Údolí ohrožené
divočiny
Ředitel zoo: „Buď se
vzdáme chovu některých
zvířat, nebo rozšíříme
areál.“
Viz str. 9

Platby v roce 2019
za odpady a psy
Jak a kdy správně
zaplatit za odpady
a psy.

Viz str. 19

Kulturní počin
roku 2018
Libereckým kulturním počinem roku 2018 se stalo
zrestaurování morového
sloupu.
Viz str. 25
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Krátkézprávy

Noviny pro občany města Liberec

Vychází v nákladu 50 000 kusů | zdarma

Premiéra masopustu

Areál Vesec bude
do konce dubna
částečně uzavřen
Do konce dubna bude část veseckého areálu uzavřena. Naplánovány jsou zemní práce na
odvodnění a zpevnění ploch.
Jde především o odvodnění
části areálu drenážemi a páteřního drenážního systému
na stadionu včetně přilehlých
zpevněných ploch a u trafostanice. Při stavbě areálu neprovedlo město kompletní podpovrchové odvodnění areálu. Při
trvalejších deštích není možné
část stadionu používat, mění
se v bahniště. Nejhorší část
je od konce administrativní
budovy směrem k veřejnému
WC a parkovišti a v okolí trafostanice. V případě zasněžování
stadionu a prudké oblevy pak
dochází i k znehodnocení vyrobeného sněhu.

Priorita roku:
rekonstrukce bazénu
Vedení města znovu řešilo plánovanou modernizaci městského plaveckého bazénu.
Nyní se prověřuje možnost, že
by menší a novější 25 m bazén
mohl po většinu rekonstrukce
provizorně běžet a sloužit dál
školám, plavcům a potápěčům. S projektanty a provozovatelem hledá vedení města
i rozumnější cenové varianty.

ROZPIS KONTEJNERŮ
UVNITŘ!

Nová tradice v podobě historicky prvního Libereckého masopustu přilákala poslední únorovou neděli na náměstí k radnici několik tisíc návštěvníků. Přes 40 prodejních stánků lokálních výrobců, průvod masek městem, cimbálovka, dechovka i kapela, to vše
byl masopust u radnice.
Foto Jan Vrabec

Z vlakového nádraží by mohly
odjíždět i autobusy
Prostor před libereckým vlakovým nádražím dozná v budoucnu významných změn.
poskytnout lidem větší komfort pěkné prostředí, důstojné pro stotipři cestování vlakem a autobusem. sícové město,“ uvedl primátor JaroSmyslem úprav, které připravu- A když vyjdou ven, tak je přivítá slav Zámečník.
je město se společností Korid LK,
Zastávky autobusů by vznikly
je odvést běžnou automobilovou Jaroslav Zámečník
v místě nevyužívaných kolejí podél
dopravu z prostoru před nádražím
hlavní nádražní budovy. K autoprimátor Liberce
busům by bylo možné přistupovat
a celou lokalitu zklidnit a zpříjemnit, aby působila dostatečně re- „Nádraží musí nabídnout
přímo z nádražní haly. Tím by se
prezentativně. V plánu je i zřízení
vytvořilo společné přestupní místo
zastávek autobusů přímo v místě prostředí důstojné pro
pro vlaky a autobusy.
vlakového nádraží. „Chceme tak stotisícové město.“
Pokračování na str. 2

Jan Král
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Editorial

Vážení Liberečané,
držíte v rukou březnové vydání pravidelného měsíčníku města,
který se poprvé nese v duchu nového vizuálního stylu. Dosavadní
podoba radničního zpravodaje už nám přišla poněkud okoukaná
a chtěli jsme ji trochu osvěžit. Nahrával tomu i fakt, že město má delší dobu k dispozici nový grafický manuál, který čekal na to, až se ho
někdo chopí. Udělali jsme to a výsledek vidíte sami. Modrou barvu,
která už v souvislosti s novým stylem a novým logem nedávala smysl,
jsme nahradili aktuální červenou barvou a z původního Libereckého
zpravodaje se stal ZpravodajˆLiberec. Věřím, že „nový“ zpravodaj pro
vás bude atraktivnější.
V daném vizuálním stylu pro vás připravujeme také vylepšenou
podobu webových stránek města, kde chystáme i některé poměrně zásadní změny. Městský web dostane modernější tvář a uživatelsky smysluplnější rozvržení úvodní strany. Ta bude jednodušší,
přehlednější a nabídne snazší přístup do nejčastěji vyhledávaných
sekcí. Těšit se můžete už brzy.
Potěšující zprávou je, že po dvou měsících rozpočtového provizoria jsme na únorovém zastupitelstvu schválili rozpočet města na
rok 2019. Město bude letos hospodařit s příjmy ve výši 2,31 miliardy
korun. Pro občany je ale zajímavější informací, že zhruba půl miliardy korun půjde na opravy a údržbu městského majetku, tzn. například na školy a silnice. Významnou investicí pak bude výstavba
nových sociálních bytů. Navzdory výrazně navýšeným kapitálovým
výdajům se do letošního rozpočtu nevešlo cca 100 požadavků v celkové výši 1,5 miliardy korun. Tyto projekty bychom chtěli postupně
zařazovat v dalších letech, podle finančních možností města.
I v únoru jsme pokračovali v setkávání s občany v libereckých
čtvrtích. Tentokrát jsme se vydali do Machnína, kde jsme s kolegy
z vedení města navštívili základní školu a fotbalové hřiště a následně jsme debatovali s členy osadního výboru a místními obyvateli.
V březnu máme v plánu setkání s občany v Rochlici.
Nedávno se také ukázalo, že umíme zakládat nové tradice. Mluvím o prvním ročníku Libereckého masopustu, který jsme uspořádali na náměstí Dr. Edvarda Beneše. Během několikahodinové akce
se na trzích před radnicí vystřídaly čtyři tisíce lidí. To je, myslím,
pěkný výsledek, který potvrdil, že má smysl v následujících letech
pokračovat. Věřím, že těch nových tradic bude víc, protože nápadů
máme hodně a sil také.
Užijte si nástup jara a nenechte si ujít Velikonoční trhy, které pro
vás na náměstí před radnicí otevřeme už v pátek 12. dubna!

Jaroslav Zámečník,

primátor města Liberec

Březen 2019

>> Z vlakového nádraží…

Dokončení ze strany 1.
„Z velké nádražní haly by se tak
stala společná odbavovací hala
pro cestující vlakem i příměstskou
autobusovou dopravou. Liberec se
tímto posune mezi vyspělá evropská západní města,“ řekl náměstek
primátora Jiří Šolc.
Takové řešení by znamenalo
vybudovat přeložku úseku stávajících ulic Nákladní a Žitavská.
Řidiči mířící rovně by už nemuseli jezdit přes komplikovanou
křižovatku, ale objeli by nádražní
budovu z opačné strany. Tudy by
projížděly také autobusy MHD
a příměstské autobusy. Uvažuje se
i o zřízení odstavného parkoviště

P+R v místě boční nákladní haly.
Vedení města už vedlo několik jednání na toto téma a dalším
krokem je vypracování architektonické studie. Jako klíčové se ukazuje přemístění drážních hasičů,
kteří sídlí na strategickém místě
předpokládaného budoucího silničního napojení. Zachována by
musela zůstat i postranní koncová
kolej, která slouží jak hasičům, tak
i armádě.
Náměstek primátora Jiří Němeček věří, že vytvoření společného
přestupního místa zvýší zájem
o železniční dopravu. „K tomu
přispěje i lepší možnost parkování
u nádraží,“ doplnil náměstek.

Odhlasovali rozpočet
Město Liberec má schválený rozpočet na rok 2019.
Jana Kodymová
Zastupitelé města schválili výdaje 2,68 miliardy korun a příjmy
2,31 miliardy korun. Schodek 375
milionů korun radnice pokryje zůstatkem z účtů z loňského roku,
výnosy z prodeje cenných papírů
a čerpáním kontokorentního úvěru
ve výši 126 milionů korun. Městský
rozpočet počítá s rezervou ve výši
16,7 milionů Kč, což je o 9 milionů
Kč více než v roce 2018. K výraznému navýšení došlo v oblasti investic,
které v roce 2019 přesáhnou půl miliardy korun.
Pro srovnání, v loňském roce
činily rozpočtované investice
cca 360 milionů Kč a v předchozích letech ještě výrazně méně.

Vyšší investice půjdou například
na rekonstrukce základních škol
5. května a nám. Míru, domy se sociálními byty atd.
V souladu s novelou zákona
o rozpočtových pravidlech vznikla příspěvkovým organizacím povinnost sestavit rozpočet a jeho
střednědobý výhled. S nejvyšším
rozpočtem pro rok 2019 o výši
144 373 671 Kč bude hospodařit
Divadlo F. X. Šaldy. Zoo Liberec
má schválený rozpočet ve výši
124 046 671 Kč a botanická zahrada ve výši 21 600 821 Kč. Centru
zdravotní a sociální péče schválili
radní rozpočet 59 917 269 Kč, Kontaktu 9 167 979 Kč a Městským lesům Liberec 7 252 177 Kč.
Více k rozpočtu v příštím čísle.

