
s lavičkami a dětské hřiště, které v centru
města chybí. Z nevzhledné garáže hned
vedle by měla být malá kavárna s občerstvením a toaletami.
V současné době končí v této lokalitě opravy inženýrských sítí, cesty

se posléze už
nezalijí betonem
či asfaltem, ale
bude položena
původní dlažba
a v ybudováno
veřejné osvětlení
(historické svítilZuzana Tachovská
ny), jehož absence přispěla ke zvýšené kriminalitě v této
oblasti. Město začalo jednat s vlastníky
zanedbaných nemovitostí a zarostlých
pozemků v této oblasti a vyzývá je ke
zjednání nápravy. S některými se spolupráce daří, jinde jsou jednání obtížná
a zdlouhavá.
Osobně jsem přesvědčena, že aby se
podařilo celou tuto čtvrť, která má genia
loci, dát dohromady, bude nutné vyřešit
komplexně i parkování v lokalitě a musí
zmizet různé nevzhledné garáže, kde bydlí
např. bezdomovci.
Na můj vkus postupuje obnova Papírového náměstí pomalu, na každý malý
zásah je potřeba na městě řada povolení
od různých odborů, všichni se ke všemu
musí vyjádřit, takže to není jednoduché.
Důležité ale je, že toto území již neleží
stranou zájmu vedení města, a věřím, že
už příští rok občané ocení první výsledky.

VEŘEJNÁ DEBATA O ŠKOLSTVÍ VI
Na besedu zve Ivan Langr, náměstek primátora

ÚTERÝ 7. LISTOPADU OD 16.30 NA RADNICI
PŘIJĎTE SE ZEPTAT NÁMĚSTKA PRO ŠKOLSTVÍ A PRACOVNÍKŮ MAGISTRÁTU

KAPACITY ŠKOL A ŠKOLEK,
ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ZŠ,
PROJEKTY V OBLASTI ŠKOLSTVÍ
Veřejná debata za účasti náměstka primátora Ivan Langra a pracovníků odboru
školství, kultury a sociálních věcí se uskuteční
v úterý 7. listopadu od 16.30 hodin v zasedací místnosti č. 11.

VEŘEJNÁ DEBATA O ŠKOLSTVÍ VI

Primátor Batthyány v minulém čísle Zpravodaje psal, že
ze strany Změny pro Liberec prý u územního plánu (ÚP)
chyběl v minulosti „zájem o podstatu věci“, případně že
jsme pracovali na úrovni „studentské práce“ a měli jsme
prý snahu „cokoliv zpochybňovat“. To musím jednoznačně
odmítnout.
Jan Korytář, Změna pro Liberec
Je pravda, že Změna pro Liberec nesouhlasila s některými částmi ÚP podle původního zadání ODS a bývalého náměstka Jiřího
Rutkovského. Myslím, že jsme na úpravy ÚP
měli jako dvojnásobný vítěz voleb od voličů
mandát. I vzhledem k tomu, že předchozí
náměstek Rutkovský v minulých volbách
tento mandát již nedostal.
Ano, Změna dlouhodobě bojuje proti
tomu, aby se bez rozmyslu zastavěla
každá volná plocha, vystupovali jsme proti
změnám ÚP, které vycházely vstříc vybraným firmám a soukromým majitelům. Jsme
přesvědčeni, že pro dobrou kvalitu života
musí ve městě zůstat i dostatek veřejné
zeleně a volných ploch, že není dobré vše
zastavět.
Je také pravda, že byly omezeny některé
rozvojové plochy na okraji města, kde dnes
chybí dopravní a technická infrastruktura
a není reálné její vybudování v horizontu
10–20 let. Do ÚP byla doplněna samostatná vrstva pro zeleň, sport a rekreaci. Tento
výkres ukazuje „zelenou kostru města“ a má
zaručit všem občanům dostupné plochy
zeleně v jakékoliv části města. Byl zaveden
nový pojem – charakter zástavby, aby byly
ochráněny charakteristické typy zástavby
v jednotlivých čtvrtích a lokalitách před
nevhodnými zásahy. Kvalita života je pro nás
více než rozvoj za jakoukoliv cenu.
Často opakovanou mantrou je tvrzení
o tom, že nebýt Změny, byl územní plán
již schválen. To ale není pravda. Když po
volbách v roce 2014 převzala kolegyně
Karolína Hrbková návrh ÚP po náměstkovi Rutkovském, nebyly vyřešeny nejen
námitky občanů, ale zejména závazné
připomínky orgánů státní správy. Mimo
jiné šlo o nesouhlas Krajské hygienické stanice Libereckého kraje ohledně dopravního
napojení průmyslové zóny JIH, kde jsou
již dnes překračovány hlukové limity pro
obyvatele města bydlící v okolí rychlostní
silnice.
Jednání s KHS pak trvala další dva roky,
kdy bylo nutné vypracovat několik dalších
posouzení na hluk, dopravní model apod.
Na konci roku 2016 byla konečně většina
problémů vyřešena. Vydání ÚP tak mohlo
proběhnout ještě v tomto volebním období.
Ale neproběhne. Důvod? Karolína Hrbková
byla na návrh primátora Batthyányho za podpory většiny opozice v prosinci 2016 odvolána

