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Vychází v nákladu 50 000 kusů  ZDARMA

NAIVNÍ DIVADLO SLAVÍ
NA

REKONSTRUKCE
BAZÉNU

V létě roku 2020 začne
náročná oprava Bazénu
Liberec.

„BAZÉN MUSÍME opravit za každou
cenu. Nemůžeme dopustit, aby jej
nějaká fatální závada vyřadila z provozu,“
říká náměstek primátora Jiří Němeček.
VÍCE NA STR. 10

V JAKÉM STAVU
JE ÚZEMNÍ PLÁN?
Nový rok se pro Naivní divadlo Liberec ponese ve znamení řady významných událostí. Divadlo oslaví 70 let od vzniku, natočí o něm dokument
Česká televize a v Galerii U Rytíře uvede velkou výstavu. Součástí jubilejního roku je 25. ročník mezinárodního festivalu loutkových divadel
Mateřinka. Více na straně 20.
Foto Naivní divadlo Liberec

Nový územní plán Liberce se
tvoří již od roku 2007.
V současné době se řeší
10 strategických změn.

Město od února opět zlevňuje jízdné v MHD
Po zářijovém zavedení výhodné roční jízdenky za 3 650 korun město od 1. února 2019 zavádí
zlevněný roční kupon za 912 korun pro děti, studenty a seniory nad 65 let. Do 75% slev byli
nově zahrnuti také senioři pod 65 let, kteří jsou v důchodu.
Jan Vrabec
„NOVÉ TYPY jízdenek a nižší ceny jízd‑
ného vyplývají z nového Tarifu městské
dopravy v Liberci, který v prosinci schvá‑
lila rada města. Zavedením nových
slev navazujeme na loňské zlevňování
jízdného, kdy například cena ročního
předplatného klesla z původních 5 520
korun na nynějších 3 650 korun,“ uvedl
primátor Jaroslav Zámečník.

„Novým nařízením statutární‑
ho města Liberec to napravujeme
a v novém Tarifu městské dopravy
Na základě nařízení vlády loni došlo už se počítá i s jízdenkami přímo pro
také k výraznému snížení cen jízdného důchodce, jejichž cenu jsme sjednotili
pro děti, studenty do 26 let a seniory nad se sníženými cenami pro cestující nad
65 let, kteří jezdí od září o 75 % levněji. 65 let, děti a studenty do 26 let,“ vysvět‑
Do vládou nařízených slev ale nebyla lil primátor.
zahrnuta kategorie penzistů do 65 let.

Pokračování na str. 2

„Navazujeme na loňské
zlevňování jízdného.“

PODLE POSLEDNÍHO jednání radních
města by mohl být nový územní plán
schválen na konci roku 2021. Na konci
ledna o tom budou také jednat zastupi‑
telé.VÍCE NA STR. 13
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>> Levnější MHD…

EDITORIAL
Vážení Liberečané,
doufám, že jste do nového roku vstoupili úspěšně,
a všem vám přeji, ať se vám v Liberci v roce 2019 žije
spokojeně. Ve vedení města děláme vše pro to, aby
to tak skutečně bylo.
Těší mě, že se nám hned od začátku podařilo nasadit vysoké pracovní
tempo. Do konce roku 2018 jsme stihli 4 schůze rady města a 3 zasedání
zastupitelstva. Během prosince jsem se také třikrát sešel s novým primáto‑
rem sousedního Jablonce nad Nisou. Řešili jsme řadu stěžejních témat jako
společný dopravní podnik, financování meziměstské tramvajové tratě nebo
zajištění autobusové dopravy v Liberci a Jablonci nad Nisou v roce 2019.
Jsem rád, že nastavené tempo už přineslo řadu konkrétních výsledků.
Podařilo se nám zajistit další slevy v městské hromadné dopravě a ve velmi
krátké době jsme zrealizovali předtím nedotažené změny v řízení městských
společností. Do budoucna si od nich slibujeme především úspory a vyšší
efektivitu.
Jednou z našich priorit je bezpečnost ve městě, a proto se budu každý
týden setkávat s ředitelem městské policie. S platností od ledna letošního
roku už jsme stihli zajistit zvýšený dohled nad frekventovanou Fügnerovou
ulicí, kudy denně projde cca 70 tisíc lidí. V okolí terminálu MHD teď denně
od 10 do 22 hodin operuje dvoučlenná hlídka strážníků.
Aktuálně před námi stojí především sestavení rozpočtu města, kde už
dopředu víme, že se budeme potýkat s požadavky, které jsou o několik stovek
milionů korun vyšší než naše příjmové možnosti.
To je ale na nás. Vy si užívejte sněhové nadílky a mějte se krásně.

Jaroslav Zámečník

primátor města Liberec

Dokončení ze strany 1.
I penzisté tak budou od února jezdit
v MHD za výrazně zvýhodněných pod‑
mínek, konkrétně za 43 korun v případě
sedmidenní jízdenky, 132 korun v přípa‑
dě třicetidenní jízdenky a 342 korun při

zakoupení devadesátidenní jízdenky.
Další novinkou je zavedení zlevněných
366denních jízdenek právě pro penzis‑
ty a zároveň pro děti, studenty do 26 let
a seniory nad 65 let. Roční jízdenka je
vyjde na 912 korun.

NOVÉ JÍZDENKY A NIŽŠÍ CENY V MHD OD 1. 2. 2019
Změny se týkají nepřenosných časových jízdenek pro zónu „LIBEREC“

TYP JÍZDENKY

DOSAVADNÍ
CENA

CENA
OD 1. 2. 2019

Sedmidenní základní

175 Kč

175 Kč

Sedmidenní základní

175 Kč

175 Kč

Sedmidenní zlevněná (dítě, student, 65+)

43 Kč

43 Kč

Sedmidenní pro důchodce

75 Kč

43 Kč (sleva)

530 Kč

530 Kč

Třicetidenní základní
Třicetidenní zlevněná (dítě, student, 65+)

132 Kč

132 Kč

Třicetidenní pro důchodce

230 Kč

132 Kč (sleva)

Devadesátidenní základní

1 370 Kč

1370 Kč

Devadesátidenní zlevněná (dítě, student, 65+)

342 Kč

342 Kč

Devadesátidenní pro důchodce

595 Kč

342 Kč (sleva)

3 650 Kč

3 650 Kč

366denní základní
366denní zlevněná (dítě, student, 65+)

–

912 Kč (nový produkt)

366denní pro důchodce

–

912 Kč (nový produkt)

366denní
Držitel zlaté Janského plakety

1 800 Kč

1 800 Kč

Tiskové konference
První
miminko
roku
v přímém přenosu
Pozn.: Novinky jsou zvýrazněné.

Zasedání libereckých zastupitelů mohou občané sledovat
již několik let online na městském kanálu Youtube. Jednou
z prvních letošních novinek je přímý přenos tiskových
konferencí vedení města po jednání radních.
Pavel Chmelík
RADA MĚSTA zasedá
vždy v úterý jednou za dva
týdny a následující středu
se ve 13.00 koná tisková
konference k aktuálně
probíraným tématům.
Online přenos se poprvé uskutečnil
9. ledna na facebookových stránkách
města www.facebook.com/liberec.
Radnice tak pokračuje ve snaze
o maximální informovanost občanů.
Jde také o rozšíření možnosti nefor‑
mální komunikace; jak samozřejmě na
Facebooku, tak na Youtube je možné
psát připomínky, dotazy a diskutovat.
Postupné zlepšování informova‑
nosti občanů města začalo v roce 2011

proměnou městského zpra‑
vodaje. Následovala změna
internetových stránek www.
liberec.cz, přibyl informační
portál www.visitliberec.eu,
online zastupitelstvo (později
včetně záznamu minulých zasedání)
následovala první verze facebooko‑
vých stránek, další změna a vylepšení
webu a zavedení řady online služeb
magistrátu.
V pořadí druhý přímý přenos tisko‑
vé konference po jednání rady města
se uskuteční 23. ledna, další pak
6. a 20. února, vždy ve 13.00. Aby vám
žádná informace neunikla, sledujte
facebookový profil města Liberec.

Prvním miminkem narozeným v liberecké nemocnici v roce 2019 je Demir, který přišel
na svět 1. ledna v 6.29 hodin. Štastnou maminku navštívil v porodnici primátor Liberce
Jaroslav Zámečník. Mamince předal malý dárek a jí i miminku popřál hlavně štěstí a zdraví.

Foto: Jan Vrabec
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Se sněhem bojuje
Samolepky varují
v Liberci stovka strojů před odtahem auta
Pravé zimní počasí prověřuje připravenost Technických služeb
města Liberec a od prosince už postupně ukrajují ze svých
zásob posypových materiálů.
Redakce
VŠECHNY SVÉ síly vysílají v těchto
dnech do terénu Technické služby
města Liberec. Každé ráno vyráží do
ulic Liberce 160 pracovníků. Do terénu
je připraveno vyjet 70 vozidel různé‑
ho typu a zaměření a přes 30 exter‑
ních strojů, které zajišťují převážně
údržbu komunikací III. tříd. Zapojuje
se i technika, která jinak slouží pro
údržbu zeleně. Pro zimní údržbu hůře
dostupných míst, kam se nedostane
mechanizace, využívá město také 85
pracovníků Komunitních prací Liberec,
kteří odklízejí sníh ručně.
Před příchodem zimy měly Technic‑
ké služby ve skladech zásobu 5 tisíc
tun soli a 2 tisíce tun drtě. Posypový
materiál průběžně doplňují podle
aktuálních klimatických podmínek.
V zimním období udržují Technic‑
ké služby města Liberec (TSML) více
než 407 km silnic, 165 km chodníků,
65 000 m2 parkovišť, 12 000 m2 veřej‑
ných prostranství, čistí 3 532 schodů,
345 zastávek MHD a 322 přechodů
pro chodce, které jsou ve vlastnictví
Liberce.
Úklid města se v zimních měsících
řídí takzvaným operačním plánem,
který každoročně sestavuje magistrát

Pavel Chmelík

Dobrý den,
neparkujte prosím
na tomto místě,
překážíte svozu
odpadu.

ve spolupráci s TSML a schvaluje jej
rada města. Plán obsahuje seznam jed‑
notlivých tras úklidu vozovek, techno‑
logii zimní údržby a pořadí důležitosti
komunikací, dle které musí být zabez‑
pečena sjízdnost komunikací. Tento
plán se pravidelně v rámci možností
rozšiřuje na základě nově vzniklých
komunikacích a dle požadavků občanů
města.
Časové limity pro dokončení zimní
údržby na komunikacích jsou dané
zákonem o pozemních komunikacích,
ale v Liberci jsou stanoveny limity
o polovinu kratší. Časový limit běží
od chvíle, kdy přestane padat sníh či
mrznoucí déšť.

ČASOVÉ LIMITY ZIMNÍ ÚDRŽBY
komunikace

I. třídy

do 2 hodin po spadu sněhu

komunikace

II. třídy

do 6 hodin po spadu sněhu

komunikace

III. třídy

do 24 hodin po spadu sněhu

chodníky

I. kat. důležitosti

do 6 hodin po spadu sněhu

chodníky II a schody

II. kat. důležitosti

do 12 hodin po spadu sněhu

parkoviště

do 24 hodin po spadu sněhu

veřejná prostranství

program A

do 6 hodin po spadu

veřejná prostranství

program B

do 12 hodin po spadu sněhu

přechody
zastávky MHD

Už během ledna bude řada majitelů aut v Liberci nacházet na
čelním skle samolepku. Jejich spravedlivý hněv na neznámého
vandala opadne ale hned po přečtení textu. Samolepky totiž
varují motoristy před odtažením jejich překážejícího vozidla.

do 12 hodin po spadu sněhu
do 12–24 hodin po spadu sněhu

Dispečink zimní údržby TSML

604 295 474 (vozovky I. a II. kategorie aj.)
604 295 429 (vozovky III. kategorie, chodníky I. a II. kategorie aj.)

Přeparkujte prosím svoje
vozidlo, aby mohl být
proveden dodatečný svoz.
Pokud tak neučiníte, bude
Váš vůz ve spolupráci
s městskou policií odtažen.
V této lokalitě svážíme
odpad pravidelně
Čistší^Liberec

Děkujeme za spolupráci a věříme, že čisté a uklizené město je
i Vaším přáním Statutární město^Liberec a popeláři z FCC

POPELÁŘSKÉ VOZY, a nyní v zimě
vozy údržby, často na sídlištích bojují
s místem. Ke kontejnerům nebo
s pluhem totiž nelze projet přes všu‑
dypřítomná parkující vozidla. Jediným
řešením je pak odtah překážejících aut.
Auto vám nechá městská policie
odtáhnout i nadále, pokud nenechá‑
te dostatečně volný průjezd tam, kde
má být. „Chceme být však vstřícní,
méně přísní a motoristy budeme před
odtahem varovat den předem. Dozví
se o tom ze samolepky na čelním skle
a budou mít čas vozidlo přeparkovat,“
vysvětluje náměstek primátora pro
technickou správu města a informační

technologie Jiří Šolc.
Samolepky jsou dvojího druhu.
První upozorňuje před svozem odpadu
a bude na ní vyznačen i termín svozu,
druhá informuje o překážení parkující‑
ho vozu při údržbě komunikací.
Překážející auta na sídlištích jsou
velký problém nejen pro komunální
služby, ale i pro případné záchranné
jednotky. Především velká auta hasičů
nemají leckde šanci projet. Dlužno
podotknout, že motoristé v řadě přípa‑
dů také nemají moc na výběr, protože
parkovacích míst je málo. Na druhou
stranu nejsou výjimkou rodiny se
dvěma nebo dokonce více vozidly.