^L

Setkání
s občany Rochlice
Primátor a celé vedení
města s vámi bude
diskutovat o aktuálních
tématech ve vaší čtvrti

čtvrtek 21. března
od 17 hodin
ZŠ Dobiášova

3

Zpravodaj^Liberec

Březen 2019

Vrt u Lesního koupaliště
zajistí dostatek vody

Nová
kanalizace
v Janově Dole
Redakce

Dostatek vody pro Lesní koupaliště v Liberci by mělo zajistit přespárování bazénové vany
a vybudování nového vrtu. Náklady město Liberec odhaduje na půl milionu korun.

Jan Vrabec
Koupaliště na úpatí Jizerských hor
vzniklo těsně po druhé světové válce, kvůli špatnému stavu ho město
uzavřelo v roce 2001. O jeho obnově
se léta diskutovalo, znovu zprovoznit se ho podařilo teprve loni v létě.

Radnice do nejnutnějších oprav dala
7,5 milionu korun. Problémy byly ale
s vodou, bazénová vana prosakovala
a kvůli suchu byl i nedostatečný přítok. Voda z Lesního koupaliště v Lidových sadech by se už v létě neměla
ztrácet. Bazénová vana ze žulových
kvádrů se totiž celá přespáruje.

Další obyvatelé Volgogradské
ulice se dočkají napojení na novou kanalizaci. V letošním roce se
město Liberec pustí do vybudování úseku v délce 280 metrů, a to
v úseku od křižovatky s Čerchovskou ulicí až po koncovou šachtu
stávající kanalizace.
Realizací této části kanalizační stoky dojde k propojení úseku suchovodu, který byl položen
v loňském roce mezi ulicemi
Kubelíkova a Čerchovskou, se
stávající kanalizací v dolní části
Volgogradské ulice. Toto propojení zajistí funkčnost celé kanalizační stoky a současně umožní
postupné vybudování a napojení domovních kanalizačních
přípojek.
V této části se konkrétně jedná o 21 objektů, kterým bude
umožněno připojení na splaškovou kanalizaci. Předpokládané náklady na prodloužení
splaškové kanalizace včetně domovních činí 5 930 000 Kč bez
DPH. Náklady zahrnují i provizorní opravu povrchu komunikace.

„Máme odborný posudek,
že spárování nebylo provedeno
důsledně, což pak mělo vliv na
výrazný únik vody z koupaliště
vloni v létě. Firma to udělala jen
obyčejnou spárou, a ne hydrofobní, aby se ušetřilo. Takže v rámci
reklamace se to předělá a město
těch dvě stě tisíc za speciální spáru zaplatí,“ řekl náměstek primátora Jiří Šolc.
Lesní koupaliště se vloni otevřelo veřejnosti po letech chátrání. Jenže v horkém počasí se voda
z koupaliště začala vytrácet. Podle
některých odborníků ale není na
vině jen špatně zaspárovaná vana.
Kvůli vedrům prakticky vyschly přítoky, které koupaliště napájí. Teď,
když je vody dost, je koupaliště
plné. I tak chce město udělat další
opatření, aby se tam voda nemusela dovážet cisternami jako vloni.
„Udělá se vrt, který by doplňoval
vodní nádrž při nedostatku průtoku v Jizerském potoce. Stát by měl
kolem sto tisíc,“ dodává náměstek
Šolc.

Zpravodaj mění tvář

Po osmi letech se podoba Zpravodaje vydávaného libereckou radnicí mění. Doufáme, že k lepšímu.
Pavel Chmelík
Zpravodaj urazil kus cesty, která
ovšem zdaleka není u konce. Jeho
dosavadní podoba vznikla na začátku roku 2011. Tehdy byla zvolena jiná koncepce obsahu, podoba
i rozsah. Pokud si ještě vzpomínáte, tehdejší Zpravodaj liberecké
radnice byl z větší části černobílý
a měl 12 stran. Po změně v únoru
2011 vznikly nové rubriky a v průběhu let se podstatně rozšířil počet
stran, Zpravodaj se stal plnobarevný. To vše proto, aby obyvatelé
Liberce byli informováni o dění ve
městě a na radnici co možná nejlépe.

Podoba, kterou vám nyní předkládáme, je modernější, v souladu
s aktuální grafickou identitou statutárního města Liberec. Zároveň
jsme opět zvýšili počet stran, protože informací je skutečně mnoho.
A ani tak se na vše nedostane. Zájem všech, kteří vás chtějí informovat o novinkách, akcích a činnosti,
je obrovský. Stejně tak zájem inzerentů neustále stoupá. I to je důležitý moment, protože díky placeným reklamám nestojí vydávání
Zpravodaje veřejný rozpočet města
téměř nic.
Doufáme, že se vám nová podoba i název radničních novin budou
líbit. Přejeme vám krásné jaro.
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TIPY A POZVÁNKY NA AKCE V LIBERCI

VisitLiberec.eu
GALLASOVÉ/CLAM‑GALLASOVÉ
NOBLESA V SEVERNÍCH ČECHÁCH
1. 1. 2019 – 1. 3. 2020
farmarske 2019 liberecky zpravodaj 02 2019.indd 3
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá

13.2.2019 13:31:25
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My všichni školou povinní
Krátkézprávy
Den otevřených dveří
na ZŠ Sokolovská
Každoročně na jaře pořádá ZŠ
Sokolovská dny otevřených
dveří s cílem ukázat školu jak
rodičům současných žáků,
tak rodičům předškoláků.
Předškoláci si vyzkouší školu nanečisto také v kroužku
„Předškoláček“, který startuje
20. března. Den otevřených
dveří je v letošním roce výrazně obměněn: koná se
v sobotu, děti i rodiče přivítají
pohádkové bytosti, budou se
moct zapojit do dílniček nebo
zpívání Jitřenky, bude otevřená
kavárna a další nové aktivity.
Všechny srdečně zveme na
sobotní dopoledne
30. března 2019!

Den otevřených dveří
na ZŠ Orlí

Tulipánová radost

ZŠ U Soudu pravidelně spolupracuje s různými organizacemi, které pomáhají nemocným nebo starším spoluobčanům.
V únoru si škola na seznam spolupracujících organizací přidala i nadaci Amélie, jejíž cílovou skupinou jsou onkologicky
nemocní pacienti. Škola se výtvarně podílela v rámci Tulipánového měsíce na výzdobě libereckého onkologického oddělení v nemocnici. Všechny výtvarné počiny – zpracování i kompletní realizaci zajistil výtvarný kroužek pod vedením Jany
Šmákalové.
Foto: ZŠ U Soudu

Město a iQlandia chystají
inovaci ve vzdělávání
Zveme všechny zájemce, rodiče, rodinné příslušníky, známé
a kamarády 20. března na den
otevřených dveří ZŠ Orlí.
Nabízíme možnost dozvědět
se více informací a prohlédnout si naši školu „v akci“
během vyučování. Seznámíte
se s tím, co všechno děti zažijí
a jak se ve škole učí.
Den otevřených dveří se týká
praktických, speciálních i specializovaných autistických tříd.
Prohlídky proběhnou ve dvou
intervalech – od 8.30 a od
10.00 hodin. V případě dotazů
jsme k dispozici na adrese
lejskova.martina@zsorli.cz.

Statutární město Liberec společně s iQlandií a Technickým muzeem plánuje zajímavou a potřebnou inovaci ve vzdělávání přírodovědných a technických předmětů na základních školách.

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

Záměrem těchto (zatím) tří partnerů je vytvořit zastřešující neziskovou vzdělávací instituci, která
by pro školy koordinovala a zprostředkovala jim výuku polytechniky v institucích tzv. širší vzdělávací
soustavy.
Jde jednak o reakci na přípravu
budoucích pracovních sil v rámci
čtvrté průmyslové revoluce (vysoká míra digitalizace a automatizace), tak o odraz jednoho z osmi
cílů střednědobé koncepce kvality
vzdělávání v libereckých ZŠ, kterou

naplňujeme už od roku 2016 (viz
www.liberec.cz/langr).
Instituce širší vzdělávací soustavy (science centra, technická
muzea, dílenské akademie, SEV aj.)
přitom disponují akreditovanými
výukovými programy, moderními
pomůckami i atraktivním know
how na úrovni vyučovacích metod.
Souběžně mají vysokou míru kompetence přizpůsobovat se flexibilně
veškerým inovacím a technologickému pokroku. Liberecké základní
školy naopak často nemají k dispozici speciální odborné učebny,
protože ty musely pod vlivem nástupu populačně silných ročníků
přejít na běžné kmenové zázemí.

A pokud už školy odborné učebny
mají, jejich vybavení je zastaralé či
zastarávající, popř. natolik drahé,
že se k němu žáci při výuce příliš
nedostanou tzv. na kontakt.
Rada města zatím schválila
memorandum o spolupráci mezi
výše zmíněnými institucemi, které
předjímá další kroky při založení
zapsaného ústavu (z.ú.), popř. jiného subjektu neziskového sektoru.
V současné době zároveň plánujeme jednání s dalšími případnými
partnery, kteří by se k inovačnímu
vzdělávacímu projektu mohli připojit – typicky např. Liberecký kraj,
další velká města či Technická univerzita v Liberci.