z pozice náměstkyně
pro rozvoj a územní
plánování, což sebou
mimo jiné přineslo,
že téměř dokončený
územní plán přešel
do rukou právě pana Jan Korytář
Batthyányho.
Od té doby se práce na návrhu nového
ÚP prakticky zastavily. Primátor Batthyány
se v problematice z mého pohledu příliš
neorientuje, za celou dobu zatím nedal
jediný pokyn zpracovateli, komunikace
s výborem pro územní plánování vázne.
Vydání ÚP se tak ocitlo v nedohlednu.
Přitom důvodem pro odvolání Hrbkové
mělo být to, že jde o urychlení dokončení
ÚP. Stal se ale přesně pravý opak.
Rada města ani zastupitelstvo nejsou
a nebyly o žádných posunech v ÚP zatím
informovány. Dle neoficiálních informací
má dojít jen k navrácení některých dílčích
soukromých ploch v okrajových územích
zpět do zastavitelných, byť v platném ÚP
jsou nezastavitelné. Velká část opozice primátora ale šetří, protože se garantem pro
ÚP stal i díky jejím hlasům. To ale neznamená, že si jako Změna necháme za zpoždění
ÚP nasazovat psí hlavu.
Na závěr bych se ještě rád zastavil
u jedné věci. Všechny strany před volbami slibují, že je potřeba, aby důležité
problémy řešili odborníci. Ing. Karolína
Hrbková vystudovala zahradní a krajinářskou tvorbu, včetně předmětu Územní
plánování, který absolvovala pod vedením prof. Ing. arch. Karla Maiera, CSc.
Ten je uznávaným odborníkem v této
oblasti. Před tím, než se stala náměstkyní, byla 4 roky předsedkyní výboru pro
rozvoj a územní plánování, stav ÚP proto
velmi dobře znala. Kolegyně Hrbková na
toto téma publikuje i v odborných časopisech – Urbanismus a územní rozvoj;
Moderní obec; Zahrada, park, krajina –
a je zvána jako přednášející na odborné
konference.
Na otázku, jaké vzdělání, zkušenosti
a kompetence k dokončení ÚP má pan
Batthyány, se pak odpověď hledá jen
velmi těžko. Bylo by proto z mého pohledu
více než vhodné, aby se pro příště zdržel
nevhodných komentářů na adresu kolegyně
Hrbkové i Změny.

DOPISY 
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PŘIŠLO DO REDAKCE
Vážení čtenáři, na vaše dotazy, které jste zaslali do Zpravodaje, postupně odpovídáme.
Dotazy posílejte na e‑mailovou adresu zpravodaj@magistrat.liberec.cz.
Pokud si své dopisy a dotazy nepřejete uveřejnit, posílejte je prosím na příslušné odbory
magistrátu.
HERNA V ZÁKOPNICKÉ ULICI
ANEB TĚŠÍME SE NA ZIMU
Ráda bych se vrátila k jednomu
z minulých Zpravodajů, k dopisu paní
Helšusové, a připojila se k tomuto
názoru.
Každý rok se těšíme po zimě,
která trvá v Liberci opravdu dlouho,
na teplé jarní a letní počasí. Přijde
jaro a následuje konečně očekávané
léto. Rozpalují se grily a večery tráví
mnozí z nás rádi déle venku a spí
při otevřeném okně. Následuje však
rozčarování, úplně jsem zapomněla,
co také každoročně nastává, když
se těšíme z léta. Hluk, zpěv, hudba
a rušení nočního klidu, jenž se line
z přilehlého Herna Baru v Zákopnické ulici, který má nonstop otevírací
dobu, což nechápu. Jak mohl někdo
schválit v klidné lokalitě Ruprechtic
24hodinovou otevírací dobu.
Zvelebili si venkovní posezení
i s grilem, tak si štamgasti myslí, že jsou
v jinak klidné čtvrti sami, jinak by přeci
nemohli dělat do ranních hodin takový
kravál. V noci je vše slyšet daleko víc
než ve dne, vše se v tom poklidu rozlé-

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ HVĚZDNÁ
PODRUHÉ (A SNAD NAPOSLED)
Od vícero zastupitelů města jsem
slýchával, že magistrát a jeho úředníci
jsou tu pro lidi a ne naopak.
Na příkladu dětského hřiště Hvězdná lze doložit oba pohledy a poslední
Liberecký zpravodaj je toho dokladem. Pan Král z tohoto malého sídliště
v centru města se situaci podrobně
věnoval, a tak jen přidávám pohled
„šéfa“ družstva – SBD Pozemní stavby
Liberec. To o tuto lokalitu pečuje většinově – jde o počty družstevních bytů
a domů i o počty vlastníků bytů, pro
které zde vykonáváme správu.
Myslím, že názor družstva na věc má
oporu i v tomto našem postavení.
Faktem podle mne je, že odbor ekologie a veřejného prostoru sice u hřiště
postupoval dle legislativy, ale, řečeno
slovy mé babičky, „huba by mu neupadla“, kdyby se už od začátku opravdu
víc řídil tím, kdo tu pro koho je… Pak
by vše nemuselo dojít až tam, kam se
věc dostala – od dopisů a rozladění
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Místo ve Hvězdné postaví město
hřiště v Budyšínské

Rada města se rozhodla postavit nové dětské hřiště v parku
v Budyšínské ulici. Hřiště, po kterém místní obyvatelé volají,
doposud v tomto největším libereckém parku chybělo.
há. Stačí ještě pár čoudů a můžeme se
Postavené má být do jara.
chechtat na celé kolo, až do rána.Vždyť
to určitě nikdo neslyší a nepřekračuje
to povolené limity decibelů. Ony se ale
decibely hulákání neměří, jak si někdo
mylně myslí.
V případě příjezdu MP se budeme
tvářit jakoby nic, to si zase nějaký
otrava, co nemůže spát, vymýšlí. MP
během chvilky odjede a jede se ještě
na větší pecky dál.
Nyní, kdy vešel v platnost zákon
o zákazu kouření v restauracích, když
za špatného počasí nesedí venku až do
rána, tak si stejně během noci vycházejí zakouřit ven a hlasitě debatují.
Tak se ptám, jak má opravdu fungovat zákon o nočním klidu, proč obyvatelé vilové čtvrti musí poslouchat
přihlouplé chechtání, řvaní a hádání
se stále stejné sestavy, která se schází
v Herně a měla by se ve 22 hodin
i s obsluhou přemístit do budovy jako
takové, zavřít za sebou dveře i okna
a chovat se slušně.
Co říci na závěr, že už se těšíme na
zimu, to snad bude zase klid.