SETKÁNÍ
S OBČANY
HANYCHOVA
Primátor a celé vedení města
s vámi bude diskutovat o aktuálních
tématech ve vaší čtvrti
Hasičárna Horní Hanychov
(Ještědská 230)

www.liberec.cz

24. ledna
17.00 – 19.00
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TOP AKCE ROKU 2019

NESEĎTE DOMA

TOP AKCE ROKU 2019

8.–10. 2.:
ČEZ JIZERSKÁ PADESÁTKA,
mezinárodní závod v běžeckém ly‑
žování, Jizerské hory, www.jiz50.cz

24.–25. 5.:
FRESH FESTIVAL,
gurmánský festival jídla a pití,
www.freshfestival.cz

9. 2.:
ČEZ SKIFEST, koncert v rámci ČEZ
Jizerské padesátky,
nám. Dr. E. Beneše, www.jiz50.cz

30. 5.–2. 6.:
DUHOVÁ BOUŘE, hudební festi‑
val mládeže,
www.hudebnimladez.cz

2. 3.:
OSTAŠOVSKÝ MASOPUST,
Liberec‑Ostašov, www.ostasov.eu

31. 5.:
ZUŠ OPEN, tradiční vystoupení
žáků hudebních oborů a orchestrů
ZUŠ, nám. Dr. E. Beneše, Liberec,
www.zusliberec.cz

14.–16. 3.:
EUROREGION TOUR 2019, vele‑
trh cestovního ruchu, Eurocentrum
Jablonec nad Nisou, www.eurore‑
giontour.cz
12.–21. 4.:
VELIKONOČNÍ TRHY
s doprovodným programem, nám.
Dr. E. Beneše, www.visitliberec.eu
19.–20. 4.:
BITVA U LIBERCE 1757, re‑
konstrukce bitvy, doprovodný
program, nám. Dr. E. Beneše, areál
Vesec, www.archa13.cz

5.–7. 6.:
FESTIVAL DĚTSKÉHO
ČTENÁŘSTVÍ, festival dětských
knih, Lidové sady Liberec,
www.veletrhdetskeknihy.cz
8.–9. 6.:
LIBERECKÝ JARMARK, dvouden‑
ní slavnost, trhy s doprovodným
programem, nám. Dr. E. Beneše,
www.visitliberec.eu

22. 4.:
DEN ZEMĚ + ZAHÁJENÍ SEZONY
ZOO, www.zooliberec.cz
květen–září:
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
MĚSTA „Po židovských stopách“,
info: Městské informační centrum
Liberec, www.visitliberec.eu
10.–11. 5.:
MAJÁLES, zábava plná muziky
a tance, park Budyšínská, Liberec,
www.majalesliberec.cz
16.–19. 5.:
DŮM A ZAHRADA,
prodejní výstava, Home Credit Are‑
na, www.vystavydiamantexpo.cz
17. 5.:
MUZEJNÍ NOC POD JEŠTĚDEM,
noční prohlídky s programem,
www.muzejninoc.cz
17.–19. 5.:
WTF?!, festival současného diva‑
dla, Malé divadlo Liberec, www.
saldovo‑divadlo.cz
24. 5.:
NOC KOSTELŮ, zpřístupněné
sakrální památky s doprovodným
programem, Liberec,
www.nockostelu.cz

14. 6.:
KRAJSKÉ SLAVNOSTI A DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
Krajský úřad Libereckého kraje,
www.kraj‑lbc.cz
18.–12. 6.:
MATEŘINKA,
mezinárodní festival loutkových
divadel, Naivní divadlo Liberec,
www.naivnidivadlo.cz
23.–28. 6.:
HRY IX. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ
A MLÁDEŽE ČR, největší sportovní
mládežnická akce v ČR, Liberec
a Jablonec nad Nisou,
www.odm.olympic.cz/2019
29. 6.:
SLAVNOSTI VRATISLAVICKÉHO
PIVA, tradiční slavnosti plné piva
a oblíbených kapel, pivovar Vrati‑
slavice, www.pivo‑konrad.cz

NESEĎTE DOMA

leden 2019 

TOP AKCE ROKU 2019
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červenec–srpen:
LÉTO NA NÁMĚSTÍ, prázdniny
plné kulturních a sportovních akcí,
nám. Dr. E. Beneše, www.liberec.cz

7. 9.: SPORT LIVE, sportovní vele‑
trh, Home Credit Arena,
www.homecreditarena.cz
14. 9.: OSLAVY JEŠTĚDU, prohlíd‑
ky, divadelní a hudební vystoupení,
program pro rodiny,
www.jestedliberec.cz
19. 9.:
DEN REGIONÁLNÍCH POTRAVIN
LIBERECKÉHO KRAJE, předsta‑
vení regionálních potravin, tržiště,
ochutnávky, nám. Dr. E. Beneše,
www.kalendar‑akci‑lk.cz
28.–29. 9:
OKTOBERFEST, tradiční festival
s hromadou jídla, pití a kapel, Pláně
pod Ještědem,
www.chataplane.cz
10.–12. 10.:
EDUCA MYJOB LIBEREC, veletrh
o práci a studiu, Home Credit
Arena, Liberec,
www.homecreditarena.cz

červenec–srpen:
DĚTSKÉ KOMENTOVANÉ
PROHLÍDKY MĚSTA,
info: Městské informační centrum,
www.visitliberec.eu
25.–28. 7.:
BENÁTSKÁ!, oblíbený letní hu‑
dební festival, Rekreační a sportov‑
ní areál Vesec,
www.benatska.cz
22.–25. 8.:
BOHEMIA CANTAT, nesoutěžní
festival sborového zpěvu, Liberec,
www.bohemiacantat.cz
31. 8.:
PIVNÍ FESTIVAL, to nejlepší
z převážně regionálních pivovarů
a k tomu kvalitní hudba, nám. Dr. E.
Beneše, www.trhyvliberci.cz
1. 9.:
OPEN AIR PŘEDSTAVENÍ DIVADLA F. X. ŠALDY,
nám. Dr. E. Beneše,
www.saldovo‑divadlo.cz
6.–7. 9.:
LÉTOFEST, hudební festival, letiště
Ostašov, www.letofest.cz
7. 9.:
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
(EHD), zpřístupnění památek a za‑
jímavých objektů, Liberec, www.
visitliberec.eu
7. 9.:
BIG BAND JAM, energická hudeb‑
ní smršť, nám. Dr. E. Beneše, www.
bigoband.cz

18.–20. 10:
DŮM A BYDLENÍ + AUTOSALON,
prodejní výstava, Home Credit
Arena,
www.vystavy.diamantexpo.cz

^
^^
^
^^
^
Prohlídky
libereckého
^^
podzemí
^
^^
^
^ ^Tajemný
Tajemný^Liberec
^

4.–17. 11.:
LISTOPAD 1989, připomínka
30. výročí sametové revoluce,
nám. Dr. E. Beneše, Liberec
30. 11.–23. 12.:
VÁNOČNÍ TRHY, adventní jarmark
s doprovodným programem,
náměstí Dr. E. Beneše, www.trhy‑
vliberci.cz

Komentované prohlídky
největšího krytu civilní obrany
Každá první sobota v měsíci
8.30 | 10.00 | 11.30 hodin

Vstupenky je nutné zakoupit předem
v Městském informačním centru Liberec,
info@visitliberec.eu, tel.: 485 101 709
Cena vstupného: 50 Kč dospělí,
zlevněné 30 Kč.
www.visitliberec.eu
#visitliberec

Podrobný kalendář akcí najdete na
www.visitliberec.eu
Změny vyhrazeny!
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Sbírka „Pomoc Karolínce“ Zprávy z DDM Větrník
V září loňského roku jsme se dověděli, že naše žákyně utrpěla
těžký úraz při dopravní nehodě. Místo ve školní lavici ležela
v Praze v Motole v nemocnici a vyhlídky nebyly nijak valné.
Alena Routová, ředitelka ZŠ Oblačná

Karolínka s maminkou 

ČEKALO JI několik operací, lázně a reha‑
bilitace. Žije v Mníšku sama s maminkou,
která nemohla chodit do zaměstnání,
protože byla s ní.
Chtěli jsme nějak pomoci, a situaci tak
rodině ulehčit. Zřídili jsme proto trans‑
parentní účet a vyhlásili sbírku „Pomoc
Karolínce“. Sbírka skončila 31. 12. 2018
a bylo na ní vybráno cca 550 000 Kč, které
budou použity na úhradu výdajů s reha‑
bilitací, na nákup zdravotních pomůcek

Foto: David Černý, FN Motol

a zajištění bezbariérového bydlení
v Liberci pro dívenku a její maminku.
Chtěli bychom touto cestou podě‑
kovat všem, kdo přispěli jakoukoli část‑
kou na účet a pomohli. Ráda bych také
poděkovala panu učiteli Aleši Suchar‑
dovi, který se celé akce ujal, kontaktoval
rodinu a pomáhal s organizací.
Přejeme, aby vše dobře dopadlo
a naše spolužačka se mohla co nejdříve
vrátit.

LIBEREC.CZ/DEVADESATKA

Tomáš Herder 
PO PŘEVODU orga‑
nizace DDM Větrník
pod statutární město
Liberec jsme mohli
díky vstřícnosti vedení
města zrekonstruovat
jednu ze dvou chatek
v blízkosti přehrady
Souš. Chatk y jsou
v překrásném prostředí
vhodném pro turistiku
a odpočinek v přírodě.
Bohužel chatky mohly být z důvodu
svého chatrného stavu a také hygienic‑
kých podmínek využívány pouze členy
turistických oddílů našeho DDM a to
pouze krátkodobě v letním období.
Finanční podpora umožnila rekon‑
strukci jedné z chatek, a tak na počát‑
ku prosince 2018 mohla proběhnout
kolaudace tohoto objektu včetně nově
vybudované čističky odpadních vod.
To umožní celoroční provoz i na delší
pobyty a podstatné je také to, že ji
můžeme nabídnout širší veřejnosti.
Bližší informace a informace k rezerva‑
ci chatky najdete na našich webových
stránkách. Doufáme, že finanční situa‑
ce nám umožní rekonstrukci i druhého
objektu v co nejbližší době.
I v roce 2019 připravujeme pro
širokou veřejnost některé již tradiční
akce. V období masopustního veselí se
můžete těšit na „Maškarní bál v bač‑
korách“, který proběhne na počátku
února. Akce je hlavně zaměřena na

www.ddmliberec.cz

rodiče s malými dětmi, na které čeká
veselá hudba, taneční vystoupení,
soutěž o nejlepší masku a nejoriginál‑
nější bačkory a další hry se zábavou.
V květnu se uskuteční další ročník
turistického výšlapu „Jarní ťapka
v pohádkovém lese“. Opět budou na
děti čekat stanoviště s pohádkovými
postavami a různými úkoly, které pomů‑
žete svým dětem zvládnout. Na konci
čeká sladká odměna. Aktuální informa‑
ce k akcím najdete na stránkách www.
ddmliberec.cz.
Chtěli bychom požádat rodiče, aby
sledovali naše webové stránky nejen
při přihlašování na kroužky nebo na
tábor, ale také především v období, kdy
děti mají prázdniny nebo jiná volna ve
školách. Děti často nepředají informaci
o tom, jestli kroužek probíhá, a tak tyto
informace lze najít na našich stránkách.
Stačí se podívat na úvod našich strá‑
nek, kde informace o uzavření DDM
v období volna najdete.

Princezna Julie: projekt proti šikaně v ZŠ
Zastřešující dvouletý projekt proti šikaně a dětskému násilí na základních školách zahájil v polovině ledna rezort
školství a sociálních věcí. Projekt dostal název Princezna Julie na památku třináctileté Julie Moravcové, která si
v roce 2015 dobrovolně vzala život, přičemž šikana byla patrně jednou z příčin.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu
PRINCEZNA JULIE má mj. upozornit na
veškerá rizika podobných netolerova‑
telných jevů a otevřít veřejnou debatu
o nich.
Co je však nejpodstatnější, Princez‑
nou Julií chceme především podpořit
samotné úsilí i preventivní programy
jednotlivých základních škol; jde tedy
o vzájemně se doplňující a znásobující
aktivity. Dá se totiž bez pochyb říci, že
neexistuje větší školní kolektiv, kde by
šikana – byť třeba v latentní podobě –
neexistovala, jen ji umíme lépe či hůře
odhalovat a řešit. Pokud bych chtěl toto

tvrzení podpořit až do krajnosti, řekl
bych, že právě ve škole, která dlouho‑
době vykazuje nulové případy výskytu
šikany, nemusí být samo o sobě něco
v pořádku. Což může mít řadu příčin,
jako je třeba obava postižených dětí se
včas svěřit, nízká ochota či nedostatečná
kompetence rodičů i pedagogů řešit už
první projevy rizikového chování, špatně
nastavená primární prevence (jak šikanu
detekovat, co mají děti v kritický okamžik
dělat) i oslabování školních kolektivů
(selhávání sociálního a osobnostního
klimatu).

Princezna Julie v průběhu dvou let
obsáhne řadu různorodých aktivit. Na
každé z dvaceti běžných ZŠ chceme
nechat zpracovat podrobnou mapu školy,
abychom získali potřebná vstupní data;
každý měsíc se uskuteční jedna beseda
preventistů Městské policie Liberec se
žákovským parlamentem ZŠ, odkud pak
chceme informace o všech rizicích i řeše‑
ních šikany přenášet formou P2P (děti
dětem) do jednotlivých tříd a diskutovat
o nich v třídnických hodinách. Chystá‑
me také krizový rozcestník na sociálních
sítích pro potenciální dětské oběti šikany

(co dělat, na koho se obrátit), odborný
workshop pro ředitele škol i školní pre‑
ventisty a rovněž debaty s veřejností.
Vrcholem prvního roku projektu bude
divadelní představení O vílách a Králi
draků, inspirované Julčiným příběhem,
které pod režijním vedením Jany Hejret
Vojtkové zkouší herecké Studio DFXŠ,
jež je většinově postaveno na dětských
hercích. V druhém roce projektu to pak
bude závěrečný koncert dětí ze ZUŠ, pro‑
tože právě umělecké vzdělávání a jeho
podpora je jednou z cest, jak rizikovým
jevům účinně čelit.

INZERCE

leden 2019 
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Ka d den nezávislé a profesionální
zpravodajství z Liberecka.
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ZŠ 5. května čeká rekonstrukce za 100 milionů
Centrální libereckou ZŠ 5. května čeká od letošního dubna několikaměsíční rekonstrukce a modernizace obou jejích budov
v celkovém objemu zhruba 115 milionů korun. Po dokončení úprav tak škola bude nejmodernější v Liberci.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu
PO DOBU rekonstrukce přitom bude
pro 530 žáků školy zajištěna náhradní
výuka v areálu bývalého gymnázia
Mařanova ve Vesci, protože provoz na 5.
květnu nebude možný z bezpečnostních
důvodů.
Areál v Mařanově ulici, který je plně
uzpůsoben školní výuce i velmi pečlivě
spravován, městu zapůjčila Technická
univerzita v Liberci (TUL). Financování
rekonstrukce je možné díky dotacím
z IPRÚ a OP Životní prostředí; objekt
1. stupně získá 7 nových odborných
učeben v podkroví, kompletní zateplení,
nové výplně oken a dveří i nový zdroj
vytápění; objekt 2. stupně nové rozvody
a osvětlení, kompletní zateplení, nové
výplně oken a dveří i nový zdroj vytá‑
pění. Obě budovy budou nově rovněž
bezbariérové.
Do Mařanovy ulice se škola i s kompletním vybavením přestěhuje v průběhu prvních 14 březnových dní,

výuka tam potrvá až do září, nejpozději
října letošního roku, kdy by se žáci 24
tříd i jejich pedagogové měli vrátit zase
zpět. V areálu Mařanova bude zajištěno
i stravování formou externího dovozu
obědů. Venkovní výuka tělesné výchovy
pak bude možná na hřišti Sokol Doubí.
Jako nejsložitější aspekt provizorního zajištění výuky se nakonec
ukázala doprava dětí do Vesce. Prak‑
ticky na patě objektu Mařanova je sice
umístěna autobusová zastávka, DPMLJ
ani ČSAD ale nemají dostatečnou kapa‑
citu 500 žáků v ranní špičce přepravit.
Už v listopadu jsem tedy na třídních
schůzkách rodiče požádal, aby nám
do měsíce prostřednictvím dotazníku
sdělili, jakou formu přepravy preferují.
Výsledky? 246 by rádo speciální školní
autobus na lince 5. květen – Mařanova,
135 pak zvolilo individuální dopravu.
Neznámou je 159 rodičů dětí, kteří se
do ankety vůbec nezapojili, ale které

musíme z opatrnosti přidat ke skupině
zájemců o školní autobus. Město proto
po dohodě s vedením ZŠ zajistí pro
zájemce odvoz školními autobusy
(patrně z Tržního náměstí), nutný ale
bude posun začátku výuky nejméně
o 20 minut, protože žádný z doprav‑

ců už nám nedokáže vykrýt čas mezi
7.30–8. 00. Mj. i kvůli tomu, že ČSAD nám
souběžně 4 autobusy zajišťuje přepravu
dětí ZŠ Náměstí Míru do areálu TUL.
O detailech zajištění dopravy
budu rodiče z 5. května detailně infor‑
movat na setkání 24. ledna.