Březen 2019

Zprávy
z Větrníku

Tomáš Herder

V sobotu 16. února se ve sportovní hale technické univerzity konal již 6. ročník Libereckého poháru v twirlingu. Téměř 150 závodnic
z celé republiky předvedlo, co dokáže s hůlkou. Účastnice bojovaly
o 35 sad medailí a dárečky od našich sponzorů. Twirlerkám se v Liberci líbí, což dokazuje jejich stále
se zvyšující počet. Velký dík patří
rodičům dětí z pořádajícího oddílu
Viva Liberec za jejich pomoc.
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Dětská olympiáda dětí
a mládeže v Libereckém kraji
Liberecký kraj se pro letošní rok stal pořadatelem IX. her dětské olympiády dětí a mládeže,
kterých se zúčastní více než 3 000 sportovců z celé České republiky.
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu Libereckého kraje
Od 23. do 28. června 2019 proběhne dětská olympiáda ve třech
městech kraje, konkrétně v Liberci,
Jablonci nad Nisou a Bedřichově.
Celkem se bude soutěžit v 18
disciplínách jako letní biatlon, basketbal, plavání, atletika, cyklistika
a mnoho dalšího, součástí je také
umělecká soutěž na téma street art.
Využito bude celkem 24 sportovišť
v Liberci a další v Jablonci nad Nisou. V Bedřichově se pak odehraje
závod horských kol.
Doprovodný program bude připraven na libereckém náměstí Dr. E.
Beneše a v Jablonci na přehradě na

poloostrově Tajvan. Těšit se můžete
na skvělý hudební program, přednášky zaměřené na sportovní psychologii, trénink, pohyb a výživu.
K dispozici budou dva olympijské domy ve Sport Park Liberec a na
Technické univerzitě Liberec, kde si

budou moci návštěvníci vyzkoušet
různé sportovní aktivity.
Zahájovací ceremoniál olympijského turnaje proběhne v pátek
23. června, ukončení pak 27. června
v Home Credit Areně v Liberci, kam
bude volný vstup.

Naše zařízení na ulici 5. května
V‑klub nově nabízí únikovou hru
pro třídní kolektivy 8.–9. tříd ZŠ
a 1.–3. ročníků SŠ. Více najdete na
www.vklub‑ddmliberec.cz a na
kontaktech e‑mail: vklub@ddmliberec.cz, mobil: 602 477 287.
Kromě nabídky únikové hry vyhlašuje V‑klub již 28. ročník soutěže „Moje město Liberec“ s tématem
významných výročí v roce 2019.
Uzávěrka odevzdaných přihlášek
je 14. března 2019. Více informací
a materiálů najdete na webu Véčka
nebo na e‑mailu mojemestoliberec@seznam.cz.

Běh na lyžích žáků se sluchovým postižením
DDM Větrník nabízí MŠ, ZŠ, ale
i SŠ nejen výukové programy. V oblasti výtvarných technik se tato
nabídka rozšiřuje o fusing (spékání a tvarování skla) zvířátek, které
si děti nejen vyrobí, ale i odnesou.
Technika je vhodná pro II. stupeň
ZŠ. Více na www.ddmliberec.cz/
programy‑pro‑skoly, kontakt Václava Košková, e‑mail: vendy.koskova@
ddmliberec.cz, mobil: 602 931 950.

Jakub Karásek,
ředitel ZŠ a MŠ logopedická
V lednu uspořádala ZŠ a MŠ
logopedická dvě výjimečné a vzájemně propojené akce: 17. ledna
byla slavnostní vernisáží v krajské knihovně zahájena výstava
k 1. ročníku Celorepublikového
závodu v běhu na lyžích žáků se
sluchovým postižením. Výtvarné

práce nejen se sportovní tematikou
vznikaly pod vedením učitelky Pavlíny Kordové. Vlastní závody v běhu
na lyžích proběhly 30. ledna na stadionu a tratích v Bedřichově.
Žáci a žákyně ze šesti škol pro
sluchově postižené z celé ČR poměřili síly v individuálním i štafetovém závodě. V individuálním
závodě vybojovali domácí závodníci Adam Richter a Jaroslav

Hybner 2. a 3. místo mezi chlapci a liberecký tým získal stříbrnou medaili ve smíšené štafetě.
Nadšení ze zisku medaile nebo
z výtvarného díla na výstavě je
pro naše děti, které se v životě
musí vyrovnat se svým zdravotním omezením, velkým zážitkem
a motivací. Velký dík za pomoc
při organizaci patří zaměstnancům školy.
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Setkání učitelů
hudební výchovy

Pavlína Kolmanová

Při Základní škole a základní umělecké škole Jabloňová v Liberci vzniklo v rámci projektu České filharmonie a Nadace Agrofert Hudba do škol
Regionální centrum hudební výchovy. Cílem projektu obecně je zlepšení stavu výuky hudební výchovy na
základních školách – zatraktivnit ji
pro žáky i pedagogy, umožnit výuku
předmětu prostřednictvím nových
forem a metod práce při využití netradičních pomůcek a hudebních
nástrojů včetně současných médií
a technologií a v neposlední řadě dát
prostor aktivním pedagogům pro
sdílení zkušeností a vzájemnou neformální komunikaci.
Projekt je akreditován u MŠMT
ČR a každé setkání lze považovat
za formu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Přihlá-

šení účastníci dostávají osvědčení
o absolvování s číslem akreditace.
Jednotlivé dílny povedou zkušení
lektoři, ale i samotní pedagogové,
pokud budou chtít své zkušenosti
kolegům předat. Účast na setkáních
je bezplatná, zajištěno je občerstvení a metodické materiály.
Tým centra je v současnosti tvořen pedagogy ZŠ a ZUŠ Jabloňová
pod vedením Martina Grobára,
v součinnosti s Janem Prchalem.
Pro další období se uvažuje o rozšíření týmu o další zájemce.
První setkání se uskuteční ve
čtvrtek 4. dubna od 14.00 v multimediálním sále Krajského úřadu
v Liberci. Srdečně zveme všechny
učitelky a učitele hudební výchovy!
Využijme této příležitosti ke společnému sdílení – podělme se o to pozitivní a diskutujme o tom, co nám
vadí a znepříjemňuje práci!

Maškarní karneval s Honzou Popletou

Ve čtvrtek byl velký bál, děti z mateřské školky měly karneval. Jejich milé
maminky připravily kostýmky. Byla to krása napohled, Honza Popleta byl
Foto Ekoškolka Pastelka
v Ostašově hned. 

^Liberec
Nejaktuálnější zprávy z města a radnice
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Z města a radnice
Údolí ohrožené divočiny
Liberecká zoo je nejstarší zahrada na území bývalého Československa. Letos, v roce svého
významného jubilea, přichází se smělým plánem na rozšíření stávajícího areálu.
Redakce
Zoo Liberec by se mohla zvětšit
téměř dvojnásobně. Svůj záměr
představilo vedení zahrady i na
radě města, která ho únoru schválila a představila veřejnosti.
Nové území, které by se mohlo
stát součástí zoo, se nachází v údolí
za Sovovou ulicí směrem k bývalému lesnímu amfiteátru. Tímto
údolím nevede žádná turisticky
značená cesta a z hlediska uzavření
prostoru se pro běžnou veřejnost
nejedná o významný zásah. Většina
pozemků jsou lesní porosty. Stávající a nový areál by byl propojen
mostem nad Sovovou ulicí.
V Údolí ohrožené divočiny, jak
zoo svůj záměr nazývá, by mohly
vzniknout relativně levné, prostorné přírodní expozice pro chladnomilné druhy zvířat, jako je
např. tygr ussurijský, medvěd,
vlk či zubr evropský, jejichž
chov nevyžaduje stavbu nákladných vytápěných pavilonů. Zároveň by se na nové
území dala přesunout i řada
stávajících chovaných druhů
(např. tygři či velbloudi), a tím
by došlo ke zvýšení prostorové kapacity ve stávajícím areálu. Jaká
ale bude výsledná skladba zvířat
v tomto údolí, bude samozřejmě
záležet na doporučení odborníků,
stupni ohroženosti zvířat a na spolupráci s koordinátory chovů jednotlivých druhů.
Důvodem, který zoologickou zahradu k tomuto rozhodnutí vedl,
je především připravovaná novelizace zákonů o chovu volně žijících
zvířat v lidské péči. Ta se s největší
pravděpodobností během dvou let
výrazně změní a zpřísní podmínky
pro chov řady druhů zvířat a některé ze stávajících výběhů nebudou
nově stanovené parametry splňovat. „Ocitli jsme se na pomyslném
rozhraní. Buď můžeme jít nadále

David Nejedlo

ředitel Zoo Liberec

„Buď se vzdáme chovu
některých zvířat, nebo
rozšíříme areál.“
cestou snižování počtu chovaných
druhů a vzdát se chovu prostorově náročnějších, ale zato návštěvnicky atraktivních zvířat, jako jsou
šelmy či sloni. Nebo můžeme usilovat o rozšíření stávajícího areálu.
Dosud jsme zpřísňování norem na
chov ohrožených druhů v lidské
péči řešili snižováním počtů zvířat a spojováním výběhů. To ale
nemůžeme dělat do nekonečna.
V minulých letech jsme z prostoro-

vých důvodů už skončili například
s chovem nosorožců, orangutanů
či gepardů,“ vysvětluje ředitel zoo
David Nejedlo.
Součástí nového areálu by se stal
i opuštěný lesní amfiteátr, který by
mohl sloužit k ukázkám sokolnictví
a letových dovedností dravých ptáků, ale i dalším kulturně vzdělávacím programům pro veřejnost. Navržená plocha nového území by se
napojila i stávající Dětský koutek,
který zoologická zahrada již několik let provozuje. Ten by veřejnosti zůstal přístupný i nadále.
Kdy se areál začne rekonstruovat, zatím není jisté. Zoo je nyní
ve fázi příprav dokumentů a strategické změny územního plánu.
První výběhy by mohly vzniknout
až v řádu několika let.
„Jsme si vědomi velmi složité finanční situace našeho zadluženého zřizovatele, města Liberce. Na
druhou stranu máme povinnost
udržet si svou konkurenceschopnost, ať již jako volnočasového areálu a turistického cíle, nebo
jako profesionálního ochranářského centra s mezinárodním
významem,“ říká Nejedlo.
Projekt Údolí ohrožené divočiny
si klade za cíl udržet tuto konkurenceschopnost za relativně co nejmenší finanční náklady. Jakou částku si
však vyžádá, představí až územní
architektonická studie a nižší stupeň
projektové dokumentace, jejichž
vypracováním rada města pověřila
vedení zoo a příslušné odbory magistrátu. Již nyní se však dá říci, že
náklady na realizaci tohoto projektu
se budou pohybovat v řádu desítek,
nikoli stovek milionů.
V generálním plánu rozvoje liberecké zoo i nadále zůstává výrazná rekonstrukce horní části zoo,
která bude zahrnovat stavbu slonince, rekonstrukci pavilonu žiraf,
hospodářské budovy i vybudování
nové expozice Africká planina.