Hana Odvárková

značné části lidí přes rozhodnutí srpnové rady města až k dodatečnému
veřejnému projednávání s tamními
občany. To ale až 6. 9. Je dalším faktem,
že situaci na mítinku hlavně zachránilo téměř státnické vystoupení (podle
mne i valné části účastníků) paní
náměstkyně Ing. Hrbkové, která kůži
magistrátu na tomto veřejném setkání
jednoznačně obhájila. Bez emocí a líp,
než se dalo očekávat (zaplať pán Bůh
za to). Ubezpečuji, že se věc opravdu
a jedině dík této dámě a její vůli k férovosti dostala zpět tam, kde měla být už
od prvopočátku. Naštěstí.
Podobné ocenění za konstruktivní
přístup si zaslouží i celá rada města,
která věc celou dobu uvážlivě posuzovala a nakonec 19. 9. rozhodla jak
o přemístění hřiště na potřebnější
místo, tak o vrácení věci na počátek –
na prvotní jednání s těmi, kterých se to
bytostně týká. Díky!
Ing. Victor R. Šálek, obyvatel sídliště
a předseda představenstva
SBD Pozemní stavby Liberec

Jan Král
NÁVŠTĚVNÍKY POTĚŠÍ dětské herní
prvky, houpačky, šplhací sestava, venkovní fitness stroje a lavičky. Původně město uvažovalo o tom, že hřiště
stejných parametrů postaví na sídlišti
v Hvězdné ulici. Po projednání záměru
s místními občany se ale rozhodlo, že
projekt poupraví a případně zrealizuje
v příštích letech.
„Hřiště v Hvězdné ulici jsme připravili na základě žádostí místních
obyvatel. Těchto žádostí bylo několik
desítek. V dobré víře jsme vycházeli
z těchto podnětů, ale před samotnou
výstavbou jsme zaregistrovali negativní ohlasy hlavně od starších občanů.
Na základě toho jsme přímo v lokalitě
uspořádali veřejné představení a projednání budoucí podoby hřiště. Na
základě toho se rada města rozhodla
hřiště nyní v tomto místě nerealizovat.

Projekt bude uplatněn v parku Budyšínská a s obyvateli Hvězdné ulice připravíme projekt nový, který bude lépe
reflektovat potřeby v této lokalitě. Již na
podzim tohoto roku by v Hvězdné ulici
mělo dojít k dílčím úpravám veřejného
prostoru a na jaře 2018 by mohla být
plocha osazena jednotlivými herními
prvky, které si občané sami vyberou,“
uvedla náměstkyně primátora pro
životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch Karolína Hrbková.￼

Inzerce

Do našeho týmu hledáme nové kolegy a kolegyně na pozici:

Kurýr pro rozvoz balíků
Nabízíme pestrou práci. Doručování do firem i domácností
služebním vozem do 3,5 t v ranních nebo odpoledních směnách.
Připravovat a nakládat zásilky budete v Liberci.
Proč si vybrat právě nás?

• Dostanete pracovní smlouvu a jistotu pravidelného výdělku
s výplatou na den přesně.
• Volno si užijete i o 5týdenní dovolené.
• Máme pro Vás i další benefity (stravenky v hodnotě 70 Kč,
příspěvky na dovolenou, sportovní a kulturní akce aj.).
Petr Velký – specialista náboru
Pište: Velky.Petr@cpost.cz
Volejte: 954 303 698
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Stará dobrá
verneovka překvapí
Když se řekne verneovka, každý si asi představí knížku
s černobílými ilustracemi nebo filmy Karla Zemana.
Málokomu se při vyslovení Vernova jména vybaví pařížský
kabaret a tanečnice kdesi na Montmartru.
Divadlo F. X. Šaldy
OBĚ PŘEDSTAVY se však propojí,
když navštívíte komedii Tajuplný
ostrov. Je určena všem od 9 do 99 let
a na své si přijdou děti i jejich tatínkové. Zklamaní nebudou ani milovníci
verneovek, ani ti, kteří dávají přednost
divadlu, které překvapí a neopakuje
známé příběhy.
Inscenátoři slibují zajímavou scénu
využívající mimo jiné stínohru, ale
i řadu hravých a nepopisných řešení,
působivé kostýmy i spoustu vtipných
písniček. Pokud vás před lety zaujala
liberecká inscenace Tří mužů ve člunu,
můžete se těšit na podobný humor
a verneovka v režii F. Nuckollse je
právě pro vás.
Činoherní varieté Tajuplný
ostrov vzniklo přímo na objednávku libereckého divadla a role byly
hercům psány takříkajíc „na tělo“.
Tuto rodinnou komedii mohou diváci
navštívit od 20. října, kdy je v Šaldově divadle na programu její světová
premiéra.
V roli legendárního kapitána Nema
uvidíte Václava Helšuse, zajímavostí

Návrh scény k připravované inscenaci
Foto: L. Hora
inscenace je obsazení Markéty Coufalové do role náctiletého chlapce Herberta, jehož příběh nabídne kromě
ztroskotání a dobrodružství na ostrově také pikantní překvapení.