PROFESIONÁLNÍ ŠKOLA LYŽOVÁNÍ
A SNOWBOARDINGU

• dětské cvičiště
• dva pojízdné pásy
• privátní i skupinové
lekce

skischool@skijested.cz

+420 778 777 340

denně 8:00 - 15:00

www.skijested.cz

Z RADNICE
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STAVEBNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Dobrá rada nad zlato v (ne)normálním světě

Stavební řízení a jeho komlikovanost se stává republikovým top problémem a stávající legislativní smršť bude snad ukončena
zcela novým stavebním zákonem v roce 2021, jak slibuje premiér vlády ČR.
Jaroslav Urban, vedoucí oddělení státního stavebního dozoru
„NOVÝ“ STAVEBNÍ zákon z roku 2007
ještě nestačil ztratit tento přídomek,
přestože už prodělal nespočet novel
včetně dvou „velkých“ z let 2013
a 2018, a už nás čeká další „nejnověj‑
ší, úplně jiný“ stavební zákon snad
v roce 2021 (tzv. rekodifikace staveb‑
ního práva) a mezitím ještě pár změn
toho „nového“. To není normální, neb
stále se měnící pravidla moc nevylepší
žádnou hru, o životě nemluvě.
Klíčovým problémem je délka doby
potřebné pro získání stavebního povo‑
lení. Ta už v ČR „není normální“ ve
srovnání se světem i evropskými sou‑
sedy. Mediální zkratkou tohoto jevu
je „přílišná délka stavebního řízení“
či „dlouhé čekání na stavební povo‑
lení“. Tato zkratka však zcela zbytečně
vyvolává až absolutní pocit marnosti
u všech stavebníků a mnohdy mylný
předpoklad, že vydání každého povo‑
lení „musí“ trvat dlouho, což nezřídka
vede k porušení stavebního zákona
(„černé stavby“) a je živnou půdou
pro dohady o korupci. Je ale skuteč‑
ně dlouhé stavební řízení „železnou
zákonitostí“? Může stavebník nějak čas
k získání povolení legálně zkrátit?
Dobrá zpráva je, že určitě ano,
špatná, že bohužel ne každý. Čím slo‑
žitější a větší stavba, tím více vyjádření,
stanovisek a podkladových rozhodnu‑
tí subjektů a orgánů mimo stavební
úřad.
Pro vysvětlení, každá stavba má
z hlediska stavebního zákona etapu

přípravy, kde je obvykle povinný řeši‑
tel problémů se stavbou spojených –
projektant. V této etapě má projek‑
tant navrhnout podmínky a technické
řešení stavebního záměru stavebníka
v daném místě formou projektové
dokumentace. K ní se pak vyjadřují
dotčené orgány stanoviskem nebo
i formou rozhodnutí, či se vyjadřují
správci sítí (prakticky osvědčují či
popírají správnost projektu z hlediska
„jejich“ zákonů či kompetence). Zna‑
lost požadavků a kompetencí síťařů
je očekávatelná součást kvalifikace
projektanta. Správně zpracovaný
projekt tak dává zásadní informace
o míře komplikovanosti záměru sta‑
vebníka a zde je první, často využíva‑
ná, možnost stavebníka, jak urychlit
všechna potřebná jednání a řízení
cestou redukce či korekce záměru

tam, kde vytváří komplikace. Variace
této možnosti je záměr „naporcovat
jako krávu“ na dílčí stavby tak, aby ty
jednoduché bylo možno co nejdříve
zahájit. Vše má svá úskalí. Pokud použi‑
jeme příměr s krávou, je patrně záměr
stavebníka, aby kráva byla celá (jen tak
je živá – funkční), a zde potom riskuje,
že poslední část bude natolik kom‑
plikovaná, že její povolení bude trvat
tak dlouho, že stavebníkovi vzniknou
dodatečné náklady na udržení vitál‑
ních funkcí již realizovaných částí,
v krajním případě nebude povolena
vůbec a stavebníku zbyde „bezcenná
mršina“.
První dobrá rada tedy je nepod‑
ceňovat přípravu stavby, věnovat
pozornost všem nalezeným problé‑
mům a současně důsledně vyžadovat
od svých partnerů jejich identifikaci.

Nevyřešené problémy pak reálně
a skutečně zákonitě prodlužují vlast‑
ní stavební řízení, vedené stavebním
úřadem.
Druhá dobrá rada je korektní pří‑
stup k „sousedům“ stavby. Důsled‑
né využívání všech procesních
práv a úkonů účastníka stavebního
řízení, což se železnou zákonitostí
podstatně prodlouží řízení staveb‑
ního úřadu i u zcela bezproblémové
stavby, je nejběžnější formou „vyři‑
zování účtů“ sousedských sporů,
které mohly vzniknout jak ze zcela
se stavbou nesouvisejících důvodů,
tak poměrně dosti často právě
v souvislosti s netrpělivým zahájením
stavby „na černo“.
Bohužel systém stavebního práva je
skutečně nemocný a formální postu‑
py jsou zdlouhavé, avšak pro stavby
nekomlikované lze i dnes dosáhnout
vlastního povolení stavebního úřadu
relativně velmi rychle.
Pokud se stavebník bude řídit uve‑
denými radami, je to základní předpo‑
klad pro zkrácení doby získání jakého‑
koli povolení a současně předpoklad
velmi rychlého povolení stavebního
úřadu tam, kde to již dnes stavební
zákon umožňuje. Podrobnější infor‑
mace na toto téma je možno získat
na webu odboru stavební úřad již od
roku 2016 a aktuálně v sérii informač‑
ně popularizačních článků stavebního
úřadu uveřejňovaných ve Zpravodaji
od května loňského roku.

Město a TUL se připravují na Průmysl 4.0
Téma Průmyslu 4.0 začíná hýbat Evropou a řeší jej také vedení města Liberec. Čtvrtá průmyslová revoluce počítá
v následujících cca 15 letech s prudkým rozvojem digitalizace a především automatizace výroby. Následkem toho se řada
pracovních pozic stane přežitkem, což bude znamenat zásadní změny na trhu práce. Pro firmy, které se nestihnou adaptovat,
to může být existenční problém.
Jan Vrabec
JEDNÁNÍ NA radnici se s náměstkem
primátora pro strategický rozvoj,
dotace a majetkovou správu Jiřím
Němečkem zúčastnili proděkan Fakul‑
ty strojní pro vědeckou činnost a spo‑
lupráci s průmyslem Pavel Němeček
a Aleš Richter z Ústavu mechatroniky
a technické informatiky. „Průmysl 4.0 je

pro technickou univerzitu živým téma‑
tem a v podstatě všude, kde se dá, jsme
ohledně tohoto tématu aktivní. Na
strojní fakultě tomu přizpůsobujeme
i nově akreditované studijní programy.
Velmi vítám iniciativu ze strany města,
protože město je jakýmsi sjednotite‑
lem v oblasti vzdělávání a průmyslu,“

komentoval proděkan Pavel Němeček.
Podle náměstka primátora Jiřího
Němečka je problém v tom, že přede‑
vším lidé ze základního školství, ale
i z malých a středních firem o Průmyslu
4.0 nevědí buď vůbec, nebo jen velmi
málo. „S technickou univerzitou proto
plánujeme osvětovou konferenci

s tématem Průmyslu 4. 0. Především
lidem z oblasti školství a průmyslu
chceme dát srozumitelně najevo,
co nás v následujících letech čeká.
Chceme, aby pochopili, že je to pro ně
šance zapojit se a připravovat se na
blížící se změny společně,“ konstatoval
náměstek primátora Jiří Němeček.
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Rekonstrukce Bazénu Liberec začne za rok a půl
Jedním z palčivých problémů vnitřního dluhu města je havarijní stav Bazénu Liberec. Jde především o technologie ukryté očím
návštěvníků. Jsou na hraně fyzických možností a „trubky“ drží snad už jen silou vůle. Bazén je nutné kompletně rekonstruovat,
druhou možností je nemít veřejný plavecký bazén v Liberci vůbec.
Pavel Chmelík
O BAZÉNU A PŘÍPRAVÁCH na jeho
rekonstrukci jsme již na stránkách
Zpravodaje v minulém roce opako‑
vaně informovali. Podle nejnovějších
informací dojde ke změně projektu.
Ten původní totiž počítal s přístavbou
dalšího 25metrového bazénu, který
jako další vodní krytá plocha ve městě
objektivně chybí. Tento plán ale narazil
na nesouhlas architektů, kteří poukazují
na porušení původního konceptu celé
stavby z roku 1984. Ta v době svého
vzniku byla jedinečná a ve své době
patřil liberecký bazén k nejmoderněj‑
ším v Československu.
„Takzvaná velká varianta rekon‑
strukce s přístavbou dalšího bazénu
padla, Rada architektů a původní tvůrci
bazénu jsou proti. Není to ale tak jed‑
noduché, že bychom řekli, že vynechá‑
me přístavbu a jedeme dál. Je nutné
posoudit změnu vnitřního uspořádání,
kde jde především o systém a umístění
šaten,“ vysvětluje náměstek primátora
pro strategický rozvoj, dotace a majet‑
kovou správu Jiří Němeček.
Za současného stavu totiž dochází
v případě plné kapacity bazénu k roz‑
dělování rodin. Stane se, že volné místo
v pánské šatně není a do bazénu je
vpuštěn zbytek rodiny. Táta tak musí
čekat a máma má na starosti děti úplně
sama. Pro rodiny dost nepříjemná situa‑
ce. „I v případě, že jde rodina společně,
je současný systém šaten nevyhovující.
Současným trendem jsou šatny společ‑
né s oddělenými převlékárnami. Mohou
se tak vystřídat u hlídání dětí. Kdo má
malé děti, ví, o čem mluvím, a že je to
problematické,“ dodává Jiří Němeček.
Aktuálně je na pořadu dne vyřešit,
zda budou šatny společné a přesunuty
do přízemí, nebo zůstane zachován sou‑
časný stav. Podle náměstka primátora je
lepší nový systém šaten s převlékárna‑
mi. K rozhodnutí je připraven i záměr
přesunutí šaten z patra do přízemí,
i vzhledem k využitelnosti prostoru
a rychlejšího přesunu z šaten přímo do
bazénu.
„To jsou naše vize a úvahy. Čeká nás
vyhotovení studie o výše popsaných
záměrech a rozhodnutí rady města, po
němž přijde hned projektová doku‑
mentace,“ říká náměstek. Předběžné
odhady ceny rekonstrukce se sníží cca
o 200 milionů, než počítal původní

záměr. Vedení města se snaží najít různé
formy dotací, aby nebyla celá zátěž na
městském rozpočtu.
Bazén byl měl být před rekonstrukcí naposledy v provozu v červnu
příštího roku a město by jej rádo otevřelo v závěru roku 2021. S tím vyvstá‑
vá neodbytná otázka, jak bude kapacita
bazénu nahrazena v té době? Jde přede‑
vším o školy a sportovní oddíly.
„Musím říci, že mě nepříjemně
překvapil fakt, že bazén v sousedním
Jablonci je na tom co do technického
stavu podobně jako ten náš. Měl jsem
za to, že je modernější a bez problémů.
Nicméně dohodli jsme se s jabloneckou
radnicí, že během rekonstrukce v Liberci

BAZÉN LIBEREC
Otevřen: 

v květnu 1984

Návštěvnost:

cca 350 tisíc lidí ročně
Vybavení:

bazény 50 a 25 m,
skokanská věž,
potápěčská věž, tobogány,
skluzavky, sauna, divoká
řeka, vířivka a jiné

bude jejich bazén v provozu. Nejhorší,
co by se mohlo stát, by byly souběžné
uzavírky obou zařízení,“ podotýká Jiří
Němeček.
Náhradní řešení pod dobu rekonstrukce skýtají kromě Jablonce tři
bazény, které má Liberec ve svých
základních školách. Podle náměstka
primátora pro školství Ivana Langra jsou
tyto bazény schopny pojmout zhruba
50 % dětí z libereckých škol. Povinnou
plaveckou výuku mají děti ve druhých
a třetích třídách. „Vzhledem k rekon‑
strukci plaveckého bazénu nám bylo
školní inspekcí povolenou výuku pla‑
vání rozložit do celého první stupně,
takže vhodnou koordinací a spoluprací
z Jabloncem plaveckou výuku zajistíme
v plném rozsahu,“ uvedl Ivan Langr.
Jednou z možností bylo také využití
bazénu v Základní škole Švermova, který
je však od roku 2008 uzavřen a potřebuje
též opravit. Varianta rychlé rekonstrukce
by podle předběžných odhadů vyža‑
dovala investici cca 80 milionů korun.
„Jednala o tom rada města, ale touto
cestou nepůjdeme. Pravděpodobně
tam vznikne jiné sportoviště. V každém
případě jsou kapacity Bazénu Liberec
na Tržním náměstí na hraně. Za pár
let nebude stačit školám, sportovcům
ani běžným návštěvníkům a bude nutné
situaci řešit,“ říká Jiří Němeček.
Budoucí rozšíření vodních krytých
ploch primárně pro výukové a sportov‑
ní využití je také možné v areálu Sport
Parku. O bazénu u areny se již nějakou
dobu diskutuje. Hodil by se i při souse‑
dění sportovců z celé republiky, kteří
liberecký sportovní areál rádi využívají
a k dokonalosti mu chybí právě bazén.
Správce Sport Parku a město ale řeší pal‑
čivější problémy, jako je nutná generální
oprava střechy a šaten Svijanské arény,
nepříliš dobrý stav haly sálových sportů
nebo nová multifunkční hala.
„Bazén Liberec musíme opravit za
každou cenu. Nemůžeme dopustit,
aby jej nějaká fatální závada vyřadila
z provozu. Důležitá je také otázka, kdo
a jak bazén po rekonstrukci bude pro‑
vozovat. Současný šéf bazénu Jan Švec
si vede skvěle a díky němu je městský
bazén dnes ještě v provozu, ale chystá
se do důchodu. Takže i tento problém
musíme včas vyřešit,“ uzavírá náměstek
primátora Jiří Němeček.
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Uran musí město opravit co nejdříve

Budova magistrátu známá jako Uran na třídě 1. máje, kde v současné době sídlí Městská policie Liberec a některá oddělení
a odbory Magistrátu města Liberce, bude rekonstruována.
Jana Kodymová
URAN PROJDE opravou v podobě
výměny pláště, oken a kompletní
výměny topení. Vedení Liberce zvažuje
řešení ve variantě opravit budovu za
provozu anebo přestěhovat úředníky
a městské strážníky do náhradních
prostor.
„Nyní zadáme novou projektovou
dokumentaci. Dvě předchozí stavební
dokumentace z roku 2012 a roku 2015,
které už město mělo vypracované, po
lhůtě tří let přestaly platit. V tuto chvíli
řešíme zadání pro stavební dokumen‑
taci budovy, jejíž rekonstrukce by měla
proběhnout co nejdříve,“ uvádí primátor
města Liberce Jaroslav Zámečník.
Ten rovněž sestavil pracovní skupinu,
kterou tvoří primátor a jeho náměstci
Jiří Šolc a Jiří Němeček, člen Rady města
Liberce Petr Židek, dále tajemník magist‑
rátu Martin Čech, vedoucí odboru majet‑
ková správa Jaroslav Schejbal, ředitel

Městské policie Liberec Ladislav Krajčík,
architekt Jiří Janďourek a v roli konzul‑
tanta projektant František Příhoda.
Skupina se bude pravidelně scházet,
řešit varianty možností opravy budovy
a výstupy z jednání a doporučení
s návrhy k dalšímu postupu bude před‑
kládat libereckým radním.
Primátor města Jaroslav Zámečník zin‑
tenzivní kroky vedoucí k řešení problé‑
mu. „Službu občanům musíme poskyto‑
vat v bezpečném prostředí jak pro klienty, tak pro zaměstnance, proto bych
velmi rád vyřešil stav Uranu co nejdříve,“
říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.
Budova známá jako Uran byla posta‑
vena v roce 1969. Jde o sedmipodlažní Stav Uranu je špatný, rekonstrukce je nutností
objekt s ocelovým skeletem a s obvodo‑
vým pláštěm z tzv. boletických panelů.
Objekt byl v roce 2005 převeden
Podle stavebně technického průzkumu do majetku statutárního města Libe‑
z roku 2017 nevykazují tyto panely žádné rec a z pohledu využití je po dobu
riziko výskytu azbestu.
20 let od převodu vlastnických práv

Politiky v čele městských firem
nahradí odborníci

V systému řízení městských společností dochází ke změnám. Zavádí se efektivnější, takzvaný
německý model, kdy se sníží počet lidí v představenstvech a zasednou v nich profesionální
zaměstnanci těchto společností.