Krátkézprávy
Vyberou ředitele
základních škol
Liberečtí radní k poslednímu
dni šestiletého funkčního
období (31. července 2019)
odvolávají z funkcí ředitele
ZŠ Česká, ZŠ U Soudu a ZŠ
U Školy. Na tato vedoucí pracovní místa budou vyhlášena
konkurzní řízení. Zároveň s tím
radní schválili záměr prodloužit
funkční období o dalších šest
let ředitelkám MŠ „Motýlek“
a MŠ „Sedmikráska“, kterým
končí funkční období k 31. červenci 2019, a také ředitelce MŠ
„Kytička“, které končí funkční
období k 30. dubnu 2020.

Areál LVT je přes den
otevřený

Radní schválili novou otevírací
dobu areálu bývalých Libereckých výstavních trhů v Masarykově ulici pro veřejnost. Po dohodě s Městskou policií Liberec
budou mít uzamykání areálu
na starost strážníci a otevírací
doba je celoročně stanovena
takto: 6.45–20.00 hodin. Lidem
tak bude v uvedeném čase
umožněn pohyb po areálu
a průchod z Masarykovy ulice
na Tržní náměstí. Na noc se
areál uzavírá.

Změna otvírací doby
Kovošrotu
Do konce března bude omezena otevírací doba sběrného
místa Kovošrotu v ulici Dr.
Milady Horákové.
Po–pá 8–16 hod., so 8–12 hod.
Od 1. 4. platí normální provoz.
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Město zdraží nájemné v bytech. Po 6 letech
Ivan Langr,
náměstek primátora pro kulturu,
školství, sociální věci a cestovní ruch
Statutární město Liberec zdraží
od 1. července nájemné v obecních
bytech. K tomuto kroku přistoupíme po dlouhých šesti letech, kdy
ceny nájmů stagnovaly na stejné
úrovni, a při srovnání s kontinuálně rostoucími nájmy v soukromém
sektoru. I nadále ale zachováváme
významný sociální rozměr obecního bydlení tak, aby zůstalo otevřeno
např. seniorům, klientům s hendikepy všeho druhu, matkám samoživitelkám, lidem v akutní bytové
nouzi aj.
V současné době se běžné tržní nájemné v Liberci pohybuje na
úrovni 150–160 korun za metr čtvereční, v městských bytech ale jen
v průměru na 41 korunách za metr
čtvereční (přesná struktura viz tabulka). Nově se nájemné zvýší v průměru na necelých 48 korun za metr
čtvereční (u stávajících nájemníků)

a na v průměru zhruba 56 korun
za metr čtvereční u nově uzavíraných smluv. Ve většině případů přitom využíváme zákonné možnosti
navýšit nájemné až o 20 procent,
výjimkou jsou tzv. startovací byty,
kde nám podmínky poskytovatele
dotace (byty byly postaveny pro MS
2009) umožňují v obou případech
růst jen o inflaci.
Město se při stanovení nájmů
drželo průzkumu MPSV (Analýza struktury obecních bytů z roku
2016), podle které se nájemné
u měst s počtem obyvatel nad 50 tisíc pohybuje na úrovni 64 korun za
m2 (standardní byty), resp. 41 korun
za metr čtvereční (sociální byty).
V Liberci ale dosud má téměř polovina městských bytů nájemné jen
do 25 korun za m2, 4 byty pak mají
historicky nájem jen 9,78 korun za
m 2. A to je naprosto neudržitelné.
Město Liberec v současnosti disponuje 1 219 byty, ročně z nich na
nájemném vybere zhruba 23 milionu korun.

Ceník pro stávající nájemníky
Typ nájemních bytů SML

Stávající náj.

Navýšené nájemné

Sociální standardního typu

63,16 Kč

75,79 Kč

nárůst o 20 %

Startovací – Krajní ulice

78,58 Kč

80,23 Kč

nárůst o inflaci

Pro příjmově vymezené

25,02 Kč

30 Kč

nárůst o 20 %

Byty zvláštního určení– DPS

23,42 Kč

28,10 Kč

nárůst o 20 %

Byty zvláštního určení – BB

35,39 Kč

42,46 Kč

nárůst o 20 %

Vstupní byty

25,02 Kč

30 Kč

nárůst o 20 %

Ceník pro nové nájemníky
Typ nájemních bytů SML

Stávající náj.

Nové nájemné

Sociální standardního typu

63,16 Kč

75,79 Kč

zachováno 20 %

Startovací – Krajní ulice

78,58 Kč

80,23 Kč

nárůst o inflaci

Pro příjmově vymezené

25,02 Kč

60 Kč

nová cena

Byty zvláštního určení– DPS

23,42 Kč

40 Kč

nová cena

Byty zvláštního určení– BB

35,39 Kč

42,46 Kč

zachováno 20 %

Vstupní byty

25,02 Kč

40 Kč

nová cena
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Nový dopravní terminál vybuduje
město společně s krajem
Statutární město Liberec a Liberecký kraj uzavřou memorandum o vzájemné spolupráci při
výstavbě terminálu příměstské dopravy. Výstavba moderního terminálu a parkovacího domu
v blízkosti vlakového nádraží je pro město Liberec i Liberecký kraj zásadním projektem.

Redakce

měry parkovacího domu tak, aby
byla průjezdná Matoušova ulice.
Projektová dokumentace bude následně upravena, aby odpovídala
stávajícímu i novému územnímu
plánu, a to včetně prověření napojení na CZT. Město Liberec a Liberecký kraj pak společně najdou
model budoucího provozu objektů.

boru správního a živnostenského,
2. patro budovy Nového magistrátu.
Údaj o volebním okrsku voliče
a přesné umístění volební místnosti obdrží volič společně s doručenými hlasovacími lístky (na doručova-

cí obálce). Hlasovací lístky musí být
k dispozici nejpozději 21. 5. 2019 (ve
dnech voleb i ve volební místnosti).
Na webových stránkách SML bude
zveřejněn seznam volebních místností, včetně adres a telefonu.

Původní návrh podoby nového terminálu meziměstské dopravy a parkovacího
domu architekta Petra Stolína v místech nynějšího parkoviště

majetkoprávního i provozního vypořádání.
Odhadované náklady na stavbu se budou pohybovat v rozmezí 100 až 200 milionů Kč. V rámci
nového terminálu se počítá s cca
12 stáními pro autobusy a parkovací dům by měl pojmout cca
400 vozidel. Bude připravena ověřovací studie, která prověří roz-

Jednání
o Berlíně

O budoucnosti, ve své době
věhlasné, restaurace Berlín, v lokalitě mezi sjezdovkou Bucharka
a konečnou zastávkou tramvajové
linky do Horního Hanychova jednali primátorovi náměstci Jiří Němeček a Jiří Šolc se zástupci majitele přilehlých pozemků a budovy
samotné.
Současný stav je nevyhovující. V ruině přebývají bezdomovci
a její podoba je pro ostudu.
Majitelův podnikatelský záměr
je vybudovat na místě bývalé restaurace Berlín dva apartmánové
domy, objekt bude zcela nahrazen. Náměstci tlumočili investorům přání vedení města: „Pokud
to tak je, rádi bychom, aby polorozpadlá ruina přestala dělat
ostudu celému městu, a pokud
s touto stavbou nadále nepočítáte, raději ji odstraňte nyní a do
zahájení výstavby nechte volnou
pláň.“
O tom, zda rozpadlá budova
zmizí ještě letos, rozhodnou na
dalším jednání, které by mělo být
během několika týdnů.

Redakce
Obě strany se shodují, že jde
o strategickou stavbu nadregionálního významu, a proto je třeba
na přípravě a realizaci stavby úzce
spolupracovat. Cílem je naplnit indikátory IPRÚ a splnit podmínky
evropské dotace.
Město připravuje projekt terminálu a parkovacího domu od roku
2016. V roce 2017 realizovalo město soutěž na architektonický návrh,
na základě které byl vybrán návrh
architekta Petra Stolína. Následně
byl vybrán dodavatel projekčních
prací a byla zhotovena projektová dokumentace. V roce 2018 pak
město za 20,5 milionu Kč odkoupilo pozemky v lokalitě stávajícího
autobusového nádraží a za další
3 miliony korun také montované
„buňky“.
Město Liberec a Liberecký kraj
budou společně hledat nejvhodnější variantu financování a přípravy stavby z hlediska budoucího

11

Zpravodaj^Liberec

Chcete volit při volbách do
evropského parlamentu?