Geniální filmová stezka
Město Liberec má ve svém centru velmi zachovalou
a ucelenou německou architekturu, díky které je mezi
filmovými produkcemi z celého světa často vyhledáváno
jako autentická kulisa pro historické příběhy.
Městské informační centrum Liberec
MNOHDY NEPŘEDSTAVUJEME
sami sebe, ale některou z evropských
metropolí. Stejně tomu bylo v I. sérii
historického seriálu Génius od National Geographic.
Pojďte se s námi projít centrem
města a prohlédnout si známá liberecká místa z pohledu filmového štábu.
Protože je naše filmová stezka „geniální“, kromě postřehů z filmování se
na ní dozvíte i historické souvislosti,
které propojí život Alberta Einsteina
a naše krásné město.
Filmová stezka bude v centru
města k vidění od 15. října do 5. listopadu 2017. Informace najdete na
www.visitliberec.eu nebo přímo
v informačním centru z boku budovy
Nového magistrátu.

KULTURA

Liberec je znovu v AVIAMA
Statutární město Liberec bylo znovu přijato do mezinárodní
asociace AVIAMA, která sdružuje města a regiony
s loutkářskou tradicí. Liberec do asociace vstoupil jako
zakládající člen už v roce 2012, následující rok ale neuhradil
členský poplatek, takže jeho příslušnost zanikla.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu
LI B E R ECK É Z A STUPITE L ST VO
schválilo na konci roku 2016 obnovení členství, které na konci září 2017
definitivně stvrdilo hlasování členů na
generálním shromáždění ve francouzském Charleville-Mézières. Zároveň
jsem ale protestoval proti vstupu
Moskvy kvůli politickému stíhání
divadelního režiséra Kirilla Serebren–
nikova.
Vedle Plzně jsme teď jedinými členy
AVIAMA z České republiky. Jako město
zřizujeme Naivní divadlo, které má ve
světě výjimečnou pověst, patří k předním loutkovým scénám a za takřka
70 let své existence má ostatním co
nabízet. Na druhou stranu chceme
čerpat nové mezinárodní zkušenosti
a podílet se na dalším rozvoji a propagaci světového loutkového fóra. Být
členem AVIAMA je pro Liberec velkou
prestiží i výzvou zároveň.
Asociace momentálně sdružuje
členy ze tří kontinentů, střední Evropu
zastupuje Liberec, Plzeň a polský Bialystok, mezi další významné členy
patří třeba kanadský Montreal, japonská Iida, španělská Lleida, ruský Petrohrad a Jekatěrinburg či francouzské
Charleville-Mézières. Spolu s Libercem pak byly nově za člena AVIAMA
přijaty i francouzské Amiens a kanadské Saguenay, o vstupu aktuálně
uvažují i Moskva, čínský Nanchong či
italská Parma a Palermo.
Právě proti vstupu Moskvy ale

přímo ve Francii hlasovali zástupci
Plzně a Bialystoku, já jsem se k témuž
protestu připojil písemnou výzvou
všem členům AVIAMA o dva dny později, protože jsem se zasedání v Charleville-Mézières osobně neúčastnil.
Důvod byl jediný – jde o symbolické
gesto na podporu Kirilla Serebrennikova, ředitele moskevského divadla
Gogol Center, jehož nechala na konci
srpna uvěznit z politických důvodů
ruská vláda. Společně s kolegy se
totiž domnívám, že Moskva v takovém případě nenaplňuje profil města
přátelského k divadlu, a popírá tím
základní princip členství v AVIAMA.
Umění jako takové nesmí být předmětem politické perzekuce, naopak
musí zůstat svobodomyslné. To velmi
dobře známe i z vlastní historie.

Tradiční aukce umění
V sobotu 11. listopadu 2017 ve 14 hodin Nadace EURONISA
zahájí benefiční aukci výtvarných děl. I letošní dražba
proběhne ve spolupráci s Oblastní galerií Liberec.
Nadace Euronisa

CELKEM 189 uměleckých předmětů od 120 předních nejen českých
výtvarníků si můžete prohlédnout
v reprezentativních prostorách liberecké galerie. Svá díla do aukce věnovali autoři jako Zábranská, Anderle,
Kanyza, Mladějovský, Böhm s Frantou,
Exnar, Zárybnický a mnoho dalších.
Dražit se budou díla věnovaná do
aukce umělci zdarma a Nadace Euronisa jim vyjadřuje velký dík!
Výstava bude zahájena ve čtvrtek
2. listopadu v 17.30 vernisáží v Oblast-

ní galerii v Liberci na Masarykově třídě
a potrvá do 10. listopadu 2017. Díla,
jejichž vyvolávací cena je celkem
803 700 Kč, si můžete také prohlédnout v aukčním katalogu na www.
euronisa.cz, případně si jej objednat
na čísle 734 717 604.
Benefiční aukce Nadace Euronisa
vynesly od roku 1997 již více než 14,1
milionů korun a patří k tradičním
akcím nadace. Dalšími jsou mj. veřejná sbírka Pozvedněte slabé!, jejímž
patronem je herec Jiří Lábus.