Foto: Jana Kodymová

vázán k výkonu veřejné správy. Kromě
rekonstrukce parteru v roce 2009
neprošla budova žádnou významnou
opravou.

ZEMŘEL AUTOR
LIBERECKÉHO BAZÉNU
Vedení města Liberce, v čele s primátorem Jaroslavem Zámečníkem,
vyslovuje upřímnou soustrast nad
úmrtím významného architekta Pavla
Švancera.

Jan Král
MĚSTO ZÁROVEŇ zlepší dohled nad
hospodařením firem tím, že rozšíří
dozorčí rady. Jedná se o Dopravní
podnik měst Liberce a Jablonce nad
Nisou, Technické služby města Liberce
a Libereckou IS.
Změny řízení společností se připra‑
vují už delší dobu. Současné vedení
města si dotažení do konce stanovilo
jako první z úkolů svého programo‑
vého prohlášení. „Výhodou tohoto
modelu je, že firmy řídí odborné
představenstvo tvořené lidmi z managementu firmy, a nikoliv politici.
Těm zůstane kontrolní role v dozor‑
čích radách,“ uvedl primátor Jaroslav
Zámečník. Příkladem je Krajská nemoc‑
nice Liberec, kde představenstvo tvoří
pouze management.
„Představenstvu tak dáváme větší
zodpovědnost. Politikům zase dohled
nad vlastnickými zájmy města a čin‑
ností vedení. A aby byla kontrolní role
co nejúčinnější, tak jsme zvýšili počet

členů v dozorčích radách z 21 na 27,
z toho čtyři jsou nepolitičtí odborní‑
ci. I přesto snížíme personální nákla‑
dy o 20 procent. Takže rozšiřujeme
kontrolu a zároveň šetříme,“ vysvětlil
primátor.
Navýšení počtu politiků v dozorčích
radách tedy neznamená víc peněz
na odměny. Náměstci primátora ani
vedoucí odborů, kteří nově v těchto
orgánech jsou, nebudou za člen‑

ství v dozorčí radě pobírat žádnou
odměnu. V dozorčí radě DPMLJ zased‑
ne 11 členů, v TSML 9 a v LIS 7 členů.
Posílená dozorčí rada bude působit
jako prodloužená ruka města a musí
být schopná reagovat na aktuální
vývoj ve společnosti.
V DPMLJ počítá schválená změna
stanov s modelem, v němž členy dozor‑
čí rady volí valná hromada, ve které
jsou jako akcionáři zastoupena obě
statutární města – Liberec i Jablonec
nad Nisou – a jedním místem také Libe‑
recký kraj. Dopravní podnik je největší
společností ve vlastnictví Liberce, sou‑
sední Jablonec je menšinovým vlastní‑
kem. Roční obrat společnosti činí přes
500 milionů korun, přičemž na letošní
rok přispívá město Liberec částkou 275
milionů korun. Ve společnosti TSML je
město Liberec jediným akcionářem.
Roční obrat společnosti činí 180 milionů ročně, z toho příspěvek od města
dosahuje 135 milionů korun.

Smutná zpráva přišla nečekaně na
Nový rok. Zemřel v 84 letech. Vedle
četných oceňovaných realizací v Liberci
je také spoluautorem přestavby textilní továrny Hedva na zábavní centrum
Babylon (1997) a podle jeho návrhu byl
v roce 1984 postaven plavecký bazén
na Tržním náměstí.
Poslední rozloučení se zakladatelem liberecké architektonické kanceláře Union arch se konalo v pondělí
14. ledna v kostele Svatého Kryštofa
v Kryštofově Údolí.
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Zastavili lupiče

„Chyťte zloděje!“ slyšeli Tomáš Provazník (vlevo) a Martin Koloušek (vpravo), když se vraceli 23. října 2018 z polední pauzy do firmy, a tak ho chytili. Starší paní totiž zloděj ukradl kabelku.
Primátor města Liberce Jaroslav Zámečník jim poděkoval za občanskou pomoc a statečnost, která není v dnešní době běžná.
Foto: Jana Kodymová

Město čeká investice do Svijanské arény

Radní města zajeli na výjezdní zasedání do Sport Parku Liberec. Rozsáhlý sportovní areál, jemuž vévodí Home Credit Arena, je
v majetku statutárního města Liberec a podobně jako u bazénu čeká část areálu na investice.
Pavel Chmelík
ZATÍMCO CENTRÁLNÍ multifunkční
hala z roku 2005 je v dobré kondici,
původní hokejový stánek Svijanská
aréna má svá nejlepší léta dávno za
sebou. V havarijním stavu je přede‑
vším střecha, která byla vztyčena nad
původně venkovní ledovou plochou
v roce 1967.
Střecha stadionu prošla v minulosti
jen několika dílčími opravami, naposledy
v roce 2014, kdy byly opraveny nosné
betonové prvky. Město bude muset
hledat peníze i na opravu podlahy bas‑
ketbalové haly Kort, servis kogenerač‑
ních jednotek nebo na rekonstrukci stále
ještě původního zázemí Svijanské arény
a haly halových sportů.
Arénu a celý Sport Park čítající pětatřicet sportovišť spravuje na základě
koncesní smlouvy platné do roku 2030
společnost S group Sport Facility Management (SFM). Sportovní, kulturní
a společenský záběr celého areálu je
pro Liberec značně významný a týká se
tedy téměř všech gescí náměstků primá‑
tora. Ti se spolu s primátorem Jaroslavem
Zámečníkem a dalšími radními seznámili
se stavem a fungováním areálu. S ředite‑

lem S group Sport Facility Management
Lukášem Přindou se rámcově shodli na
nutnosti investic i na možných formách
zajištění financování, jako je například
využití dotačních programů.
Lukáš Přinda dále prezentoval fun‑
gování společnosti SFM coby správce
areálu, upozornil na investice, které
koncesionář v posledních letech prove‑
dl (např. multimediální kostka v Home
Credit Aréně) a představil vize do

budoucna. Tou zásadní, s níž jsou libe‑
rečtí radní ve shodě, je výstavba nové
multifunkční haly pro halové sporty
o kapacitě cca 1 500 diváků. Taková hala
Liberci chybí a management SFM je pře‑
svědčen, že ji dokáže efektivně provo‑
zovat. Zájem o sportoviště Sport Parku
Liberec je totiž značný a v exponovaných
časech bývá využit na 95 %.
Ve vzdálenějších představách
figuruje i 25metrový bazén, ale ten

by spíše doplnil komplexnost celého
areálu. Zřejmě důležitější bude pro
další fungování vyřešení dopravy,
která v Horním Růžodole a okolí při vel‑
kých akcích (extraligové zápasy Bílých
Tygrů, velké koncerty) kolabuje. Aréna
má při hokejových duelech kapacitu
7 500 diváků a ti všichni se v daný čas
chtějí do arény dostat. I o tom se radní
se zástupcem koncesionáře bavili
a padly i některé možnosti řešení.
Závěr návštěvy Sport Parku Liberec
patřil statistice a prohlídce některých
prostor; zvláště těch, kde je potřeba
investic dobře patrná.
Ze statistiky například uveďme částku,
kterou město platí za správu areálu, což
je 12,7 milionu korun bez DPH ročně. Za
to provozovatel poskytuje městu 4 000
volných hodin vč. nutného servisu, dále
musí investovat do areálu cca 50 tisíc za
položku (což činní cca 10–14,6 milionu
Kč ročně). Nad rámec koncesní smlou‑
vy jsou investovány další miliony korun
většinou do oprav a renovací. Sport Park
navštíví denně přes 1 400 lidí, včetně
arény je pak roční návštěvnost kolem tři
čtvrtě milionu návštěvníků.

RADA MĚSTA
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V jakém stavu je vznik nového
územního plánu?
O pořízení nového územního plánu města Liberec rozhodlo Zastupitelstvo města Liberce už
31. 5. 2007. Materiál projednaný první lednovou radou města poskytuje kompletní informace
o stavu pořízení nového územního plánu Liberec (ÚP) a navrhuje další postup.
Redakce
MATERIÁL, KTERÝM se radní zabý‑
vali, popisuje historii a průběžné dílčí
úkony při pořizování ÚP, základní infor‑
mace o územním plánování, jednotli‑
vých zúčastněných subjektech a také
informace o roli určeného zastupi‑
tele. Tím je primátor města Jaroslav
Zámečník. Zastupitelé města mohou
do procesu pořízení územního plánu
vstupovat pouze prostřednictvím
určeného zastupitele. Kontrolu nad
procesem pořizování vykonává Krajský
úřad Libereckého kraje.
V dubnu 2018 byla projektantem
územního plánu odevzdána finální
dokumentace pro veřejné projednání
nového návrhu. Po kontrole pořizo‑

vatelem proběhlo veřejné projednání
26. 6. 2018. K návrhu přišlo přibližně
570 námitek a připomínek, 8 stano‑
visek dotčených orgánů a stanovisko
krajského úřadu k dozorové činnosti.
V současné době je na území města
Liberec pořizováno celkem 10 strate‑
gických změn, které jsou v různé fázi
procesu projednání. Dále je na území
města Liberec zadáno celkem 18 studií.
Některé z nich jsou v pokročilé fázi pro‑
jednání a úprav, některé jsou pouze
zadané a nebyly vypracovány.
Celkové dosud uhrazené náklady na
pořízení a projednání nového územního
plánu Liberec jsou 21 729 680 Kč, ve kte‑
rých nejsou zahrnuty personální nákla‑

dy na zaměstnance magistrátu. V sou‑
časné době město čerpá nově poskyt‑
nutou dotaci z Integrovaného regio‑
nálního operačního programu („IROP“)
Návrh územního plánu města Liberec
CZ.06. 3. 72/0.0/0.0/15_001/0004682.
Výše poskytnuté dotace je 4 741 506 Kč.
Dotace je podmíněna vydáním ÚP v nej‑
zazším termínu do 30. 11. 2019. Radní
vědí, že tento termín je nereálný, proto
rozhodli o zaslání žádosti o prodloužení
trvání projektu s dotací do 31. 12. 2022.
Vizí Rady města Liberec je pořídit nový
územní plán města nejpozději v pro‑
sinci 2021.
Materiál bude projednávat zastupi‑
telstvo města 31. ledna 2019.

Držitelé Zlatých křížů budou
mít MHD zdarma
Vedení města chce více podporovat bezpříspěvkové dárce krve. Náměstek primátora Jiří Šolc
se zasadí o to, aby držitelé Zlatých křížů za dárcovství krve měli městskou hromadnou dopravu
zdarma. Změna cenové vyhlášky by mohla platit už ve druhém pololetí letošního roku.
Jan Vrabec
„VELMI SI vážíme oběti, kterou
bezpříspěvkoví dárci krve dávají,
a z pozice města chceme jejich chvá‑
lyhodnou iniciativu podpořit ještě
více, než tomu bylo doposud. Proto
jsme se se zástupci liberecké poboč‑
ky Českého červeného kříže dohodli,
že držitelům Zlatých křížů prvního,
druhého i třetího stupně poděkujeme
formou doživotně bezplatné měst‑
ské hromadné dopravy,“ konstatoval
náměstek primátora pro technickou
správu města a informační technolo‑
gie Jiří Šolc.
V současné době je mezi liberecký‑
mi občany 324 držitelů Zlatých křížů
prvního (160 odběrů), druhého (120
odběrů) a třetího stupně (80 odběrů)
a jejich počet každoročně stoupá.
„Shodli jsme se také na tom, že drži‑
telé Zlatých křížů by měli mít slevu
na vstupenky do Divadla F. X. Šaldy,

podobně jako ji mají v zoologické
zahradě,“ doplnil Jiří Šolc. Držitelé
Zlaté Janského medaile (40 odběrů)
budou mít nadále zvýhodněnou
roční jízdenku v MHD, která je vyjde
na 1800 korun.
Podle ředitele Úřadu Oblastního

spolku ČČK Liberec Karla Studeného
budou všichni bezpříspěvkoví dárci
krve dostávat motivační informace
o nových výhodách už v transfúzní
stanici a také při předávání Janského
medailí a Zlatých křížů v obřadní síni
liberecké radnice.
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DOZORČÍ RADY
PRO PŘÍSPĚVKOVKY
Pro současný volební cyklus
2018–2022 byly zřízeny dozorčí rady
jako poradní a iniciační orgány rady
města v oblasti financování, hospodaření i rozvoje. Ve čtyřech kulturních příspěvkových organizacích
s regionálním přesahem je pak po
jednom místu v dozorčí radě vyhrazeno zástupci Libereckého kraje. Nově
se obsazuje dozorčí rada DDM Větrník a Městských lesů Liberec.
Liberečtí radní svým usnesením
zřídili dozorčí rady příspěvkových
organizací statutárního města Liberce jako komisí rady města takto:
Divadlo F. X. Šaldy Liberec, Zoologická zahrada Liberec, Botanická
zahrada Liberec, Naivní divadlo
Liberec, Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, Komunitní středisko
Kontakt, Dům dětí a mládeže Větrník
Liberec, Městské lesy Liberec.
Dozorčí rady mají vnést do správy
velkých příspěvkových organizací
(PO) města nejen nový prvek kontroly zřizovatelem, ale také vzájemně
účinné komunikace. Dozorčí rady
nemohou redukovat kompetence
vyhrazené ředitelům PO, ale naopak
pomoci jim s rozvojem organizací,
zavést kontinuální proces efektivní
informovanosti zástupců politických
subjektů, zvolených do zastupitelstva města, o každodenním chodu
a potřebách organizací, ale také
účinnější sledování a vyhodnocování hospodářských, návštěvnických
i odborných výsledků příspěvkových
organizací jejich zřizovatelem.

STARTOVACÍ BYTY
Další tři startovací byty budou
v rámci projektu Housing First přiděleny rodinám v akutní bytové nouzi.
Housing First zprostředkovává
nezásluhovým způsobem co nejdříve vlastní bydlení jako základní
lidskou potřebu a východisko pro
důstojnou existenci (odtud název
Housing First – bydlení především).
Nyní město přidělí dva byty o velikosti 3+kk a jeden byt o velikosti
1+kk. Žadatelé byli vybráni v listopadu 2018. Nájemní smlouva bude
uzavřena na jeden rok s možností
prodloužení.
Všichni žadatelé museli prokázat
nejméně půlroční vztah k Liberci, souhlasili předem se statusem zvláštního příjemce dávek (platby za nájem
z úřadu práce půjdou rovnou městu)
a s intenzivní sociální prací. Právě flexibilní sociální podpora je podmínkou
nejpodstatnější, protože bude napomáhat řešení dalších souvisejících
problémů, jako jsou možné závislosti,
snížená finanční gramotnost, chybějící motivace k práci apod.
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Lepší je darovat než vyhodit!
Máte doma nepotřebný, ale ještě funkční elektrospotřebič?
Darujte jej.
Odbor ekologie a veřejného prostoru
SPOLEČNOST ELEKTROWIN, která
recykluje vysloužilé elektrospotřebiče,
provozuje zároveň projekt s názvem
„Jsem zpět“, který některým spotřebi‑
čům dává druhou šanci posloužit ještě
jinému uživateli.
Pokud máte v domácnosti ještě
funkční spotřebič, a nechcete jej
dále používat, podívejte se na
www.jsemzpet.cz. Zde se dozvíte, jak
takový elektrospotřebič darovat.
Nejde o nic složitého. Vyplníte jed‑
noduchý dotazník, kde si ověříte, zda se
jedná o vhodný spotřebič pro projekt,
a pak se již nemusíte o nic starat. Elek‑
trowin se sama ozve a zdarma spotře‑
bič odveze. Následně bude servisním
technikem zkontrolován, a pokud mu
nic neschází, je předán organizaci, která
jej nejvíce potřebuje. Takovým místem
jsou například Klokánky Fondu ohrože‑
ných dětí, azylové domy či jiné vybrané
Inzerce

organizace. Servisní technik na místě
provede odbornou montáž, případně
vymění dosloužilý spotřebič za funkční.
Projekt dbá na transparentní a bezpeč‑
né použití spotřebičů.