Veronika Hiršalová

Seznam voličů pro volby do
Evropského parlamentu (dále jen
„seznam voličů pro EP“) se vytváří
pro každé volby do EP samostatně
v několika fázích. Do seznamu voličů pro EP budou dne 14. 4. 2019
zapsáni všichni občané Liberce
s právem volit, dle adresy místa trvalého pobytu (údaj vedený
v informačním systému evidence
obyvatel). Voliči mají právo ověřit
si, zda jsou zapsáni, případně požadovat doplnění nebo provedení
oprav. Ověření doporučujeme především voličům, kteří dříve byli zapsáni do zvláštního seznamu vedeného některým ze zastupitelských
úřadů v zahraničí. V případě, že je

volič zapsán v zahraničí, kde se již
nezdržuje, ale chce volit v místě trvalého pobytu v ČR, musí předložit
potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu
vedeného zastupitelským úřadem.
Voliče, který není státním občanem ČR (občan EU), zapíše na
jeho vlastní žádost obecní úřad
do seznam voličů pro EP, jestliže
žádost bude podána ve lhůtě do
14. 4. 2019 do 16.00 hod. a bude
prokázáno státní občanství státu
EU a trvalý nebo přechodný pobyt
v obci (po dobu nejméně 45 dní
před volbami). Volič, občan EU,
který již v minulosti požádal o tento
zápis, bude uveden v seznamu voličů pro EP, a není tedy třeba znovu
žádat. Ověření zapsání a žádosti
o zápis provádí kancelář č. 210 – od-
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Vize nového provozovatele:
Ještěd láká celoročně
V širším pojetí byla zorganizována schůzka zástupců společností, organizací a spolků,
včetně odborů libereckého magistrátu, které jsou aktivně zapojeny do realizace záměru
proměny ještědského areálu na špičkové evropské středisko s celoročním využitím.
Jana Kodymová

Z

áměr
společnosti
Tatry Mountain Resorts (TMR), která
má areál ve smlouvě o pachtu od města pronajatý už jeden rok a tři měsíce, je
rozdělen do dvou fází. Aktuálně
je zásadním projektem stavba
sjezdovky Skalka. Letos v srpnu
by TMR měla získat stavební povolení a v horizontu čtyř měsíců
pak zrekonstruuje a vybuduje
moderní sjezdovku s odpovídajícím profilem pro lyžování,
vyrovnaným svahem a mírnějším sklonem. „Zmírnění sklonu
sjezdovky se provede tím, že
se rozšíří sjezdovka do strany
a prodlouží se dojezdová plocha na jejím konci. To vše žádá
úpravy terénu,“ říká ředitel TMR
CZ Čeněk Jílek. „Dále vyřešíme
odpovídající technologii zasněžování v podobě voda, vzduch,
elektřina. Postavíme v podzemí
u Skalky trafostanici, která bude
zajištovat zasněžování a také
osvětlení sjezdovky,“ dodává
Čeněk Jílek.
„Zastupitelé dali jasně najevo,
že chtějí, aby se ještědský areál
rozvíjel, a dobře vědí, že z peněz
města to není reálné, proto jej
svěřili komerčnímu partnerovi,
který svému oboru rozumí. My
všichni stojíme o to, mít v Liberci
areál, na který budeme za pár let
hrdí. Teď určujeme směr, kterým
se máme vydat. Jednáme se všemi zainteresovanými,“ říká primátorův náměstek Jiří Šolc.
„Zajímá mne názor ochránců
přírody, zároveň rozumím podnikatelskému záměru komerční
firmy, chápu lesníky a jejich vizi
funkčního lesa, rozumím urbanistům, že jde také o architektonický pohled celku města, a také
chápu nelyžaře, kteří by se na
Ještědu chtěli projít po turistické

trase s lavičkami a výhledem do
krajiny, anebo rodiny s dětmi po
naučných stezkách, stejně jako
bikeři a cyklisté by rádi využili
cyklostezky. Zkrátka, aby náš kopec byl pro všechny a po celý rok
atraktivním cílem,“ říká primátor
města Jaroslav Zámečník.
A právě to, že bude Ještěd pro
návštěvníky atraktivní i v letní
sezoně, uvítali i zástupci Jizersko
‑ještědského horského spolku,
stejně tak jako majitelé pozemků,
na které je v plánu rozšířit sjezdovky, tedy Lesy ČR, s. p.
První fáze budování sjezdovky
Skalka s veškerým technologickým zázemím a infrastrukturou
vyjde TMR na 120 milionů Kč.
Zahájit sezonu na nové sjezdovce
chce nový provozovatel před Vánocemi 2019.
Druhou fází je vybudování retenční nádrže, která zadrží přívalovou vodu. Ta pak bude vyu-

žita k zasněžování sjezdovky. „To
spočívá v realizaci opatření, která
na území zachytí dešťovou vodu
a tu částečně odvede do retenční
nádrže a částečně ji propustí do
Slunného potoka na Bucharce.
Tato opatření zaručí, že nedojde
k odvedení veškeré vody z kopce. Dochází tak k opětovnému
využití vody. Co naprší, částečně
zachytíme, vysněžíme a po roztání sněhu se voda zase vsákne do
kopce. Je to takový částečně uzavřený koloběh,“ vysvětluje Vladimír Čukan z TMR.
Veškeré zásahy a úpravy na pozemcích, které nejsou už v majetku města, ale patří Lesům České
republiky, s.p., budou ve finanční režii TMR. O tom, jak se majetkově upraví vztahy vlastníků
pozemků, bude primátor Liberce
Jaroslav Zámečník jednat v nejbližší době s krajským ředitelem
Lesů ČR Ludvíkem Řičářem.
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Fond rozvojové
spolupráce
Odbor strategického rozvoje a dotací

Statutární město Liberec vyhlašuje v rámci Dotačního fondu SML
programy z dílčího fondu „Fondu
rozvojové spolupráce“ pro rok
2019.
Chcete zlepšit život ve vaší
čtvrti? Plánujete společný projekt nebo akci se zahraničním
partnerem? Připravujete projekty, které pomáhají lidem v jiných
zemích?
Pak vás možná zaujmou tyto
programy:
Mezinárodní spolupráce
1. Realizace vzájemných setkávání mezi jednotlivci, skupinami
a organizacemi z Liberce a partnerských měst, zejména oficiálních partnerských měst Liberce,
jejichž výsledkem by měl být rozvoj spolupráce a přínos pro řešení
problémů města.
Rozvojová pomoc
2. Podpora konkrétních dlouhodobých projektů rozvojové pomoci napomáhajících řešení problémů v jiných zemích, zejména
tzv. třetího světa.
Zlepšení života ve čtvrtích
3. Podpora činnosti místních
iniciativ a osadních výborů za
účelem rozvoje jednotlivých čtvrtí
města a jejich částí – drobné investice a opravy, příprava a realizace
projektů na zlepšení.

Termín podávání žádostí je
od 1. 4. 2019 (8.00) do 6. 5. 2019
(11.00). Bližší podmínky programů
najdete na stránkách města (www.
liberec.cz – občan – fondy a granty – fondy města – fond rozvojové
spolupráce).
Bližší informace poskytne: Jana
Baboráková, 485 243 192, baborakova.jana@magistrat.liberec.cz

Březen 2019
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Uspořádat technoparty v Liberci
lze jen s povolením ve Vesci
Neomezené dunivé loučení se zimou, jaké loni nedobrovolně zažívali lidé v Liberci a okolí, by
se již na území města nemělo opakovat. Vyznavači tekna to rozbalili s Czarotek Free Party na
konci dubna 2018 v Krásné Studánce.
Redakce
Akce typu techno/teknoparty
nepodléhá povolení či souhlasu
orgánů veřejné správy a nelze ji
zakázat, lze ji však regulovat. Ve
vyhlášce lze zejména vymezit prostranství – pozemky na území města, kde se technoparty může konat,
nebo naopak negativně vymezit
prostranství, kde se konat nesmí.
Liberečtí zastupitelé na únorovém jednání schválili vyhlášku
o stanovení podmínek pro pořádání a průběh takových akcí. Vycházeli přitom ze vzorové vyhlášky

ministerstva vnitra. „Upravili jsme jen dobu, jak brzy
musí být taková akce nahlášena, ta činí 60 dní,“ popsal
primátor města Jaroslav Zámečník.
Druhou obměnou je
právě vytyčení veseckého
pozemku jako jediného legálního. „Když organizátoři
přijdou, budeme o nich vědět a společně nastavíme
pravidla,“ vysvětlil primátor.
Její přijetí urychlila facebooková událost, která příznivce tohoto
hudebního stylu do Liberce svolá-

vala. Jak se však ukázalo, jednalo
se o smyšlenou kontraakci, která
měla zamezit organizování skutečné teknoparty u Liberce.

Unikátní výstava

Kdo ještě nemá
prodlouženou
STK?