HASIČI
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Topná sezona začíná – jste na ni připraveni?
Pavlína Bílková, HZS Libereckého kraje
Topná sezona sice začíná oficiálně 1. října, ale chladné počasí v září
vedlo řadu domácností k tomu,
že si alespoň na noc přitápěly.
Víme, jak ale v ypadají naše kotle
a komíny po létě? Určitě by je měl
před zprovozněním prohlédnout
odborník, abychom si byli jisti, že
topení v nadcházející topné sezoně
bude bezpečné.
Během loňské topné sezony, tedy
od října 2016 do března 2017, došlo
v Libereckém kraji k 75 požárům
způsobeným komíny. Nejvíce požárů
vznikne přímo v komíně, kde se vznítí
nevyčištěné saze. Jen v loňském roce
bylo takových požárů 69 z celkového
počtu 75. Mezi další příčiny požárů
patří nevhodná konstrukce komína,
jako je přizděný trám, nebo špatné
spáry v komíně.
Z uvedené statistiky jednoznačně
vyplývá, že nevyčištěný komín může
za převážnou většinu požárů komínových těles, a tuto skutečnost by
lidé rozhodně neměli podceňovat.
Pokud se požár z komína nerozšíří,
může majitel mluvit o štěstí, protože
tyto požáry mají ve většině případů
fatální následky. Hasiči v Libereckém
kraji zasahovali u řady událostí, kdy
požár způsobil velké škody na majetku.

CO DĚLAT, KDYŽ PŘESTO ZAČNE
V KOMÍNĚ HOŘET?
 Okamžitě přestaňte topit.
 Pokud je to možné, vyberte topeniště a ihned odstraňte veškerý hořlavý
materiál z blízkosti komína.
 Zavolejte na linku 150 nebo 112.
Požár v komíně nikdy nehaste vodou,
mohlo by dojít k jeho popraskání,
v horším případně i výbuchu. Dobrý
nápad určitě není ani lézt na střechu
a hasit svépomocí. Riskujete vážné zranění a zbytečně tím zaměstnáte další
složky IZS. Liberečtí hasiči mají zkušenost
s událostí, kdy majitel u komína uklouzl,
sjel po střeše a spadl na zem.

CO ŘEŠÍ LEGISLATIVA?
Starat se o komín a čistit ho nám
ukládá zákon č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, který mimo jiné upravuje oblast
spalinových cest. Pokud člověk údržbu
zanedbá, může mu být udělena pokuta
do 10 000 Kč, v případě vzniku požáru
se částka může vyšplhat až na 25 000 Kč.
Také pojišťovnu při zjišťování rozsahu
škod zajímá, zda majitel nic nezanedbal, a pokud se prokáže, že nedodržel
obecně platné právní předpisy na úseku
požární ochrany, má pojišťovna právo
krátit pojistné plnění.

JAK ČASTO KONTROLOVAT
A ČISTIT KOMÍN?
Základní lhůty pro čištění spalinových
cest jsou uvedeny ve vyhlášce č. 34/2016
Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové
cesty. Například u spalinové cesty od
spotřebiče na pevná paliva s celoročním
provozem (např. běžný rodinný dům),
kde je jeho výkon do 50 kW, je počet čištění stanoven třikrát ročně. Nová vyhláška, pokud jsou toho schopni, umožňuje
občanům provádět čištění svépomocí.
Platí však, že minimálně jednou do roka
musí komín prohlédnout kominík.

DATABÁZE ODBORNÍKŮ
Již několik let se hovoří o problémech takzvaných falešných kominíků.
K tomu, aby lidé nenaletěli někomu,
kdo k revizi spalinových cest vůbec
nemá oprávnění, by měla přispět nová
databáze revizních techniků spalinových cest, kterou na svých webových
stránkách spustilo MV – generální ředitelství HZS ČR.
Na uvedené internetové adrese
aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-cest/ si nyní může každý občan
ověřit, zda technik, kterého si pozval, má
ke své činnosti osvědčení.

Inzerce

LASEROVÉ OŠETŘENÍ HEMOROIDŮ

N AV I G O VA N É U LT R A Z V U K E M
DIODOVÝ LASER CERALASTM E15, 980/1470
KDE:

v ambulanci

JAK:

n
neinvazivně,
bezpečně, bezbolestně, efektivně
sspecificky (vyhledání cévy dopplerem), efektivně
((kontrola cévy dopplerem po ošetření laserem)

A PAK:

TEDY:

okamžitý návrat k práci
o

poprvé neinvazivně vše najednou
p
Husova 76, 460 01 Liberec 1

tel.: +420 485 102 265 • w w w . p r i v g a s t r o . c z
190_90.indd 1

26.11.2014 9:54:18
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Parkinson‑Help v Liberci

Parkinsonova nemoc je chronické onemocnění, které nelze
vyléčit. Lze pouze omezit jeho příznaky či zpomalit jeho
postup vhodnými aktivitami. Jednou z těchto možností
je ve společnosti lidí se stejnou diagnózou hledat nové
informace, nové přátele.
František Micko, Parkinson‑Help, z. s.
PARKINSON‑ HELP, klub Český ráj
otevřel svou klubovnu také v Liberci. Pravidelná setkání postižených
Parkinsonovou chorobou nabízejí
výměnu zkušeností s touto nemocí,
možnost volnočasových aktivit na
území Liberce a okolí, seznámení
s činností klubu a již proběhlými, ale
hlavně nadcházejícími aktivitami.
Informativní schůzky nejen pro členy
klubu Parkinson‑Help, ale pro všechny,
koho toto téma zajímá, se konají každý
druhý čtvrtek 16.00–17.00 v budově KSK
Liberec, Palachova 504/7 (naproti OC
Plaza), 5. patro, klubovna č. 4.

PROGRAM CENTRÁLNÍHO KLUBU SENIORŮ
Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1, e-mail: klub@ksk.liberec.cz

tel.: 485 244 992

PONDĚLÍ

16. 10.
ÚTERÝ

17. 10.
STŘEDA

18. 10.
ČTVRTEK

19. 10.
STŘEDA

Výtah je v zadní části průchodu.
Letošní setkání se konají 26. října,
9. a 23. listopadu a 7. a 21. prosince.
Podrobné info o činnosti najdete na
www.parkinson‑ceskyraj.cz.

Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace

Stendhal
Beseda s Annou Sadílkovou

14.00 hod.

Centrální klub
seniorů

Hudební odpoledne s harmonikou

13.30 hod.

Podzimní turnaj v šipkách

16.00 hod.

Setkání s Valdštejnkou

sál - suterén

Beseda, Frýdlant

15.00 hod.

Centrální klub
seniorů

Letem světem – První čínský císař
Naučný přírodopisný seriál

ČTVRTEK

10.00 - 12.00 hod.

Tréninkové dopoledne v Kuželně

26. 10.
PÁTEK

27. 10.
NEDĚLE

29. 10.
ÚTERÝ

2017 od 9,00
do 17,00 organizace
hodin na
dne 30. listopadu
Centrum zdravotníVás
a zve
sociální
péče Liberec
, příspěvková

15.00 hod.

Centrální klub
senirů

25. 10.

31. 10.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

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.

Home credit arena

10.00 hod.

Bedřich Smetana - Dalibor
Povídání o opeře v Divadelní
kavárně

16.00 hod.

Koncert skupiny Hradišťan
Informace v CKS

17.00 hod.

Módní přehlídka
napříč generacemi

bílá klubovna,
5. patro
Dům Kultury

Galerie - Lázně

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.
Cvičení pro seniory v rytmu hudby - každý pátek od 13.00 hod.
Zájemci o bezplatné vzdělávací kurzy počítačů a tabletů (pro začátečníky
i pokročilé) a trénování paměti se mohou přihlásit v CKS.

den otevřených dveří

Vás zve dne 30. listopadu 2017 od 9,00 do 17,00 hodin na
den otevřených dveří
Okrsek Krejčího: Krejčího 1172/3, 460 06 Liberec 6, budova „F“

Okrsek Burianova: Burianova 969, 460 06 Liberec 6, dispečink

Okrsek Krejčího:Okrsek
Krejčího
1172/3,
460 06
Liberec
budova
„F“
Borový
vrch: Borový
vrch,
460 146,
Liberec
14, dispečink
Okrsek Burianova: Burianova 969, 460 06 Liberec 6, dispečink
Provedeme Vás budovami, ukážeme Vám společné prostory, které naši klienti běžně využívají. Nahlédnete do

Okrsek
vrch:Seznámíme
Borový vrch,
460 14aLiberec
14, dispečink
prázdnéBorový
bytové jednotky.
Vás s provozem
chodem sociální
služby a zdravotní péče. Odpovíme na
všechny Vaše dotazy a zájemcům o naše služby rádi poradíme.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Provedeme Vás budovami, ukážeme Vám společné prostory, které naši klienti běžně využívají. Nahlédnete do
prázdné bytové jednotky. Seznámíme Vás s provozem a chodem sociální služby a zdravotní péče. Odpovíme na
všechny Vaše dotazy a zájemcům o naše služby rádi poradíme.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Přeprava
pro seniory
a zdravotně
znevýhodněné

Objednání:

773 773 778
pondělí – pátek

8:00 – 17:00 hod.

www.ksk-liberec.cz

Liberec chystá nový komunitní plán

Statutární město Liberec bude mít nový komunitní plán na léta 2018–2022 (dále jen KP). Jde o nejdůležitější dokument pro
další rozvoj sociálních a navazujících služeb, které jsou na území města vč. Vratislavic a ve čtyřech okolních malých obcích
poskytovány zpravidla neziskovým sektorem.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu
KOMUNITNÍ PLÁN mj. veřejně sděluje, jaké služby a v jakém rozsahu
chceme v dalších pěti letech udržet
či nově zavést a také spolufinancovat. A na druhé straně, pokud nebude
rozvoj některých služeb v plánu definován, bude jen velmi obtížné jejich
poskytování prosadit.
KP pro Liberec připravuje od letošního jara Centrum komunitní práce
Ústí nad Labem, které je velmi zkušeným metodikem i zpracovatelem,

a to participativní metodou společně
s poskytovateli sociálních služeb, klien–
ty, zástupci města i státní správy
v celkem 6 pracovních skupinách
(senioři, zdravotně postižení, děti
a rodina, závislí, sociálně vyloučení
a duševní zdraví).
Text je nyní (v době vydání Zpravodaje) už po veřejném připomínkovacím řízení a čeká jej ještě projednání
v komisích města, radě města a nakonec v listopadovém zastupitelstvu.

KP má samozřejmě přímý dopad
na financování služeb, protože by
se měl do roku 2022 reálně odrazit
v základní síti služeb (zřizuje ji kraj),
které z větší části hradí ministerstvo
práce a sociálních věcí. Liberec pak
ze svého rozpočtu platí část nákladů
služeb na území města; momentálně
jde o dotační fond s objemem 5 milionů korun/ za rok.
Pro rok 2018 bych ale rád tuto
částku navýšil o jeden milion, protože

sociální oblast je významně podfinancována.
Město Liberec zároveň od letošního roku stanovuje při financování
služeb jednotlivé priority. Dlouhodobě chceme významněji podporovat
především pobytové služby (azylová
zařízení) či stacionáře, nízkoprahová
zařízení, domovy pro seniory nebo
chráněné bydlení, protože jsou nejvíce nákladné. Nejnižší prioritu pak mají
služby sociálního poradenství.