JAK SPRÁVNĚ OHLÁSIT A ZAPLATIT
V ROCE 2019 ZA ODPADY
A POPLATEK ZE PSŮ
Poslední den lhůty splatnosti míst‑
ního poplatku za provoz systému shro‑
mažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů a místního poplatku ze psů za
rok 2019 se posouvá na pondělí 1. dubna, protože 31. březen připadl na neděli.
VÝŠE POPLATKŮ SE NEMĚNÍ
Roční sazba poplatku za odpad činí
492 Kč za osobu, tj. 41 Kč za měsíc.
Roční sazba poplatku ze psů činí
600 Kč za prvního psa, za druhého a ka‑
ždého dalšího 1 500 Kč. Pokud pobírá
držitel psa některý z důchodů jako jediný
zdroj příjmů, činí roční sazba 200 Kč za
prvního psa, za druhého a každého dal‑
šího 300 Kč.
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, v platném znění, stanovuje poplatníkům neprodloužitelnou
lhůtu k ohlášení údaje rozhodného
pro osvobození od poplatkové povinnosti, a to do 15 dnů ode dne, kdy nastaly podmínky pro osvobození. Jinak
nárok na osvobození zaniká.
U POPLATKU ZA ODPAD se tato po‑
vinnost vztahuje jak na zákonem osvobo‑
zené poplatníky s trvalým pobytem v Li‑
berci, v případě cizinců s pobytem delším
90 dnů, kteří jsou:
umístěni do dětského domova pro
děti do 3 let věku, školského zařízení pro
výkon ústavní nebo ochranné výchovy
nebo školského zařízení pro preventivně
výchovnou péči na základě rozhodnutí
soudu nebo smlouvy,
umístěni do zařízení pro děti vyža‑
dující okamžitou pomoc na základě roz‑
hodnutí soudu, na žádost obecního úřadu
obce s rozšířenou působností, zákonného
zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo
umístěni v domově pro osoby se
zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo
chráněném bydlení.
Na poplatníky osvobozené dle Obec‑
ně závazné vyhlášky statutárního města
Liberec č. 3/2016, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, kteří:
se dlouhodobě zdržují mimo území
České republiky, přičemž osvobození se
vztahuje na dobu jejich prokazatelného
pobytu mimo území České republiky; po‑
jmem „dlouhodobě“ se pro účely této vy‑
hlášky rozumí nepřetržitě alespoň po dobu
1 roku,
se po celý příslušný kalendářní rok
nepřetržitě zdržují mimo území města
a hradí po tuto dobu náklady na komunální
odpad v místě svého skutečného poby‑
tu, a to podle § 17 odst. 6 (smlouva) nebo
§ 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů,
jsou ve výkonu
trestu nepodmíněného
odnětí svobody,

že mají trvalý pobyt v sídle ohlašov‑
ny Magistrátu města Liberec nebo Úřadu
městského obvodu Liberec – Vratislavice
nad Nisou,
že mají na území města ve vlastnic‑
tví stavbu určenou k individuální rekreaci,
ve které není hlášena k pobytu žádná fyzic‑
ká osoba, a to pouze od poplatku placené‑
ho z důvodu vlastnictví této stavby.
U POPLATKU ZE PSŮ musí ohlásit do
15 dnů vznik nároku na osvobození tito
poplatníci:
držitel psa, kterým je osoba nevi‑
domá, bezmocná a osoba s těžkým zdra‑
votním postižením, které byl přiznán III.
stupeň mimořádných výhod, a osoba pro‑
vádějící výcvik psů určených k doprovodu
těchto osob,
osoba provozující útulek zřízený
obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,
osoba, které stanoví povinnost drže‑
ní a používání psa zvláštní právní předpis,
statutární město Liberec a právnic‑
ké osoby jím zřízené nebo založené,
po dobu jednoho roku držitelé, kteří
prokazatelně převzali psa z útulku nebo
azylu pro opuštěná zvířata,
držitelé, jejichž psi mají speciální
výcvik záchranářských prací, pokud mají
příslušné osvědčení,
držitelé, jejichž psi jsou mladší
6 měsíců.
S odkazem na výše uvedené skutečnos‑
ti vyzývá správce místních poplatků všech‑
ny občany města, aby si včas zkontrolovali,
zda mají správně uhrazen poplatek za rok
2018 a předchozí, případně prokázali, že
splňují některou z podmínek nároku na
osvobození.
Získat informace o stavu osobního
účtu, případně nahlásit změny v po‑
platkové povinnosti, je možno v pří‑
zemí Nového magistrátu u přepážek
č. 22 a 23. Platby lze provádět na účet
č. 19–7963850237/0100 pod přiděleným
variabilním symbolem těmito způsoby:
prostřednictvím České pošty, s.p., bezho‑
tovostním převodem z účtu, hotově nebo
platební kartou v pokladně Magistrátu
města Liberec v přízemí budovy Nového
magistrátu u přepážek č. 5 a 6.
Úřední a pokladní hodiny:
Pondělí a středa 8–17 hod., úterý a čtvr‑
tek 8–16 hod., pátek 8–14 hod., sobota
8–12 hod. (Každý poslední pátek v měsíci je
budova uzavřena – sanitární den.)
Všeobecné dotazy k poplatku je
možno směrovat na telefonní čís‑
la 485 243 226 (227; 246; 243) nebo
e‑mail: odpady@magistrat.liberec.cz.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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Liberec obdržel titul Aktivní obec První svoz kovů dopadl dobře
Statutární město Liberec uspělo v soutěži obcí a obdrželo titul
Aktivní obec Libereckého kraje 2018.
Odbor ekologie a veřejného prostoru
LIBEREC JE řadu let zapojen
v kolektivním systému pro sběr
a využití nepotřebných a vyslou‑
žilých elektrospotřebičů, který
provozuje společnost Asekol. Oby‑
vatelé města do tohoto systému
přispívají například odevzdáním
velkých elektrospotřebičů ve
sběrném dvoře v Ampérově ulici
v průmyslové zóně Jih nebo pro‑
střednictvím sběrné sítě velkých
červených kontejnerů, do kterých
lze odevzdat elektrospotřebiče
menších rozměrů, případně tuž‑
kové baterie.
Asekol klade velký důraz na
osvětu mezi obyvateli, a to pře‑
devším ve spolupráci s obcemi.
Právě pro ně si v roce 2018 při‑
pravila jednoduchou soutěž,
která spočívala nejen ve zvýšení
procenta vytříděných elektrospotřebičů,
ale také ve zmiňované osvětě a aktivním
přístupu.
Množství elektrospotřebičů, které
končí nesprávně ve směsném komu‑
nálním odpadu, případně na černých
skládkách, je stále nezanedbatelné
vzhledem k počtu elektrospotřebičů,
které jsou uváděny na trh. V třídění
elektrospotřebičů je stále co zlepšovat.
I proto byl v rámci města Liberce v uply‑
nulém roce posílen početní stav červe‑
ných kontejnerů, které jsou rozmístěny
v ulicích města. Podařilo se navíc umístit
kontejnery odolnější vůči vandalismu.
Dále byly ve vybrané lokalitě občanům
rozdány větší odolné červené tašky, tzv.
redbagy, s informačními letáky. Na přilo‑
ženém letáku byly vždy uvedeny lokality,
kde obyvatelé ve svém okolí naleznou
červené kontejnery na drobná elektro‑
zařízení a co do červených kontejnerů
patří. Členové domácností tak mohli
vložit nepotřebné elektrospotřebiče do
červených tašek a odnést je do červe‑

Od listopadu jsou v Liberci k dispozici nové šedivé kontejnery
na svoz kovových obalů.
Odbor ekologie a veřejného prostoru

ných kontejnerů.
Další novinkou byl pilotní projekt na
mobilní svoz velkých elektrospotřebičů,
který byl zejména v podzimním vydání
poměrně úspěšný. V neposlední řadě
se konalo několik osvětových kampaní,
kterým i letos vévodil Dětský odpado‑
vý den, kde měla problematika třídění
elektrospotřebičů velmi výrazné místo.
Statutární město Liberec bylo za svůj
přístup oceněno titulem Aktivní obec
v rámci Libereckého kraje, přičemž ve
své kategorii získalo i drobný finanční
dar. Liberci poděkovala i Národní rada
osob se zdravotním postižením (NRZP),
která je zapojena do projektu spol.
Asekol Koruna za kilo. Za každý kilogram
starého elektra, které lidé vhodí do čer‑
vených kontejnerů, obdrží NRZP jednu
korunu. Projekt si klade za cíl podpořit
hendikepované občany při získávání pra‑
covních příležitostí. I z tohoto důvodu
bude město Liberec ve svých aktivitách
směrem ke třídění vysloužilých elektro‑
spotřebičů nadále pokračovat.

SVOZ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Svoz vánočních stromků probíhá od pondělí 7. ledna na sídlištích prostřednictvím velkých svozových vozidel a v okrajových částech prostřednictvím menších transportních vozidel. Žádáme
tímto obyvatele města, aby z vánočních stromků odstranili
veškeré ozdoby a odkládali je pouze u kontejnerových stanovišť, od kterých budou postupně odváženy k dalšímu využití. Žádáme tímto občany, aby neodkládali stromky na jiná
místa, jinak tyto nebudou svezeny.
Děkujeme tímto za spolupráci.

V RÁMCI NOVÉHO nádobového systé‑
mu sběru kovových obalů bylo ve městě
umístěno na 20 kusů šedých kontejnerů
se spodním výsypem o objemu 1,1 m3.
Tyto kontejnery slouží výhradně pro
sběr kovových obalů z domácností
v podobě plechovek od nápojů, konzerv
od jídla nebo krmiv pro domácí zvířata,
případně drobné kovové předměty.
Začátkem prosince proběhl první
svoz těchto nádob a z výsledku je
patrné, že o tento systém sběru kovo‑
vých obalů je zájem. Z 20 nádob se
podařilo získat 66 metráků kovové‑
ho odpadu, který by v jiném případě
pravděpodobně skončil ve směsném
komunálním odpadu. Z hlediska čis‑
toty vybraného množství je pozitivní
informací fakt, že příměs nevhodného
Inzerce

odpadu byla prakticky zanedbatelná.
Pozitivním zjištěním je také velmi nízký
počet nádob s obsahem nebezpečných
látek, především barev a dalších látek,
pro které nejsou kontejnery určeny.
Z kovových obalů se nejčastěji objevo‑
valy různorodé plechovky od nápojů,
u kterých je v posledních letech patrný
velký vzestup u spotřebitelů.
Sběr kovových obalů dosud nebyl ve
městě podobným způsobem řešen. Oby‑
vatelé mohli kovy odevzdávat ve výkup‑
nách, případně ve sběrném dvoře nebo
sběrných místech. Zde se však objevují
spíše těžší kusy kovových předmětů.
Bohužel ani tyto kontejnery neunikly
pozornosti vandalismu a na některých
místech byly převráceny a vysypány.
Jednalo se však o ojedinělé případy.
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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.

Kam investovat? Politika bez odvahy
Hlavně do městské
zeleně!

Vedení města dělá chyby. To se stává, podstatnější je, jak na
ně reaguje. Výmluvami, arogancí, nebo uznáním a nápravou.
Zatím se potkáváme hlavně s výmluvami a arogancí. Nadhled
a odvaha schází.
Josef Šedlbauer, Změna pro Liberec

V poslední době se hodně diskutuje o velkých investicích,
které prý nezbytně potřebujeme. Jednou jde o bazén, jindy
o novou halu ve sportovním areálu, o zoo, o novou Pastýřskou
atd. Vše ideálně během několika málo let, městskému dluhu
navzdory.
Jaromír Baxa, Liberec otevřený lidem
Na jednu věc se ale zapomíná: Nutně
potřebujeme minimálně zdvojnásobit
peníze na veřejnou zeleň a zvýšit investice
do kvalitních veřejných prostranství. Zapo‑
míná se na to i přesto, že na rozdíl od jiných
investic veřejný prostor a veřejnou zeleň
využívá opravdu každý.
V údržbě veřejné zeleně chybí peníze
dlouhodobě. Ukázal to už audit technic‑
kých služeb z roku 2016. Výdaje Liberce
(přepočtené na km2 rozlohy města) byly
v letech 2002–2015 druhé nejnižší ve srov‑
nání s dalšími 20 městy. 18 milionů ročně
odpovídalo méně než polovině průměrné
částky v jiných městech.
Tato minimální údržba vedla k postupné‑
mu nárůstu vnitřního dluhu, který je na tváři
našeho města samozřejmě vidět. Zanedba‑
ných koutů máme hodně, nejen v centru,
ale především na sídlištích a v městských
čtvrtích. K velké revitalizaci došlo jen na síd‑
lišti v Rochlici, výraznější obnovy parků pro‑
běhly v Lidových sadech a v Ruprechticích,
na roky plánovaný lesopark pod Hokejkou
ale místní čekají stále. Podobné je
to i jinde. V minulých letech se díky
Karolíně Hrbkové zlepšila obnova
laviček a pískovišť, na řadě míst
byla upravena kontejnerová
stání, vysázeny květiny a vznikly
plány na další revitalizace zele‑
ných ploch po celém městě.
Jenže větší úsilí samo o sobě
nestačí. Bez výrazného zvýšení peněz
na zeleň nelze čekat zázraky.
Jak by mohlo naše město vypadat,
kdybychom do zeleně dávali více peněz, je
vidět ve Vratislavicích. Jejich malá radnice
postupně obnovila velký park v centru,
nad ním vznikl lesopark, nový park mají na

Nové Rudě, přibyla nová
hřiště a upravená sídliš‑
tě. Jenže zatímco Vrati‑
slavice ročně vynakládají
na údržbu a rozvoj více
než patnáct milionů, Jaromír Baxa
v Liberci je to nyní i přes navýšení jen něco
přes třicet pět milionů. Přitom Liberec je
devětkrát větší!
Proto, abychom dosáhli stejného stavu
zeleně a veřejného prostoru v Liberci jako
mají oceňované Vratislavice, potřebovali
bychom naprosto zásadně zvýšit výdaje:
ideálně až ke sto milionům ročně, a to jak
na údržbu, tak na investice. S těmito čísly
jsem nedávno seznámil pana primátora.
Snažil jsem se jej přesvědčit, že veřejná
zeleň by měla být jednou z priorit součas‑
ného vedení. Utopíme‑li ale peníze jinde,
žádného zlepšení se nedočkáme.