Redakce

Od loňského října mohou majitelé motocyklů na magistrátu
požádat o novou nálepku s prodlouženou platností technických
prohlídek u motocyklů, tříkolek
a čtyřkolek o dva roky. Navštívit
STK tedy stačí jednou za čtyři roky
a v případě nového stroje se lhůta
prodloužila na šest let.
Na registr vozidel (budova Uranu) s sebou vezměte technický
průkaz, registrační značku a vyplněný formulář Žádost o zápis
změn údajů. Formulář najdete na
www.liberec.cz.
Prodloužení platné STK platí
i zpětně. Tedy pokud vám končí
v dubnu 2019, je automaticky platná do dubna 2021.

v srdci Liberce
INTERAKTIVNÍ
VÝSTAVA

MOJE TĚLOnás
poprvé u

.
4
.
6
1
7. –

Více na www.forumliberec.cz
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Firmy a podniky jako partneři města
Vedení města se bude pravidelně setkávat s libereckými podnikateli a managementy místních firem. Tato dohoda vznikla mezi
primátorem Jaroslavem Zámečníkem a jednatelem slévárny DGS Lubošem Pfholem.
Pavel Chmelík
Kromě pravidelného setkávání se s občany města dochází od
letošního roku také k pracovním
schůzkám s podnikateli a průmyslníky. Na téma rozvoje spolupráce
radnice s výrobními podniky jednal například náměstek primátora
Jiří Němeček s Vojtěchem Pražmou, majitelem společnosti, která
v Liberci vyrábí nejen díly a nástroje pro automobilky, ale nově také
technologicky vyspělé bezpilotní
vrtulníky pro různé účely.
Oba se shodli na tom, že město
by mělo více kooperovat s podnikateli. Jako klíčovou označili také
podporu technického vzdělávání.
Na stejnou notu hovořil primátor se svými náměstky s vedením
společnosti DGS, která patří mezi
přední výrobce dílů a částí karoserií
ze slitin hliníku. Podle slov jednatele DGS Druckguss Systeme Liberec
Luboše Pfohla je to poprvé za 20 let,
co si zástupci města našli cestu do
jejich slévárny. „Průmyslová výroba je základem ekonomiky České
republiky a jsem rád, že vedení

Primátor s náměstky se setkali s vedením společnosti DGS Druckguss Systeme Liberec 
Foto Pavel Chmelík

Liberce to tak chápe. Doufám, že
tímto byla odstartována spolupráce s průmyslovou sférou v Liberci,“
komentoval setkání Luboš Pfohl.
Liberecká slévárna DGS zaměstnává v současné době 500 lidí. Až
95 % produkce jde na export do
světových automobilek, jako je

Audi, Ford, Toyota, Mercedes‑Benz
a další.
Liberec si jako sídlo pro svou
výrobu vybrali švýcarští majitelé
v 90. letech. Měli jistotu, že jejich
investice na severu Čech nepřijde
vniveč. A nemýlili se. Liberecká pobočka vykazuje obrovskou přida-

nou hodnotu na jednoho zaměstnance a v roce 2018 dosáhla obratu
1,765 miliardy korun.
„Jsme vytíženi na sto procent
a jedinou cestou je stavba dalšího
provozu. V Liberci to asi nebude
možné, ale nový závod v regionu
určitě postavíme. V roce 2021 musíme rozjet novou výrobu. Možná kdyby v minulém období bylo
město stejně vstřícné k jednání
jako nyní, stavěli bychom v Liberci,“ uvedl Luboš Pfohl.
Jaroslav Zámečník za celé vedení města přislíbil pravidelné
čtvrtletní setkávání s podnikateli. „Úspěšné firmy a podnikatele
považuji za strategické partnery
města. Dobře fungující firma má
spokojené zaměstnance, obyvatele Liberce. Proto musí být naší
snahou s podnikatelskou sférou
spolupracovat a vytvářet spravedlivé podmínky pro její růst. To vše
přispívá k atraktivitě Liberce jako
dobrého místa pro život a atraktivní Liberec přiláká zajímavé lidi,
odborníky, které zase potřebují
prosperující podnikatelé a společnosti,“ dodal primátor.

Krátkézprávy
Skatepark otevřen
ekovýchovné aktivity pro děti
opravárenské dílny * TEDx Kino
osvěta udržitelného životního stylu

10 - 17 h

food market * design & móda
bleší trh * hudba * divadlo

Po zimní odmlce se v pondělí
11. března otevřel skatepark
v Barvířské ulici. Děti, mládež,
skejťáci, in‑line bruslaři a bikeři, kterých se v areálu skateparku sejde až 250 denně,
tak mohou využívat překážky
a U‑rampu každý den od 8.00
do 20.00 hodin, v červenci
a srpnu až do 22.00 hodin.
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Další projekty s Žitavou
Primátor s náměstky navštívili v únoru kolegy v partnerské
Žitavě, kde si mimo jiné prohlédli zázemí tamních technických
služeb.
Jan Vrabec
„Po nedávné návštěvě Jablonce
nad Nisou jsme se vydali do Žitavy,
která je pro nás dalším zájmovým
městem. Společně se Žitavou můžeme čerpat peníze z přeshraničních fondů Evropské unie. Stačí
připomenout, že díky společnému
projektu 4 města zachraňují přes
hranice se Liberci v loňském roce
podařilo vybudovat novou hasičskou zbrojnici v Krásné Studánce,“
konstatoval primátor Liberce Jaroslav Zámečník s tím, že obě města mají zájem, aby se dosavadní
úspěšná spolupráce dál rozvíjela.
Vedení Žitavy bude s napětím
čekat na letošní květen, kdy se ve

městě kromě několika voleb uskuteční také referendum, které přinese odpověď, zda Žitavané souhlasí
s kandidaturou na Evropské hlavní
město kultury pro rok 2025. Pokud
by Žitavané řekli „ano“ a město by
letos podalo přihlášku, znamenalo
by to pro Žitavu do budoucna větší
investice v oblasti kultury.
„S Žitavou bychom rádi vymysleli přeshraniční projekt, který by
nám pomohl zrekonstruovat kino
Varšava. Na žitavské straně by součástí projektu mohl být kulturní
objekt, který patří k divadlu a také
potřebuje rekonstrukci. Dohodli
jsme se, že se k tomuto tématu vrátíme po proběhnutí žitavského referenda,“ uvedl primátor Liberce.
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Vyhláška k regulaci
pyrotechniky

Redakce

Používání zábavní
pyrotechniky bude v Liberci výrazně omezeno.
Bez souhlasu města ji
bude možné odpalovat
jen na Silvestra a Nový rok a celoročně v rekreačním areálu ve Vesci.
Zákaz se nevztahuje na prskavky či
bouchací kuličky. Novou vyhlášku
s platností od 17. dubna schválilo
liberecké zastupitelstvo.
Vyhláška pracuje s jednotlivými
kategoriemi zábavní pyrotechniky,
jak to stanovuje zákon. Zakazuje
všechny od F2 výše. Použití různých narozeninových fontán, prskavek a bouchacích kapslí zůstane

neregulované.
Používání
zábavní
pyrotechniky
bez omezení bude
povolené jen první
a poslední den v roce,
pro další dny bude nutné
vyjednat si na magistrátu výjimku. Žádost bude nutné podat minimálně 30 dnů před dnem, kdy
chce žadatel pyrotechniku odpalovat. Bez povolení bude možné
celoročně odpalovat zábavní pyrotechniku v rekreačním areálu
ve Vesci. Součástí schválené verze
je také celoroční zákaz vypouštění
takzvaných lampionů štěstí v celém městě.
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Životní prostředí
Krátkézprávy
Dotace na podporu
recyklace odpadů
Statutární město Liberec
vypisuje výzvu na podání
žádostí o individuální dotaci
na podporu recyklace využitelných složek komunálních
odpadů.
O dotaci mohou požádat
fyzické a právnické osoby
nepodnikající v oblasti odpadového hospodářství, nestátní
organizace a spolky s prokazatelným přínosem pro rozvoj
ekologického smýšlení obyvatel Liberce.
Žadatel předloží žádost
o dotaci na předepsaném
tiskopise do 31. 3. 2019. Kontaktní osobou pro další informace je Michal Vinař, telefon
485 243 451, e‑mail vinar.
michal@magistrat.liberec.cz.

Prodej dřevní hmoty
Odbor ekologie a veřejného
prostoru informuje občany
o možnosti odkoupení dřevní
hmoty z pokácených stromů
na pozemcích veřejné zeleně
ve vlastnictví statutárního
města Liberce.
V případě zájmu o nákup
dřevní hmoty je pak možné
se obrátit na příspěvkovou
organizaci Městské lesy Liberec, tel. 602 171 377, bliml.
jiri@mestske‑lesy‑liberec.cz.
Ceník je k dispozici na webových stránkách Městských lesů
Liberec www.mestske‑lesy
‑liberec.cz/cenik.

Ukliď me svět, ukliď me Česko
O víkendu 6. dubna se v Liberci uskuteční tradiční jarní úklid. Město, coby Zdravé město
Liberec, se tak opět připojí k celostátní akci dobrovolníků.
Odbor ekologie a veřejného prostoru
Minulé ročníky ukázaly, že se
najde mnoho Liberečanů z řad firem, neziskových organizací, škol
nebo jednotlivců, kteří jsou ochotni nejen všímat si svého okolí, ale
přiložit i ruku k dílu.
Registraci
účastníků
lze
provést na webu www.uklidmecesko.cz, kde naleznete již

vytvořený úklid organizovaný
radnicí. Přihlásit se lze i přímo
u koordinátora akce na e‑mailu:
vinar.michal@magistrat.liberec.cz nebo telefonním čísle
485 243 451.