POZVÁNKY / INFORMACE / MLÁDĚŽ

Zprávy DDM Větrník
NA PŘELOMU srpna a září proběhla
v budově liberecké radnice výstava
prací rukodělných kroužků oddělení estetiky a kroužku nejmenších
modelářů Kutílků. Chtěli bychom,
aby se tato výstava v prostorách
radnice stala tradicí.
Prezentovala se více než stovka a Tomáš Mrázek. Šikovnost našich
předmětů, které děti i dospělí měli dětí potvrdil ještě druhým místem
možnost vytvořit v rámci volnočaso- mezi staršími žáky Tibor Havlíček.
vých aktivit v DDM Větrník.
OPĚT JE TU další ročník tradiční
KOLOTOČ SERIÁLU soutěží papí- Ťapky. Přijďte si se svými dětmi
rových modelářů pokračoval i po v sobotu 21. října na chvíli odpočiprázdninách, tentokrát soutěží nout od městského shonu do krásné
O pohár kyjovské radnice ve dnech přírody Jizerských hor, kde jsme opět
22.–23. září. Díky spolupráci s klubem připravili zábavné sportovně-herní
modelářů Licard se mohly děti z DDM úkoly na dvou trasách, z nichž kratší je
vhodná i pro kočárky. Na malé turisty
Větrník této soutěže účastnit.
Na soutěž jsme přivezli 22 modelů čeká na závěr trati i sladká odměna.
a výsledkem bylo celkem 15 medailí. Startovat budeme od 9.00 do 11.30
V rámci této soutěže proběhlo i Mis- v parku před DDM Větrník.
trovství ČR lodních modelů a z něj
Kontak t: Veronika Šrejmová,
jsme si přivezli dva tituly mezi star- 778 499 502, veronika.srejmova@
šími žáky a juniory – Filip Svatoš ddmliberec.cz.
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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. 2017
307/17

mobilní telefon

29. 9. 2017

306/17

dokument Gujda Gejza

27. 9. 2017

305/17

klíče od vozidla

27. 9. 2017

304/17

klíče

27. 9. 2017

303/17

peněženka Ľubomír Kramár

27. 9. 2017

302/17

klíče od vozidla

27. 9. 2017

300/17

klíče – Tyršova

25. 9. 2017

299/17

nálezy DPMLJ: malířské potřeby, mobilní telefon + peněženka Derek George Winning,
2× svetr, plyšová hračka, balička cigaret, mobilní telefon, deštník
mobilní telefon

22. 9. 2017

297/17

mobilní telefon

21. 9. 2017

296/17

peněženka - Ludovít Fančovič

21. 9. 2017

295/17

hodinky

21. 9. 2017

294/17

klíče

21. 9. 2017

292/17

finanční hotovost

18. 9. 2017

291/17

nálezy DPMLJ: taška s příruční a brýlemi, deštník, dokument Matěj Němec, finanční
hotovost, vak, sluneční brýle, nabíječka

290/17

finanční hotovost

288/17

mobilní telefon

287/17

9. 9. 2017

nálezy iQlandia červenec a srpen 2017: 11× mikina, 2× tričko, 2× svetr, 1× bunda,
6× kšiltovka, 1× kabelka, 1× šátek, 2× klíče, 1× Powerbanka, 1× mobilní telefon
nálezy DPMLJ: náramek, skateboard

8. 9. 2017

285/17

fotobrašna

1. 9. 2017

283/17
282/17

nálezy DPMLJ: mikina, průkaz Patel Krunalkumar, bunda, batoh, dokumenty
Martina Kličková, mobilní telefon, kabelka – Sofie Perebyjnis, vesta, kšiltovka
jízdní kolo

1. 9. 2017
1. 9. 2017

Sedmiletý Václav Finěk obsadil třetí místo

Tři tituly a jeden bronz

sportparkliberec.cz

SSK Ruprechtice-Liberec
obsadil krásné třetí místo.
O poslední uvedený titul se zasloužila výborným výkonem sedmnáctiletá Kateřina Kimáková, která ve vzduchové pušce Vzpu40 s velkým náskokem, a v osobním rekordu, přestřílela
všechny své soupeřky. V malorážce
3x20 obsadila pěkné 6. místo.

8. 9. 2017

286/17

Václav Finěk

POSLEDNÍ SRPNOVÝ víkend se zmínění střelci zúčastnili finále Českého
poháru talentované mládeže v Plzni.
Teprve šestnáctiletý střelec Josef Kubr
dosáhl svým skvělým výkonem hned
na dva tituly z malorážky. Ovládl jak
disciplínu SM60 vleže, tak i třípolohový závod 3x20. Ve vzduchové pušce

18. 9. 2017
11. 9. 2017

Ve dnech 9.–10. září se v Mostě konalo MČR v rapid šachu.

Zásluhou Josefa Kubra a Kateřiny Kimákové zaznamenal
sportovní klub SSK Ruprechtice velmi úspěšnou medialovou
bilanci mladých střelců.

22. 9. 2017

298/17

Medaile z MČR v rapid šachu
HRÁLO SE TEMPEM 2x20 minut na
partii s bonusem 5 vteřin na tah. Turnaje
se v mistrovských kategoriích zúčastnilo
celkem 199 dětí a probojovalo se na něj
i 6 hráčů klubu TJ Desko Liberec: Václav
Finěk (H10 – hoši do deseti let), Tomáš
Halama (H10), Matouš Brůna (H12),
Matthias Hauser (H12), Agáta Hušková
(D14) a Kateřina Vaškovská (D14).
Nejvíce se dařilo teprve sedmiletému Václavu Fiňkovi, který vybojoval
třetí místo, a Agátě Huškové, která
skončila desátá. Příslibem do budoucna je zejména třetí místo Václava
Fiňka, který může v kategorii H10 startovat ještě v příštích třech letech.

23

BUĎTE S NÁMI VE SPOJENÍ
#SPORTPARK
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11 medailí do Liberce
Liberečtí junioři z oddílu Okinawa
Karate a Kobudo slaví úspěchy
z turnaje karate a Poháru talentů
Krajského svazu Vysočina.