rad: „Nakonec jsme
rozhodli, že dáme to
jedno místo Liberecké‑
mu kraji místo zaměst‑
nancům, protože se
kraj finančně podílí na Josef Šedlbauer
zajištění příměstské dopravy,“ (citace J.
Zámečník, týká se dozorčí rady DPMLJ).
Pravda je taková, že počet členů dozorčí
rady dopravního podniku se o dva zvýšil.
Další místo se uvolnilo po opozici, proto‑
že dostala jediné místo. Jedna z těchto
nových nebo uvolněných pozic mohla
být přidělena zástupci Libereckého kraje.
Neexistuje důvod pro vymetení zástupce
zaměstnanců z dozorčí rady kromě toho,
že vedení města prostě potřebovalo víc
míst pro svoje lidi, ber kde ber. Trapné je
DOZORČÍ RADY
i to, že dosavadnímu členovi dozorčí rady
Změna pro Liberec v minulém období DPMLJ za zaměstnance se nikdo z vedení
prosadila v městských firmách přechod na města neobtěžoval říct, že se s ním nepo‑
tzv. německý model, kdy politici obsazují čítá, musel na to přijít sám.
pouze dozorčí orgány a výkonná předsta‑
venstva jsou složena z manažerů. Změny
proběhly v Liberecké IS a v dopravním pod‑
niku, připraveny byly v Technických služ‑
bách, kde je dokončilo nové vedení města.
Město je vlastníkem tří firem:
Cílem bylo mimo jiné snížit počty politiků
Liberecké IS, která se zabývá hlavně
ve firmách. Nové vedení ale jejich počet
informatikou, dopravního podniku
(DPMLJ, zajišťuje městskou hromad‑
zvýšilo, navíc z dozorčích rad vyhodili
nou dopravu) a technických služeb
zástupce zaměstnanců a opozici nechali
(TSML, pro město dělají zimní údržbu
jediné místo (podrobněji v rámečku Řízení
a částečně opravy komunikací, mají na
městských firem).
starost čištění města, pečují o zeleň).
Primátor změny obhajoval takto:
V jejich řídicích orgánech bylo dosud
Jediné místo pro opozici: „V řídicích
21 politicky nominovaných zástupců,
orgánech, což bylo předtím představen‑
z toho 7 nominovaných opozicí. Nově
jich je 29, z toho pouze 3 opoziční.
stvo, vždy bylo po jednom zástupci opozi‑
V dozorčích radách už nebudou členo‑
ce, to zachováváme. Je to opět po jednom,
vé volení zaměstnanci.
akorát ten řídicí orgán je pro nás dozorčí
rada,“ (citace J. Zámečník). Pravda je
taková, že jsem v minulém vedení města
Faktické chyby a kontroverzní rozhod‑
poprvé v historii prosadil, aby se zástupce nutí jsou samozřejmě součástí politické‑
opozice dostal i do představenstev měst‑ ho fungování. Důležité je, jak se politici
ských firem. Když jsme představenstva zachovají, když jsou s nimi konfrontováni.
obsadili pouze manažery, politici přešli Jejich schopnost unést nepříjemnou pozici
do dozorčích rad. V každé z nich byli dva v relativně málo důležitých věcech uka‑
zástupci opozice, a to i když dozorčí rady zuje, co od nich čekat, až půjde o hodně.
A takové situace ve čtyřech letech funkč‑
byly v průměru o polovinu menší.
Vyhazov zaměstnanců z dozorčích ního období určitě nastanou.

ODMĚNY
Z posledních zastupitelstev vybírám dva
příklady. Prvním je návrh vedení města
na podstatné navýšení odměn různých
funkcionářů. Chtěli jsme vědět, jaký to
bude mít dopad na rozpočet. Půjde totiž
o několik milionů. Tabulku jsme dostali až
na zastupitelstvu, údaje v ní byly na první
pohled nesmyslné. Primátor Zámečník přes
opakovaná upozornění nenašel odvahu
uznat chyby, zajistit nápravu nebo schvá‑
lení vyšších odměn jednoduše o měsíc
posunout. Prostě argumenty ignoroval
a opakoval stále dokola, že jde o „formální
chyby“ a že „tabulka s údaji není součástí
materiálu“. Pro materiál pak nehlasovala
ani část koaličních zastupitelů.

ŘÍZENÍ MĚSTSKÝCH
FIREM
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Jak „funguje“ stavební úřad aneb Když ruka ruku myje
Téma fungování stavebního úřadu je jedním z nejčastěji diskutovaných v rámci zastupitelstva Liberce. Skoro na každé zasedání
dorazí někdo, kdo zažil jeho nestandardní rozhodování.
Zuzana Kocumová, Liberec otevřený lidem
Černé stavby, které úřad legalizuje, sta‑
vební povolení, vydaná na nezastavitelných
pozemcích, nebo naopak nemístná buze‑
race osob, které nepatří na tu „správnou
stranu“.
Tyto problémy jsme se snažili řešit už
za minulého vedení. Vadí nám, když stejná
pravidla neplatí pro všechny a o pořadní‑
cích na stavebním úřadu na základě úplatků
si štěbetají i vrabci na libereckých stře‑
chách. Jenže jsme narazili. Bývalý tajemník
Fadrhonc všechny kroky stavebního úřadu
přikryl. Některé byly dle něj promlčené,
u jiných údajně neměl pravomoc do rozho‑
dování zasahovat… S tímto vysvětlením
se velmi rád spokojil i tehdejší primátor

Batthyány. Konec konců mu to dalo mož‑
nost, jak (opět) nic neřešit.
Když jsme na tyto praktiky upozornili
přímo na jednání zastupitelstva, bohužel
i tehdejší opozice hned přispěchala s tím, že
to je „kádrování“, místo aby řešila věcnou
podstatu problému.
Protože jsme nechtěli tvrdit, že jsme
odborníci na stavební právo, nechali jsme
vypracovat právní posudek od renomo‑
vaného odborníka. Posudek byl i pro nás
překvapivý. Naprosto jednoznačně pou‑
kazoval na alibistické chování tajemníka,
který využíval všech možných kliček, aby
nemusel z pozice nadřízeného na stavebním
úřadu zasáhnout.

Krátce poté pan Fadrhonc z pozice
tajemníka odstoupil. Důvodem bylo jeho
odsouzení za zneužití pravomoci úřední
osoby a pletichy při hospodářské soutěži…
Jaké bylo naše překvapení, když tento
člověk dostal na radnici jiné místo, a to
manažera kvality. Zaměstnal ho zde, kdo
jiný, primátor Batthyány, a to bez výběro‑
vého řízení. Zkrátka nejlepším doporuče‑
ním na liberecké radnici, zdá se, je loajalita
a ochota „nechat věci běžet“.
Na jeho místo nastoupil pan Čech.
A protože se s kolegou Baxou nechceme
vzdát toho, že jednou bude i Stavební
úřad v Liberci fungovat standardně, zašli
jsme za ním s právním posudkem a požá‑

dali o řešení. Ale i pan
Čech prokázal loajalitu
k primátorovi Batthyá‑
nymu a několik měsíců
nekonal.
A pak přišly volby. Zuzana Kocumová
Pan Čech zůstal na pozici tajemníka, pan
Fadrhonc působí na pozici pověřence
GDPR, kde po nás chce naprosto zbytečné
úkony a vytváří obstrukce pro vykonávání
zastupitelské funkce. A my, tentokrát už
veřejně, opět předali právní posouzení
nestandardních kroků stavebního úřadu
jak panu tajemníku Čechovi, tak primátoru
Zámečníkovi. Uvidíme. Třeba se konečně
něco pohne.

Levnější teplo, amfiteátr bude žít a 5 milionů, které město nechce
Rád bych touto cestou ještě jednou poděkoval těm Liberečanům, kteří dali i v těchto volbách hlas Změně pro Liberec. Budeme
i nadále pracovat pro naše město tak, aby se v něm dobře žilo nejen vyvoleným. Jednou měsíčně budeme na stránkách
Zpravodaje přinášet naše pohledy na fungování města i činy jeho nového vedení. Věřím, že to pro vás bude zajímavé čtení.
Jan Korytář, zastupitel za Změnu pro Liberec
ROZKLAD ODBORU
kdy jsou schopní nahrazováni těmi méně
schopnými a opět se zavádí formalismus
STRATEGICKÉHO ROZVOJE
Se smíšenými pocity sleduji dění na a úředničení, které jsou oceňovány více než
odboru strategického rozvoje, který jsem skutečné výsledky a přínos pro město.
uplynulé čtyři roky vedl a budoval a kam
jsme dokázali získat mnoho nových schop‑ CENA TEPLA V LIBERCI OPĚT KLESLA
Zatímco ceny energií na letošní rok
ných kolegů a kolegyň. 70 nových projektů
na získání více než 1 miliardy dotací na rostou, zdražování hlásí jak dodavatelé
rozvoj města hovoří samo za sebe. Bohužel elektřiny, plynu, tak i jednotlivé teplárny,
kvůli chování tajemníka Čecha, který na v Liberci cena tepla na rok 2019 opět klesla,
vedení úřadu evidentně nestačí, odcháze‑ a to na 650 Kč/GJ. Je to výsledek dlouho‑
jí v době, kdy není snadné získat na trhu trvajících a náročných jednání s německou
práce schopné lidi, další projektoví manažeři společností MVV, která je většinovým vlast‑
a míří do komerční sféry. Odešel vedoucí níkem teplárny. Výsledkem těchto jednání
odboru, odchází vedoucí oddělení získávání je i modernizace první větve zastaralých
dotací i jednotliví manažeři u konkrétních parovodů. Je to jeden z konkrétních výsled‑
projektů. Důvodem nejsou jen peníze, ků práce Změny pro Liberec pro naše město.
ale také demotivace
z celkové
atmosféry,
Budeme
10_SATELITNI
DOTACE_2018
26.9.18
11:37 Stránka
1 nyní sledovat, zda nové vedení

na naši práci naváže a ceny budou klesat za více než půl roku
i nadále.
nedokázal nikoho jiného
sehnat. Město tak přijde
5 MILIONŮ Z DOTACÍ MĚSTO
o 5 milionů a navrch
NEVYUŽIJE A Z PROJEKTU ODSTUPUJE bude mít mezinárodní
Měl jsem radost, když se nám před ostudu z odstoupení od Jan Korytář
dvěma lety podařilo uspět se společným projektu.
projektem šesti evropských měst, který
Dávám si závazek, že budu končit vždy
vede Lipsko a který měl přispět k lepší‑ něčím pozitivním, tak tedy: Nápad vybu‑
mu plánování dopravy ve městě a rozvoji dovat v místě bývalého lesního amfiteátru
ekologicky šetrných forem dopravy. Nová parkoviště, který prosazoval náměstek
rada města ale odhlasovala odstoupení Langr, je snad již konečně u ledu. Amfi‑
od projektu. Důvodem je prý to, že město teátr se nám podařilo zachránit, věřím, že
nemůže sehnat… „projektového manaže‑ k tomu přispělo i referendum, i když nebylo
ra“! Schopná projektová manažerka totiž závazné. Je to první krok k tomu, aby zde
na jaře z důvodu neprofesionálního, až jednou bylo kvalitní letní kino a příjemné
arogantního jednání tajemníka magistrátu místo pro volný čas. O tom ale zase až
Čecha práci na městě ukončila a tajemník někdy příště.

50 000
OD NOVÉHO ROKU
PRO VÁS VE VYSÍLÁNÍ:
NOVÝ PROGRAM
NOVÉ POŘADY
ATRAKTIVNÍ HOSTÉ
ZAJÍMAVÉ VÝHRY
RÁDIO VAŠEHO KRAJE
liberec.rozhlas.cz
inzerce-NOVÝROK-Liberec.indd 1
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výtisků každý měsíc

Reklama, která
v Liberci funguje
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Jsme na začátku cesty, ale našlápnuto máme dobře
Uplynulé měsíce byly hektické, a co je dobrá zpráva pro město pod Ještědem, podařilo se přinést skutečnou změnu. Díky všem,
kteří přišli na podzim k volbám a chopili se svého demokratického práva, bylo možné v listopadu ustavit novou koalici, jíž je
Občanská demokratická strana aktivní součástí.
Petr Židek, zastupitelský klub ODS
Jsme na začátku a nyní je potřeba zvlád‑
nout to základní – tedy správně nastavit
pravidla a principy, zefektivnit práci úřadu,
který za minulé vlády nebývale nabobtnal,
a začít s realizací programových priorit, ke
kterým jsme se spolu s našimi koaličními
partnery přihlásili.
Je před námi několik velkých úkolů –
od rekonstrukce městského bazénu až
po dokončení územního plánu. To vše
jsou věci, které mají přímý dopad na
život v našem městě a jeho další rozvoj.
A musíme s nimi hnout, protože jsou již
dávno ve zpoždění. Zdá se ale, že koalice
je ustavena dobře, ve shodě na tom, co
se stát má nebo musí. A to je dobrý před‑
poklad úspěchu.
Je zde ale také mnoho maličkostí, drob‑

ných věcí, které by město mohlo či mělo
pro své obyvatele dělat, a ani ty nemohou
zůstat nepovšimnuty. Mnohdy se o nich
ale dozvídáme pozdě, nebo vůbec. Což
je škoda. Byli bychom proto rádi, kdyby
kontakty na nás nebyly jen „povinně“ zve‑
řejňovanými údaji na stránkách města, ale
kdyby se adresy dvou radních za ODS staly
jedním ze způsobů, jak se ozvat, dát vědět
potřebu, přání či upozornit na to, čemu
bychom se měli věnovat. Nebo kdyby se
staly třeba jen nástrojem zpětné vazby
na naši práci ve vedení města – jak se
říká – pokud něco děláme dobře, chvalte
nás u jiných, pokud se vám ale něco nelíbí,
řekněte to přímo nám.
Petra Břeňová (petra.brenova@ods.cz)
se dlouhodobě věnuje oblasti sociální, ale

také školství, kultuře a mnohému dalšímu,
co je spojeno s běžným životem nás všech.
Neváhejte se na ni proto obracet. Petr
Židek (pier.zidek@gmail.com) se soustředí
na věci ovlivňující chod města, dopravní
podnik, veřejné zakázky a z pozice předse‑
dy Výboru pro územní plánování a dopra‑
vu také právě na nový územní plán města
a vše, co s ním souvisí.
Připraveni jsou ale také další členo‑
vé ODS, zastupitelé, členové výborů
a komisí, kteří budou vděčni za podněty
a poznámky k jejich práci pro město. Jak
věříme, v dalších vydáních Libereckého
zpravodaje (druhého nejlepšího radnič‑
ního periodika v republice!) již začneme
přinášet zprávy o výsledcích naší práce
a o postupném zdolávání úkolů, které

jsme si dali a které
nejsou z nejsnazších.
Uplynul rok, kdy
jsme oslavili 100 let od
vzniku Českosloven‑
ska a 25 let od vzniku
Petr Židek
samostatné České republiky. Vstupujeme
do roku, kdy oslavíme 30. výročí pádu
komunismu. Věříme, že pro nás všechny,
v Liberci i mimo něj, bude rokem dobrým,
úspěšným, rokem, který potvrdí, že cesta,
na kterou jsme se po listopadových udá‑
lostech roku 89 dali, byla správná, i přes
některé problémy, které byly či jsou.
Jaký ten rok bude? Takový, jaký si jej
společně uděláme. Díky předem, pokud
nám pomůžete pohnout s věcmi v Liberci
k lepšímu.

Krok do nové etapy Týdeník primátora
Většina z nás si snad na konci roku užívala
trochu pohody a volna. Ať již na gauči
s cukrovím v ruce, či na lyžích nebo při
jiné aktivitě jsme také každý tak trochu
rekapituloval, co se v tom uplynulém roce
podařilo.
Jan Berki, Starostové pro Liberecký kraj
my, stejně jako opozice,
V životě města
učit. V určitých chvílích
přišla tato rekapi‑
je potřeba ale respek‑
tulace na začátku
podzimu, kdy se
tovat, že máme prostě
konaly obecní volby.
odlišné názory.
Voliči v ní vyhodnotili
V následujícím roce
Jan Berki
snažení předchozích zastupite‑ nás čeká diskuse o budoucnos‑
lů – jak těch koaličních, tak ti osadních výborů či podobě
opozičních. Nechci již rozebírat, participativního rozpočtu.
jak se předchozí „koalici“ (ne) Pevně věřím, že novému vedení
dařilo. Chci znovu poděkovat města se podaří v první řadě
za podporu voličů kandidátce mu navrátit plnění těch základ‑
Starostů pro Liberecký kraj. Tato ních úkolů – zajištění úklidu,
veliká podpora je pro nás záro‑ pořádku, bezpečnosti, obnovy
veň velkým závazkem, kterého městského majetku, budování
jsme si vědomi.
infrastruktury a služeb pro
Na začátku nového roku jeho obyvatele i návštěvníky.
si dáváme různá předsevzetí, Budeme také velmi rádi, když
která se snažíme více či méně nám budete sdělovat svoje pod‑
naplňovat. I my dali pro novou něty. Vždyť občané města musí
etapu v životě města sliby. Vedle být pro jeho vedení partnery.
rozvojových cílů je pro nás pro
Přeji všem oby vatelům
Starosty velmi důležité zlepšení našeho krásného Liberce
politické kultury. Něco se nám v novém roce hodně sil, zdraví
již daří, něco se budeme muset a radosti.