Akce Ukliďme svět, ukliďme
Česko je součástí oslav Dne Země
(22. 4. 2019), které doprovodí ještě
další aktivity.
Zapojte se i vy do této akce
a přispějte k tomu, aby se město
Liberec stalo příjemnějším místem k životu. Za uplynulé ročníky
se úklidů ve městě účastnilo již
několik tisíc lidí, kteří nasbírali desítky tun odpadu.

Vývoj produkce odpadů v Liberci

Čísla hovoří jasně, produkce odpadů je velmi vysoká, pokud je odpad již vytvořen, je zapotřebí
jej co nejlépe třídit, aby se mohl dál recyklovat.
Odbor ekologie a veřejného prostoru
Město na to reaguje zahušťováním sběrné sítě nádob na využitelné složky komunálního odpadu.
Ve sledovaném období přibylo
v ulicích Liberce 593 nádob na sběr
těchto složek. Město chce v tomto
trendu pokračovat, protože stále
mnoho odpadů, které lze recyklovat, končí v černých nádobách na
směsný komunální odpad.
Jak si stojí statutární město Liberec v produkci odpadů za uplynulých šest let, znázorňuje přiložený
graf. Je patrné, že celkový objem od-

padů do roku 2015
mírně klesal, ale nyní
opět narůstá. Pomalu
se zvyšuje i poměr vytříděného množství využitelných složek komunálního odpadu, směsný
odpad zůstává přibližně
na své úrovni. Pokud bychom údaje chtěli převést na procenta, tak např. za minulý rok bylo
vytříděno cca 35 % odpadů z celkového objemu komunálního odpadu. Zbytek nevytříděného odpadu,
tzv. směsný komunální odpad, končí v zařízení na energetické využití

odpadů, tedy v liberecké spalovně. Celkově došlo od roku
2013 k nárůstu o 10 % více vytříděného odpadu.
Podle vyhlášky města o odpadech je povinností fyzických osob komunální odpad
třídit na základní složky, které
lze ještě dále využít. V Liberci je
možné třídit samostatně papír, bílé
a směsné sklo, nápojové kartony,
směsné plasty, kov, textil, ale také
např. i biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu.
Některé komodity poskočily
např. mezi roky 2017–2018 výrazně. Například posílil sběr
papíru nebo sběr kovů. Na
statistikách se podílí nádobový sběr, ale významně
(např. u kovů) také výkupny nebo školská zařízení
(papír), které jsou zapojeny
v systému města.
Statistika však na druhou
stranu ukazuje, že např. došlo k poklesu sběru čirého
skla, které je častokrát míseno s barevným, přičemž
nároky na kvalitu u zpracovatelů jsou natolik vysoké,
že je sklo hodnoceno jako
směsné.

Březová alej
Pavlovická
Janáčkova
Kotkova
Okružní

I
I
I
XIV
II

čtvrť

čtvrť
II
II
II
III
III

přistavení 11. 4. odvoz 12. 4.

ulice
16. Wintrova
17. Puchmajerova – křiž. Brněnská
18. U Stoky
19. Slavíčkova
20. Křepelčí

4. kolo

11.
12.
13.
14.
15.

ulice

čtvrť
I
I
I
I
I

přistavení 8. 4. odvoz 9. 4.

ulice
Žižkovo náměstí
Svojsíkova
Ruská – křiž. Ruprechtická
Slunečná u hřiště
8. března

přistavení 4. 4. odvoz 5. 4.

čtvrť
XV
XV
XV
XV
XV

čtvrť
XV
XV
XV
XV
XXI

přistavení 25. 4. odvoz 26. 4.

ulice
36. Smolný vrch – křiž. Na Hrázi
37. Sosnová
38. Tř. Svobody
39. Jizerská – otočka busu 19
40. U Vleku u č. p. 39

8. kolo

31.
32.
33.
34.
35.

ulice
Franklinova u č. p. 579
Březový vrch
Nezvalova parkoviště
Vlčí vrch
Sněhurčina

přistavení 22. 4. odvoz 23. 4.

čtvrť
V
V
V
V
XV

přistavení 18. 4. odvoz 19. 4.

ulice
SNP
Fučíkova – křiž. Chelčického
Čapkova u č. p. 341
Na Výšinách
Aloisina výšina u č. p. 448

7. kolo

26.
27.
28.
29.
30.

6. kolo

21.
22.
23.
24.
25.

čtvrť
IV
IV
IV
V
V

přistavení 15. 4. odvoz 16. 4.

ulice
Mikulášská – křiž. Plátenická
Mlýnská
Svatoplukova – křiž. Gollova
Tyršova
Oblačná

5. kolo

76.
77.
78.
79.
80.

VII
XXIV
XXIV
VIII
VIII
Libušina
Zemědělská – křiž. Brigádnická
K Bucharce – křiž. Za Domovem
Charbinská – křiž. Varšavská
Kubelíkova – Husitská

XIII
XIX
XIX
XIX
IX

přistavení 23. 5. odvoz 24. 5.

U Stadionu
Sklářská
Maškova – křiž. Pilínkovská
Erbenova – křiž. Hanácká
Strakonická – křiž. Kubelíkova

16. kolo

71.
72.
73.
74.
75.

XXV
XXV
XXIII
XXIII
XXIII

přistavení 20. 5. odvoz 21. 5.

Dobrodružná – křiž. Na Kopci
U Sídliště
Mařanova
Hodkovická – křiž. U Kolory
Kaplického

15. kolo

66.
67.
68.
69.
70.

XVII
XXV
XXV
XXV
XVV

přistavení 16. 5. odvoz 17. 5.

Ladova – horní část
U Družiny – hřiště
Chatařská
Nad Sokolovnou
Jeřmanická

14. kolo

61.
62.
63.
64.
65.

VI
VI
VII
VII
VII

přistavení 13. 5. odvoz 14. 5.

Gagarinova
Gagarinova
Jeronýmova u č. p. 574
Votočkova
Příční – křiž. U Křížku

13. kolo

56.
57.
58.
59.
60.

VI
VI
VI
VI
VI

přistavení 9. 5. odvoz 10. 5.

Kyjevské náměstí
Soukenická
Vlnařská
Sametová
náměstí Na Lukách

12. kolo

51.
52.
53.
54.
55.

VI
VI
VI
VII
VI

přistavení 6. 5. odvoz 7. 5.

Halasova – křiž. Seifertova
Pazderkova
Žitná
Hradební – křiž. Havlíčkova
Na Žižkově – křiž. Horní Kopečná

11. kolo

46.
47.
48.
49.
50.

XVI
XXIX
VI
VI
VI

přistavení 2. 5. odvoz 3. 5.

Kadlická – křiž. Vřesová
Janovská – křiž. Hrabětická
Modrá – křiž. Zelené údolí
Dobiášova
Haškova

10. kolo

41.
42.
43.
44.
45.

přistavení 29. 4. odvoz 30. 4.
čtvrť

Křížkovského
Borový vrch
Hroznová
Na Výsluní
Ostravská

116.
117.
118.
119.
120.

XII
XII
XII
XII
XII

Vodňanská
Elišky Krásnohorské
Horská – křiž. U Obrázku, otočka bus
Kropáčkova
U Slunečních lázní – křiž. Krakonošova

XIV
XIV
XIV
XIV
XIV

přistavení 20. 6. odvoz 21. 6.

XIV
XIV
XIV
XIV
XIV

přistavení 17. 6. odvoz 18. 6.

XIII
XIII
XIV
XIV
XIV

přistavení 13. 6. odvoz 14. 6.

Konopná
Třešňová
Na Cvičišti
Na Pískovně – Hokejka
Na Pískovně – Hokejka

24. kolo

111.
112.
113.
114.
115.

23. kolo

106.
107.
108.
109.
110.

XXXI
XXXI
XXXII
XXXII
XXXIV

odvoz 7. 6.

XVIII
XXII
XXXV
XXXIII
XXXIII

odvoz 4. 6.

XI
XI
XI
XX
XX

přistavení 10. 6. odvoz 11. 6.
Letná – parkoviště
Slunná
Polní – nová výstavba
Balbínova
Jabloňová

22. kolo

101.
102.
103.
104.
105.

přistavení 6. 6.
Dětřichovská – křiž. Habartická
Jahodová
V Rokli
U Hřbitova
Vítkovská

21. kolo

96.
97.
98.
99.
100.

přistavení 3. 6.

Křižanská – dolní část
Křižanská – u č. p. 153
Českolipská
Tolstého
K Bedřichovce

20. kolo

91.
92.
93.
94.
95.

III
X
X
X
X

odvoz 28. 5.
čtvrť

přistavení 30.5. odvoz 31. 5

Dožínková
Harantova – křiž. Suldovského
Cyrila a Metoděje
Ostašovská u ZŠ
Ostašovská – křiž. Karlovská

19. kolo

86.
87.
88.
89.
90.

přistavení 27. 5.

Jugoslávská
Jáchymovská – křiž. Mánesova
Jáchymovská – křiž. Vojanova
Vysoká – křiž. Vojanova
Nová

18. kolo

81.
82.
83.
84.
85.