Kateřina Smutná se přihlásila Jiří Suchánek
k obhajobě na Jizerské 50
má bronz z ME
Nejlepší česká běžkyně na lyžích se pilně připravuje na
novou sezonu, ve které bude mimo jiné usilovat o třetí
vítězství na slavné Jizerské 50. 
Jizerská 50

Na konci září byl pořádán Pohár
talentů a turnaj karate v Havlíčkově
Brodě. Tato soutěž byla určena všem
mladým karatistům, kteří cvičí jakýkoliv styl karate ve věkovém rozmezí od 6
do 17 let z celé České republiky.
Liberecký oddíl zde reprezentovali
čtyři karatisté, kteří si odvezli z turnaje
celkem 11 medailí.
Vítek Sigmund si vybojoval zlato
v kategorii yakusoku kumite (16–17
let) a bronz - kata (16–17 let). Veronika Zázvorková získala 2 zlaté medaile
- kata mladší žákyně (7-9 let), kumite
mladší žákyně (7–9 let), 1 stříbrnou –
yakusoku kumite (9–10 let) a 1 bronzovou medaili - kihon (9–10 let). Viktor
Steger si přivezl 1 zlato – yakusoku
kumite (9–10 let), 2 stříbra – kihon (9–10
let) a kata – mladší žáci (10–11 let), 2
bronzy – kata beginners (9–10 let)
a kumite beginners (8–12 let) a oslavil
tím svůj první rok cvičení karate. Michal
Fotr, který se věnuje karate velice krátkou dobu, skončil těsně pod medailovým umístěním a odvezl si zkušenosti
a přípravu na další závody.

NABÍDKA TJ STARÝ HARCOV
Liberecká TJ Starý Harcov chce
vyjít vstříc samoživitelkám, jejichž
syn by rád sportoval, ale nemohou
si dovolit zaplatit měsíční příspěvky.
TJ Starý Harcov nabízí novým
členům sportovní vyžití ve florbalu,
míčových hrách i v lehké atletice.
Příspěvek pro nového člena činí
pouze 100 Kč pololetně.
Kontakt: 792 263 416 (Radim).

SPORT



Na mistrovství Evropy ve stolním tenise hendikepovaných ve
slovinském Lašku postoupili ze
základních skupin do play off tři
čeští reprezentanti a jeden z nich
se probojoval až do semifinále.
Vozíčkář Jiří Suchánek z Liberce
ve dvouhře mužů klasifikace SM2
porazil v boji o medaili Ukrajince
Oleksandra Yezyka 3:2 a vybojoval na šampionátu bronz.
Suchánek tak zopakoval úspěch
z paralympiády v Riu, kde rovněž
došel až do semifinále. Zopakovat bronzový úspěch z minulého
šampionátu se naopak nepodařilo
Ivanu Karabcovi v kategorii MS10.
Jeho cestu ukončil v osmifinále
Denislav S. Kodjabashev.

KATEŘINA SMUTNÁ se po několika týdnech vrátila domů do Jablonce, kde
ji čeká další část přípravy. V únoru se na Jizerské magistrále postaví světové
konkurenci v rámci 51. ČEZ Jizerské 50. „Jsem tam doma, bude to pro mě jako
každý rok speciální. Tlak ale necítím, ráda se o obhajobu vítězství přihlásím,“
říká odhodlaně Smutná.
51. ČEZ Jizerská 50 se uskuteční o víkendu 16.–18. února 2018.

16 cenných kovů a stříbro mezi oddíly
3 zlaté medaile, 4 stříbrné pozice, 9 bronzů, ale také výborná
týmová nálada a skvělá atmosféra. To vše se podařilo
vybojovat závodníkům SK Karate Shotokan Liberec na
druhém kole národního poháru, který proběhl v Kladně.
Trenéři SK Karate – Shotokan Liberec
ZÁVODNÍCI SK Karate – Shotokan
Liberec mají za sebou velmi náročnou
letní přípravu, což přispělo k tomu,
že do Kladna odjížděli trenéři, kouč
i závodníci s velkými očekáváními,
která je jim podařila splnit na 100 %.
Liberečtí přivezli 16 medailí a 8 těsně
nemedailových pozic, a vybojovali tak
se ziskem 345 bodů stříbrnou příčku
v žebříčku klubů. Na nejvyšší stupínek
vystoupali Tomáš Vacek (kata starší
žáci), kata tým ml. žákyně (Biriucová,
Majbová, Rajtrová) a Klára Muzikářová
(st. žákyně do 50 kg).

„Z výkonu našich svěřenců máme
velikou radost. Závod zvládli s přehledem a několikrát se jim dařilo
vítězit s velkou převahou. Troufám si
tvrdit, že díky tvrdé práci dětí i trenérů jsme se opět o trošku přiblížili
i světovému karate. Velmi si slibujeme od spolupráce s mentálním
koučem Ondřejem Petrem, který
pomáhá našim závodníkům zvládnout soutěže a tréninky i po psychické stránce,“ uvedla Petra Piskačová,
hlavní trenérka SK a předsedkyně
státní reprezentace.
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DISTRIBUCE ZPRAVODAJE
WWW.LIBEREC.CZ/ZASTUPITELSTVO

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC
čtvrtek 26. října od 15 hodin
ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 11 V HISTORICKÉ BUDOVĚ RADNICE

Distribuci Libereckého 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.: 485 246 430. Do vyčerpání
zásob je Zpravodaj k dispozici v recepci
hlavní budovy radnice, Nového magistrá
tu a v městském informačním centru.