Od počátku nového roku uplynulo 8 pracovních dní, od mého zvolení do
funkce primátora 33 pracovních dní. Na liberecké radnici činíme postupně
kroky pro plnění našich plánů Liberec 2030. Ty nejzajímavější budu
zveřejňovat formou primátorského týdeníku.
Jaroslav Záměčník, Starostové pro Liberecký kraj
Středa 2. 1.: V Krajské nemocnici Liberec jsem
navázal na tradici a navštívil novorozence, který se
narodil na Nový rok jako první. Ročně se v liberecké
nemocnici narodí 1 600 dětí, z toho je přibližně
1 000 nových občánků města Liberce.
Čtvrtek 3. 1.: Cesta do Prahy do centrály České
spořitelny. Každých 6 měsíců zde budu muset za
město podepsat směnku za dluhy města. Aktuální
dluh města je 1,65 miliardy Kč. Splátka města je
100 mil. Kč ročně a přibližně 120 mil. Kč jsou úroky
včetně pojištění výše úroků.
Pátek 4. 1.: Jednání valné hromady Krajské
nemocnice Liberec, kde zastupuji zájmy města. Libe‑
recký kraj má podíl 74 %, Liberec 16 % a Turnov 10
%. Nemocnici řídí 9členné představenstvo a kontro‑
luje jej 11členná dozorčí rada.  Nemocnice má obrat
3,5 miliardy Kč, přibližně 1200 lůžek a dvojnásobný
počet personálu.
Pondělí 7.1.: V kavárně Pošta se setkávám s
krajským ředitelem Policie ČR Vladislavem Husákem
a jeho protějškem z polské policie ve Wrocławi.  Pře‑
shraniční spolupráce pomáhá při objasňování trestné
činnosti a předávání informací o hledaných osobách.
Úterý 8. 1.: Absolvujeme první jednání rady
města v tomto roce. Schválili jsme např. pojištění
majetku města, který má hodnotu cca 13 miliard Kč.
Schváleno je také vybavení pro připravovaný azylový
dům pro matky s dětmi, který otevřeme v březnu

2019 v objektu bývalé mateřské
školy ve Věkově ulici v liberecké
čtvrti Ruprechtice s kapacitou
22 lůžek.
Středa 9. 1.: Dopoledne
Jaroslav Záměčník
probíhá jednání k rozpočtu
města. Předpokládané příjmy jsou ve výši 2,1
miliardy Kč. První čtení rozpočtu má 1500 položek
a součet požadovaných výdajů činí 3,1 miliardy. Řadu
nesmyslných projektů bude nutno zastavit, mnoho
zbytečných projektů se prodražilo a městu poslední
4 roky chyběl skutečný ekonom.
Čtvrtek 10. 1.: V poledne máme jednání valné
hromady FCC Liberec. Město Liberec platí za svoz
a likvidaci odpadů cca 90 mil. Kč.
Odpoledne se setkáváme s prezidentem liberecké
firmy Denso panem Shinichiro Yamaji. Společnost
zaměstnává v Liberci přes 3 tisíce lidí. V současnosti
plánujeme výstavbu příjezdové komunikace do prů‑
myslové zóny Jih k Densu.
Pátek 11. 1.: Dopoledne jednáme se zástupci
Povodí Labe, s.p. V Liberci nás čeká zásadní oprava
harcovské přehrady. Práce by měly začít v roce
2020 a potrvají dva roky. Město Liberec se postará
o rekultivaci okolí přehrady a obnovu zábradlí okolo
přehrady.
Více informací z Týdeníku primátora na www.
facebook.com/zamecnikjaroslav.
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Zoo Liberec se raduje z druhé nejvyšší
návštěvnosti v posledních deseti letech
Zoologická zahrada Liberec v roce 2018 opět potvrdila svoji pozici jednoho z nejoblíbenějších turistických cílů v severních
Čechách.
Barbara Tesařová, Zoologická zahrada Liberec
DŮKAZEM TOHO je i návštěvnost zoo
za uplynulý rok 2018, kdy jejími brana‑
mi prošlo celkem 368 195 návštěvníků.
To je o 12 859 více než v roce 2017.
Zoologická zahrada Liberec ale není
jen zoo. Spadá pod ni také Centrum
pro zvířata v nouzi Archa, Středisko
ekologické výchovy Divizna a Kulturní
a společenské centrum Lidové sady
včetně dětského koutku. Návštěvnost
všech jejích složek činí 451 851 a orga‑
nizace se tak opět zařadila na přední
příčky v žebříčku nejnavštěvovanějších
míst v Libereckém kraji. „Všem návštěv‑
níkům a podporovatelům naší zoo
velice děkuji. Dvě koruny z každé pro‑
dané vstupenky věnujeme na ochranu
přírody, a díky jejich přízni tak můžeme
chránit také ohrožené druhy zvířat na
celé naší planetě,“ vysvětluje ředitel
David Nejedlo.
Lákadlem pro návštěvníky bylo
zejména příznivé počasí v období jara
a letních prázdnin, ale také pravidelné
tematické akce pro veřejnost, a pře‑
devším nové zvířecí přírůstky. Nejvíce
mláďat se v liberecké zoo opět narodilo
na úseku kopytníků. Mezi nejvzácnější
z nich patří bezpochyby mláďata kri‑
ticky ohrožených sambarů skvrnitých,
zeber bezhřívých, urialů bucharských
nebo nahurů modrých. „I když se mezi
návštěvníky nejedná o příliš populár‑
ní druhy, patří mezi ta nejohroženější

zvířata, která u nás chováme. Jejich
odchov a posilování populací v lidské
péči jsou mezi odborníky velice
ceněné, a především výrazně přispí‑
vají k záchranně těchto vymírajících
druhů. A to je naším hlavním poslá‑
ním,“ dodává zoolog Luboš Melichar.
Další mláďata mohli návštěvníci spa‑
třit také ve výbězích šelem, a to rysů
karpatských nebo surikat.
Evropské prvenství a velké uznání
si Zoo Liberec v loňském roce ovšem
vysloužila úspěšným odchovem orlů
jestřábích. „V Evropě jsou pouze tři

pavilon paviánů pláštíkových. Zvele‑
bením prošel i pavilon slonů a byla
započata renovace a rozsáhlejší úpravy
v pavilonu tropů. Pro zvýšení komfortu
návštěvníků během léta přibylo v zoo
několik krytých zákoutí a vyhlídek,
které je uchrání před deštěm i prud‑
kým sluncem. Mezi ně patří nový
konzumační prostor u výběhu slonů
nebo nová vyhlídka u paviánů, ze které
mohou návštěvníci pozorovat opice
z bezprostřední blízkosti. Kompletně
opravena a zastřešena byla i vyhlídka
u žiraf. „V trendu zvelebování zahrady
budeme pokračovat i nadále. V plánu
je například realizace tzv. ZooKina
v místech bývalého dřevěného domku
u výběhu koní Převalského. Připravu‑
jeme také úpravy výběhu antilop koň‑
ských, mravenečníků a sambarů skvr‑
nitých. Věříme, že nám náš zřizovatel,
partneři a návštěvníci zachovají přízeň
i nadále a všechny naše vize a plány se
nám podaří postupně uskutečnit,“ říká
David Nejedlo.
Rok 2019 bude v liberecké zoo ale
také rokem oslav stého výročí. V prů‑
běhu celého roku chystá nejstarší
zoo v Čechách několik mimořádných
tematických akcí a překvapení. Oslavy
budou zahájeny již v sobotu 9. 2. 2019,
kdy proběhne již tradiční ples Zoo
Liberec, tentokrát ale na téma „Století,
to to letí.“

zoologické zahrady, které tento druh
chovají. Jen u nás se je však zatím
podařilo odchovat. O jejich rozmno‑
žení jsme se snažili dlouhých deset
let,“ dodává Jan Hanel, kurátor dravých
ptáků.
Celkem se v roce 2018 v liberecké
zoo narodilo či vylíhlo 106 jedinců u 38
živočišných druhů.
V průběhu celého roku se pracovní‑
kům zoo podařilo realizovat také něko‑
lik významných rekonstrukcí a oprav.
Kompletní rekonstrukcí prošla napří‑
klad nejstarší expozice v celém areálu –

Inzerce

Rada sdružení JIZERSKÉ HORY – Turistický region Liberecko, Jablonecko,
Frýdlantsko a Tanvaldsko vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

PROJEKTOVÝ MANAŽER

Prodejna látek,
bytového textilu
a textilní galanterie

NOVĚ
V
LIBERCI

Místo výkonu: Turistický region Jizerské hory, Jablonec nad Nisou
Požadavky: min. vyšší odborné vzdělání nebo SŠ s maturitou, znalosti v cestovním
ruchu a projektového řízení, praxe dotací výhodou, AJ a NJ, dobrá znalost PC (Office, internet), velmi dobré org. a komunikační schopnosti, samostatnost, časová
flexibilita, ŘP sk. B (vlastní auto výhodou)
Náplň práce: prezentuje region, zajišťuje management a marketing oblasti
a pod., spravuje web a vytváří turistické produkty, vytváří strategické dokumenty
sdružení, zodpovídá za finanční rozpočet sdružení, spolupracuje s CzT, informačními
centry, KÚLK, novináři atd., připravuje a realizuje projekty EU a jiných grantových
systémů. 
Přihlášky do 31. 1. 2019, výběrové řízení 4.–11. února 2019
Informace o požadovaném obsahu přihlášek na níže uvedeném kontaktu.
Informace: Mgr. Daniel David, telefon: 488 880 510, starosta@janov-n-n.cz

Široký sortiment oděvních látek,
bytového textilu, textilní galanterie.
Speciálka knoflíků, šicích, pletacích,
háčkovacích a vyšívacích přízí.

LÁTKY GRANDUM
L ÁTKY, BY TOVÝ TEXTIL A GAL ANTERIE

NC Géčko Liberec
www.latky-grandum.cz
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Jubilejní rok pro Naivní divadlo

Naivní divadlo Liberec vstupuje do nového roku, který se pro něj ponese ve znamení řady významných událostí. Kromě oslav
dvou důležitých výročí se NDL chystá v průběhu roku 2019 uvést tři nové inscenace, v plánu je řada tuzemských i zahraničních
zájezdů. Během letních prázdnin se sál divadla dočká kompletní rekonstrukce sedadel.
Jana Pittnerová, Naivní divadlo Liberec
„ROK 2019 pro nás bude opravdu výji‑
mečný. Čekají nás hned dvě významná
jubilea. V červnu se uskuteční 25. ročník
mezinárodního festivalu Mateřinka,
jehož historie se začala psát v roce 1972,
kdy byla pod tímto názvem uspořádána
v Liberci první česká národní přehlídka
tohoto zaměření. Místem konání bývalo
(střídavě) město Liberec a České Budějo‑
vice. Od roku 1991 se pořádá jen v Liberci,
a to každým druhým rokem. Náš festival
se jako jediný v České republice i široko
daleko v Evropě zaměřuje výhradně na
tvorbu pro děti předškolního věku, při‑
čemž se ho pravidelně účastní jak sou‑
bory české, tak zahraniční,“ říká ředitel
Naivního divadla Stanislav Doubrava.
Mateřinkou však oslavy zdaleka
nekončí, na podzim divadlo oslaví 70.
narozeniny, které připomene v připra‑
vovaném dokumentu i Česká televize.

NDL bylo založeno v roce 1949 pod
názvem Ústřední loutkové divadlo jako
jedno z prvních profesionálních loutko‑
vých divadel v bývalém Československu
a dodnes patří mezi špičková loutková
divadla v České republice. V rámci oslav
obou jubileí se uskuteční velká výstava
v Galerii U Rytíře, která bude slavnostně
zahájena v červnu před festivalem Mate‑
řinka, další výstava proběhne v Malé
výstavní síni naproti radnici.
Kromě zmíněných výročí je v plánu na
rok 2019 také řada zahraničních zájez‑
dů. Naivní bude hostovat v Německu,
Belgii a ve Slovinsku. Na jaře čeká soubor
cesta do čínského Shenzhenu s inscenací
O beránkovi, který spadl z nebe. Čínské
představení se mělo původně uskutečnit
v listopadu 2018, ovšem kvůli nedokon‑
čené rekonstrukci tamního divadla bylo
přesunuto na duben nového roku.

^^
Dodo Gombár, Dostojevskij
^
a Běsi v Divadle F. X. Šaldy
^^
1. února
^
^^
Po stopách filmu
^
^^
^
^^
^Filmový^Liberec
^^
Prvního února nás čeká premiéra nového činoherního
představení Běsi.
Divadlo F. X. Šaldy

Komentovaná prohlídka
radnice, při které vám
ukážeme filmové proměny
radničních interiérů
a dozvíte se zajímavosti
z filmového zákulisí.

Vstupenky je nutné předem rezervovat
na www.evstupenka.cz nebo v Městském
informačním centru v Liberci,
info@visitliberec.eu, tel.: 485 101 709.
Cena vstupného: 50 Kč dospělí,
zlevněné 25 Kč.

www.visitliberec.eu
www.facebook.com/liberecfilmoffice

Dodo Gombár, fotografie z první čtené zkoušky 

DODO GOMBÁR, jeden z nejlepších
českých i slovenských režisérů součas‑
nosti, spjatý se Švandovým divadlem
v Praze, nazkouší s libereckým čino‑
herním souborem vlastní dramatizaci
Dostojevkého Běsů.
Inscenace bude nezvyklá nejen svou
poetikou, ale také tím, že diváci budou
sedět na jevišti a herci hrát v hledišti.

Foto: Lukáš Trojan

K tomuto účelu vzniká v našich dílnách
pro diváky speciální elevace.
Těšte se na nové činoherní předsta‑
vení, které vám představí divadlo z úhlu,
z jakého je jindy neuvidíte v prostorách,
které jindy nenavštívíte!
Běsi v Šaldově divadle, 1., 3., 12.
a 28. února vždy od 19 hodin.

KULTURA / HISTORIE
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Kulturní počin: rekordních 29 nominací

Rekordní bezmála třicítku nominací nasbíral třetí ročník soutěže o nejlepší kulturní počin za rok 2018. Z běžného přehledu
uchazečů, jejichž příjem se uzavřel 4. ledna 2019, je přitom už teď patrné, že o první tři místa svede souboj hned několik velmi
silných soupeřů. Vyhodnocení soutěže letos připadne kulturnímu výboru zastupitelstva.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu
HODNOTITELE NEČEKÁ nic jednodu‑
chého, na vítězství nepochybně aspiru‑
je hned několik událostí, které ukazují
široký kulturní potenciál našeho města.
Své favority, a to hned po dvou, mají
v soutěži už tradičně například Oblastní
galerie Liberec – Lázně (výstavy Sudek,
Funke, Drtikol a SKOL!!!), dále Divadlo F.
X. Šaldy (inscenace SIALská trojčata a Má
to smysl) či dětský pěvecký sbor Seve‑
ráček (jarní koncert k 60. výročí sboru
v Divadle F. X. Šaldy a 3 prosincové kon‑
certy s Českou filharmonií v Rudolfinu).
Mezi nominacemi lze dále najít loňský
Majáles v Zahradě vzpomínek (pořadate‑
lé Kultura z. s. a Marek Ottl), ceněnou akci
k 50. výročí 21. srpna 1968 na náměstí
Dr. E. Beneše (G300), zrestaurovaný
mariánský sloup M. B. Brauna v barokní
zahradě (město Liberec), znovuotevření
Malé výstavní síně (město Liberec) či
individuální úspěch mladého naděj‑
ného houslisty Daniela Matejči, který
ve své kategorii zvítězil v mezinárodní
Kociánově houslové soutěži v Ústí nad
Orlicí. Z dalších zajímavých nominací
lze jmenovat třeba vydání uceleného

moderního pojetí dějin města Liberec
z autorské dílny historiků Technické uni‑
verzity v Liberci, audiovizuální instalaci
Má vlast České filharmonie v historické
čekárně Českých drah nebo divadelní
pásmo základních uměleckých škol
k 100. výročí založení Československa.
Soutěž o Kulturní počin jsem inicioval
v roce 2015 s cílem ještě více prezentovat
zajímavé kulturní akce a projekty včetně
těch, které nejsou určeny pro většino‑
vého diváka, návštěvníka či posluchače.

Kulturu totiž vnímám jako zcela zásadní
oblast, která svým úžasným privilegiem
pozitivně formovat člověka má obrov‑
ský dopad na celou společnost. Každý
zajímavý kulturní počin a jeho divácká
reflexe tak mohou přinést větší či menší
posun v myšlení jednotlivců i skupin, a to
tím žádoucím směrem.
Do ročníku 2016 bylo nominováno 18
počinů, vítězství si odnesla Německo
‑česká výstava 1906/2016 Oblastní
galerie Liberec – Lázně před inscenací

Naivního divadla Liberec Čechy leží
u moře a výstavou krojů Lužických Srbů
v Krajské vědecké knihovně, která se
o třetí místo dělila s prvními 19 stol‑
persteiny (tzv. kameny zmizelých)
Židovské obce Liberec. O rok později
z 19 kandidátů nejvíce zabodoval
10letý houslista Milan Kostelenec,
který zvítězil v soutěži Kociánovo Ústí,
dále výstava Giacometti – Picasso –
Chirico Oblastní galerie Liberec – Lázně
a společně inscenace Naivního divadla
Jsou místa oblíbená tmou, kde nikdy
a nic na ostrovech se skrývá odlehlých
a projekty Krajské vědecké knihovny
Děti čtou nevidomým dětem a ZnakoKniha Český ráj a jeho tajemství.
Jednotlivé nominace až dosud posu‑
zovala komise pro kulturu a cestovní
ruch, letos poprvé to bude výbor pro kul‑
turu a cestovní ruch. Ten nejprve vybere
první desítku kandidátů, z níž následně
určí jejich jmenovité pořadí. Vítěz si
odnese finanční dar 20 000 korun, další
místa pak 10 000 a 5 000 korun. Vyhlášení
výsledků se uskuteční v únoru v obřadní
síni historické radnice.

Město obnoví dva významné památníky

Prvním je busta „Prezidenta Osvoboditele“ T. G. Masaryka na Masarykově ulici u Severočeského muzea. Druhou je památník
padlým vojákům na vojenském hřbitově v Ruprechticích.
Jana Kodymová
NA OBOU uměleckých dílech je
potřeba provést renovaci materiálu a obnovu okolí památníků. „To
znamená zpříjemnit ta místa, přidat
více zeleně, zkulturnit prostředí, kde
jsou umístěny, a celkově udělat z nich
důstojná pietní místa,“ uvádí náměs‑
tek primátora pro strategický rozvoj,
dotace a majetkovou správu Jiří Něme‑
ček.
V areálu vojenského hřbitova v ulici
Strážní v Ruprechticích se nachází
několik náhrobků a soch. Těmito
významnými objekty jsou Památ‑
ník padlým ve 2. sv. válce, náhrobky
sovětských vojáků (1945) a obětí 2. sv.
války, horizontální reliéfy s označením
bojišť, dále také oltář francouzského
zajateckého tábora (umístěn 1998
– prosba o mír 15. 8. 1944), Pomník
Rudoarmějci a Památník Ukrajincům

padlým ve válce 1918–1920. Samostat‑
ný areál, mimo civilní hřbitov, prošel
větší rekonstrukcí v roce 1975. „Z míst
významných se stávají všední jen tím,
jak bez povšimnutí kolem nich chodí‑
me, zkusíme pro tato významná místa
navrhnout poctivou opravu a nějaké
nové prvky, které jim vdechnou nový

život,“ uvádí náměstek primátora pro
technickou správu města a informační
technologie Jiří Šolc.
Stejně tak dílčích proměn dozná
areál bývalého LVT. V plánu je vybu‑
dovat parkoviště pro návštěvníky
Technického muzea v Liberci, případ‑

ně parkovací stání pro školní instituce
sousedící s pavilony a do budoucna se
počítá i s venkovním prostorem pro
rodiče s dětmi a žáky základních škol,
včetně kolejiště pro motorový vláček,
který bude vozit dětské návštěvníky
tohoto areálu.
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Setkání
hejtmana
s občany

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

tel.: 485 244 992

16.00 hod.

STŘEDA

bílá klubovna,
5. patro

16. 01.

14.00 hod.

ÚTERÝ

Centrální klub
seniorů

22. 01.

14.00 hod.

STŘEDA

Centrální klub
seniorů

23. 01.
Hejtman
Martin Půta
Vás zve

ÚTERÝ

29. 01.
STŘEDA

ČTVRTEK

Kino Varšava

31. 01.

Přijďte debatovat
o důležitých
tématech
našeho kraje.

Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec

ČTVRTEK

31. 01.

ČTVRTEK

07. 02.
STŘEDA

13. 02.

pátek 25. 1. 2019
17.00 – 18.00 hod.
www.kraj-lbc.cz

Ukázková hodina kurzů PC
Ukázková hodina tabletů a soc. sítí
Hudební odpoledne s harmonikou

Ukázková hodina trénování paměti
Hospodský kvíz
(Zájemci se přihlásí v CKS,
startovné 30,-Kč)

16.00 hod.

Pivnice U Jelena

30. 01.

Liberec

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.

15.45 hod.

bílá klubovna,
5. patro

Ukázková hodina kurzu
anglického jazyka pro seniory

13.00 hod.

bílá klubovna,
5. patro

Ukázková hodina kurzu jógy

14.00 hod.

Ukázková hodina kurzu
břišních tanců

09.00 hod.

Masopustní tvoření
se Zuzanou Hubeňákovou

14.00 hod.

Seniorské šibřinky
Vstupné 60,-Kč v CKS

bílá klubovna,
5. patro
Centrální klub
seniorů
Lidové sady

Klub šikovných rukou - každé liché pondělí od 10.30 hod.
Herní odpoledne - každý čtvrtek od 13.00 hod.
Relaxační cvičení - každý pátek od 08.00, 09.00 a 10.00 hod. Ručník s sebou!
Cvičení na židlích - každý pátek od 11.00 hod.
Otevřená hodina jógy- každý pátek od 13.00 hod. - ZDARMA
Permanetky na cvičení v hodnotě 200,-Kč k dispozici v CKS.

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:

okamžitý návrat k práci
o

TEDY:

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

SEZNAM VĚCÍ NALEZENÝCH OD 1. 12. DO 31. 12. 2018
324/18

klíč od vozidla

21. 12. 2018

323/18

klíč

20. 12. 2018

321/18

klíč od vozidla

20. 12. 2018

318/18

mobilní telefon

19. 12. 2018

nálezy DPMLJ: penál, mobilní telefon, průkaz – Nikol Karkoszová, mikina, 3x čepice,
317/18

taška (tričko), taška (sportovní oblečení), taška (rukavice), rukavice, taška (panenka),

19. 12. 2018

brýle dioptrické, brýle sluneční, deštník
316/18

karta – Helena Bendasová

19. 12. 2018

315/18

peněženka – Luboš Tvrdý

18. 12. 2018

314/18

klíče

17. 12. 2018

313/18

klíče se jmenovkami

17. 12. 2018

311/18

nálezy DPMLJ: batoh (vak), mobilní telefon, 2x rukavice, průkaz – Lucie Grunclová,
prsten, mikina, deštník, brýle sluneční, brýle dioptrické

13. 12. 2018

310/18

doklad – Erik Kajaba, Roman Tulyuk

309/18

nálezy DPMLJ: peněženka – Rudolf Tuleja, šála, batoh

12. 12. 2018
5. 12. 2018

308/18

peněženka (nová)

5. 12. 2018

nálezy DPMLJ: batoh/vak (sport. obuv), peněženka – Amélie Toska, 2x mobilní telefon,
307/18

peněženka s hotovostí, klíčenka s hotovostí, peněženka – Ján Gabčo, rukavice, taška

4. 12. 2018

(oblečení), taška (plavání), dioptrické brýle
306/18

klíče

3. 12. 2018

305/18

mobilní telefon, IQOS – Z. Suchomel

3. 12. 2018

304/18

kabelka – kabát

3. 12. 2018

303/18

peněženka – Tomáš Heřman

3. 12. 2018

TIPY A POZVÁNKY NA AKCE V LIBERCI

VisitLiberec.eu

Harcovská přehrada projde obnovou v r. 2020
Jana Kodymová
ZÁSADNÍ ÚPRAVY harcovské pře‑
hrady by podle aktuálního stavu
projektu a předpokládaného har‑
monogramu prací měly začít v roce
2020 a potrvají dva roky. Na tomto
postupu se dohodl primátor města
Liberce Jaroslav Zámečník se zástupci
Povodí Labe.
V režimu Povodí Labe proběhne
oprava zděné hráze, rekonstrukce
pravobřežní zdi po celé její délce
a také odbahnění vodní nádrže.
Z těchto důvodů uzavře povodí hráz
pro pěší na dva roky.
Statutární město Liberec souběžně
zrekultivuje okolí přehrady. Konkrét‑
ně dozná změny perková cesta na
historickém náhonu. Ten bude z větší
části zasypán a částečně bude zpří‑
stupněn veřejnosti. Jde totiž o zají‑
mavý historický relikt, který dříve
napájel lokalitu směrem k výrobnímu
podniku Textilana a také Liebiegovu
fontánu.
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Jizerská 50 v Bedřichově už od 8. února
Jizerská 50 už dávno není jen regionální záležitostí. Od smutného konce horolezecké Expedice
Peru v roce 1970 se z ní stala celosvětově uznávaná akce.
ČEZ Jizerská 50
FILIPÍNY, NOVÝ ZÉLAND, Vietnam,
Kanada nebo USA. To je jen zlomek
států, ze kterých přijíždí zvědavci do
srdce Jizerských hor, do Bedřichova,
odkud závod vyráží.
Jizerská 50 není jen záležitostí elit‑
ních závodníků, horských kmetů, kteří
ji berou jako osobní výzvu a přípravu
na náročnou sezonu. Rok od roku se jí
účastní stále více naprostých začáteč‑
níků, tzv. hobíků. Ti píší ve stopě svůj
osobní závod.
Navíc nemusí zdolávat padesá‑
tikilometrovou trať. Pořadatelé jim
připravují každým rokem podobné
kratší distance. V roce 2019 si závodníci
budou moci vyzkoušet své umění také
na trasách 10, 25 nebo 30 kilometrů.
I díky tomu se Jizerka zpřístupnila
těm, které by dříve účast na tomto
tradičním závodě nenapadla. Na trati
nejkratšího závodu jsou vidět rodiny
s dětmi, maminky, kamarádky – party
naprostých hobíků. Padesátka, králov‑
ská disciplína, uzavírá celý program
víkendových závodů v neděli po 9.
hodině, kdy je start.
V tuto chvíli se do Bedřichova sou‑
středí pozornost celého běžkařské‑

ho světa. Přidejte se druhý únorový 9.15 ČT Jizerská 10 (10 km klasicky)
víkend také. Tenhle zážitek stojí za to. 15.00 Jizerská firemní RAUL – štafeta
Registrace běží na webu www.jiz50.cz. 4 × 3 km
19.00 ČEZ Energy Fest s Monkey Busi‑
Pátek 8. 2. 2019
ness (od 18.00 předkapela DJ Roxtar)
9.00 Mini Jizerská Pojišťovny VZP
12.00 VW Bedřichovská 30 (30 km volně)
Neděle 10. 2. 2019
16.30 Nyč sport sprint – 1,5 km soupaž 8.45 start ELITE ženy
18.00 Slavnostní zahájení
9.00 ČEZ Jizerská 50 (50 km klasicky)
11.30 Vyhlášení vítězů
16.15 Očekávaný dojezd posledního
Sobota 9. 2. 2019
9.00 Hervis Jizerská 25 (25 km klasicky) závodníka

Dlouhá bílá stopa ve Vesci

amera
k
e
n
i
l
n
o

V druhém lednovém týdnu poprvé v letošním roce proběhla úprava běžeckých stop ve veseckém areálu. Pro návštěvníky byly upraveny tratě
kolem prostoru oválu a pokračují směrem doprava k centrálnímu parkovišti u ul. K Sportovnímu areálu a od prostoru oválu pod lávku vlevo.
Rodiny s dětmi zde mohou využít přilehlé zasněžené kopce k zimním radovánkám, jako jsou bobování a sáňkování. V pátek 11. ledna byla
v areálu spuštěna nová web kamera, která vám dá aktuální informaci o dění v areálu a stavu sněhu či provozu tratí. Více informací a odkaz na
kameru najdete na www.arealvesec.cz.

WWW.LIBEREC.CZ/ZASTUPITELSTVO

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC
čtvrtek 31. ledna od 15 hodin

ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 11 V HISTORICKÉ BUDOVĚ RADNICE

SPORT

MLADÍ LIBEREČTÍ STOLNÍ TENISTÉ
SBÍRALI MEDAILE
První bodovací turnaj stolního
tenisu všech kategorií v novém roce
uspořádal SKST Liberec v halách
v Liberci a Jablonci nad Nisou. Medaile
mají Pařízková, Blinka i Stránská.
Mezi více než 627 účastníky se
neztratila ani liberecká mládež. O kompletní medailovou sbírku z deblových
soutěží se postarala Monika Pařízková,
Michal Blinka a Anna Stránská.
Mezi mladšími žákyněmi nenašla
Monika Pařízková konkurenci a po
dvou zlatých a bronzu z mistrovství
republiky dokázala svoji bilanci ještě
vylepšit.
Zástupci největšího krajského
oddílu SKST Liberec sbírali medaile
i v dalších kategoriích. Alexandru Rosu
bral mezi mladšími žáky bronz. Bratr
Moniky Martin vybojoval na sklonku
dorostenecké kariéry jednu ze svých
nejcennějších medailí – mezi jednotlivci dosáhl na bronz.
Lepší než on byli jen reprezentanti
Švýcarska, kteří se seřadili spolu s ním
na stupních vítězů.
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UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA
LIBERECKÉHO ZPRAVODAJE
JE 28. LEDNA
DISTRIBUCE ZPRAVODAJE
Distribuci Libereckého zpravoda‑
je do každé rodiny v Liberci zajišťuje
od 1. ledna 2002 Česká pošta, s. p. Pokud
Zpravodaj neobdržíte do své schránky,
obracejte se, prosíme, přímo na Českou
poštu, tel.: 954 246 016. Do vyčerpání
zásob je Zpravodaj k dispozici v recepci
hlavní budovy radnice, Nového magistrátu
a v městském informačním centru.