17. kolo
ulice

Zpravodaj^Liberec

3. kolo

6.
7.
8.
9.
10.

2. kolo

1.
2.
3.
4.
5.

čtvrť
I
I
I
I
I

přistavení 1. 4. odvoz 2. 4.

ulice
Mozartova u č. p. 671
Husova
Husova
Masarykova – křiž. Klostermannova
Masarykova – křiž. Škroupova

1. kolo

Statutární město Liberec, odbor ekologie a veřejného prostoru

UPOZORNĚNÍ: Každý obyvatel města Liberce má možnost odevzdat odpad o hmotnosti až 500 kg zdarma
ve sběrném dvoře FCC Liberec, s. r. o., v průmyslové zóně Jih v Ampérově ulici nebo ve sběrném místě
Kovošrotu v ulici Dr. Milady Horákové.
Neodkládejte odpady mimo nádobu!
Do kontejnerů nepatří nebezpečné odpady, které jsou od občanů bezplatně odebírány mobilní sběrnou.
Kontejnery budou na stanoviště přistaveny v dopoledních hodinách a následující den odvezeny opět
v dopoledních hodinách.

Kontejnery neslouží k likvidaci odpadů podnikatelů. Pokud by toto občané zjistili, žádáme o oznámení
této skutečnosti na telefon 156 (městská policie) nebo na tel. č. 485 243 456, 485 213 020.

Pro potřebu občanů budou v rámci jarního úklidu rozmístěny na níže uvedená stanoviště velkoobjemové
kontejnery pro sběr objemných odpadů, které se nevejdou do běžných sběrných nádob.

JARNÍ ÚKLID 2019
9. kolo
ulice
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SOBOTA 27. 4.
Lbc I, Škroupova × Masarykova
Lbc I, Klostermannova × Masarykova
SOBOTA 4. 5.
Lbc. II, Sládkova
Lbc. II, Šafaříkova
SOBOTA 11. 5.
Lbc. IV, Mikulášská
Lbc. XXXI, Jahodová
SOBOTA 18. 5.
Lbc. VI, Dukelská – vrch
Lbc. VI, Krymská

NEDĚLE 28. 4.
Lbc. I, Svojsíkova
Lbc. I, Kozinova
NEDĚLE 5. 5.
Lbc. III, Americká
Lbc. VI, Horní Kopečná
NEDĚLE 12. 5.
Lbc. V, Blahoslavova u Povodí
Lbc. V, Tyršova
NEDĚLE 19. 5.
Lbc. VII, Máchova
Lbc. VII, Votočkova

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

Křižovatka Ještědská – Táborská
Křižovatka Erbenova – Irkutská
Parkoviště u restaurace Domov
Křižovatka Puškinova – U Tří studní
Parkoviště u Preciosy (konečná busu)
Křižovatka Minkovická - Hodkovická
Hodkovická, pošta Doubí
Křižovatka Proletářská – Kaplického
Křižovatka Mařanova – Za humny

TRASA „A“ 6. 4. 2019
č. stan.
místo

8.00 - 8.15
8.20 - 8.50
9.00 - 9.20
9.30 - 9.50
10.00 - 10.20
10.30 - 10.45
10.50 - 11.10
11.15 - 11.30
11.40 - 12.00

SOBOTA
čas zastávky
1. Křižovatka Irkutská - Sverdlovská
2. Křižovatka Strakonická - Jičínská
3. Křižovatka Strakonická - Kubelíkova
4. Domažlická – KRB
5. Křižovatka Švermova - Jáchymovská
6. Jáchymovská u č. p. 270
7. Křižovatka Partyzánská - Ostašovská
8. Ostašov - konečná autobusu
9. Křižovatka Mimoňská – Českolipská
10. Tolstého – Heřmánkova

TRASA „B“ 7. 4. 2019
č. stan.
místo

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

NEDĚLE
čas zastávky

SOBOTA 25. 5.
Lbc. IX, Křižíkova – střed
Lbc. IX, Kubelíkova – Husitská
SOBOTA 1. 6.
Lbc. XIV, Horská – otočka bus
Lbc. XIV, Holubí
SOBOTA 8. 6.
Lbc. XIV, Kropáčkova
Lbc. XII, Jarní – střed
SOBOTA 15. 6.
Lbc. XXV, Kašparova × Dlouhá
Lbc. XXV, Dobrodružná

NEDĚLE 26. 5.
Lbc. XI, Cyrila a Metoděje
Lbc. XI, Železniční
NEDĚLE 2. 6.
Lbc. XIX, K Bucharce – střed
Lbc. XXIII, Kaplického
NEDĚLE 9. 6.
Lbc. I, Fibichova × Riegrova
Lbc. XV, Smolný vrch
NEDĚLE 16. 6.
Lbc. XXV, Chatařská
Lbc. XXV, U Družiny

Křiž. Brigádnická - Zemědělská
Krymská
Gagarinova u č. p. 761
Příční u č. p. 461
Lounská u č. p. 509
Volgogradská u č. p. 196
Křižovatka Švermova - Karlinská
Kavkazská

Křižovatka Rudolfovská - U Vleku
Kateřinky u restaurace
Parkoviště u Dračí sluje
Restaurace U Lípy, Krásná Studánka
Křiž. Studánecká - Dětřichovská
Malátova u č. p. 427
Jabloňová u č. p. 407
Cyrila a Metoděje, u školy
U Mlékárny u č. p. 456

1.
2.
3.
4.
5.

Křiž. Masarykova - Klostermannova
Sukovo nám.
Purkyňova – park. u botan. zahrady
Horská u č. p. 606
Vodňanská

TRASA „I“ 4. 5. 2019
č. stan. místo

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

TRASA „G“ 27. 4. 2019
č. stan.
místo

1. Žitná u výměníku
2. Hradební u samoobsluhy
3. Na Žižkově u koupaliště
4. Na Perštýně u č. p. 591
5. Na Bídě u č. p. 565
6. Ul. SNP u č. p. 352
7. Na Výšinách u č. p. 440
8. Tyršova u č. p. 345
9. Hvězdná u č. p. 450
10. Tržní nám. - vchod do LVT

TRASA „E“ 20. 4. 2019
č. stan.
místo

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

TRASA „C“ 13. 4. 2019
č. stan.
místo

8.00 - 8.20
8.30 - 8.50
9.00 - 9.20
9.30 - 9.50
10.00 - 10.20

SOBOTA
čas zastávky

8.00 - 8.20
8.30 - 8.50
9.00 - 9.20
9.30 - 9.50
10.00 - 10.20
10.30 - 10.50
11.00 - 11.20
11.30 - 11.50
12.00 - 12.30

SOBOTA
čas zastávky

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

SOBOTA
čas zastávky

8.00 - 8.20
8.30 - 8.50
9.00 - 9.20
9.30 - 9.50
10.00 - 10.20
10.30 - 10.50
11.00 - 11.30
11.45 - 12.00

SOBOTA
čas zastávky

Papírová ul. - parkoviště
Slavíčkova u č. p. 68
U Soudu, u ZŠ
Ruprechtická u č. p. 318
Staškova, u hřiště
F. L. Věka - u hřbitova
Na Pískovně u č. p. 657
Křižovatka Borový vrch - Bezová
Jiráskova u č. p. 390

6. Třešňová
7. Svojsíkova
8. Lužická u Jedličkova ústavu
9. Vrchlického - u Merkuru
10. Křižovatka Luční - Slunečná

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

Olbrachtova pod Lunou
Kunratice, bývalá Severochema
Sněhurčina u č. p. 705
Křižovatka Hrubínova – Vlčí vrch
Tř. Svobody, u bývalé pošty
Březový vrch u č. p. 744
Sosnová - za panelákem
Březová alej, panelák
Čížkova u č. p. 1106

TRASA „H" 28. 4. 2019
č. stan.
místo

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

TRASA „F“ 21. 4. 2019
č. stan.
místo

1. Kyjevské nám.
2. Česká – sokolovna
3. Malá
4. Jeřmanická u č. p. 488
5. Pastelová u č.p. 1083
6. Dobiášova u č. p. 855
7. Ježkova u Gusta
8. Soukenická za OC Korint
9. Sametová u č. p. 720
10. Vlnařská u č. p. 688

TRASA „D“ 14. 4. 2019
č. stan.
místo

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

NEDĚLE
čas zastávky

PŘEHLED SVOZU VYSLOUŽILÝCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ NAJDETE V DUBNOVÉM VYDÁNÍ ZPRAVODAJE!

PÁTEK 24. 5.
Lbc. VIII, Brigádnická
Lbc. VIII, Strakonická
PÁTEK 31. 5.
Lbc. XIV, Kotkova
Lbc. XIV, Zákopnická
PÁTEK 7. 6.
Lbc. XII, Slunná
Lbc. XII, Na Cvičišti
PÁTEK 14. 6.
Lbc. XV, V Břízkách
Lbc. XVI, Kadlická

10.30
11.00
11.30
12.00
12.30

-

10.50
11.20
11.50
12.20
13.00

8.00 - 8.20
8.30 - 8.50
9.00 - 9.20
9.30 - 9.50
10.00 - 10.20
10.30 - 10.50
11.00 - 11.20
11.30 - 11.50
12.00 - 12.30

NEDĚLE
čas zastávky

8.00 - 8.20
8.30 - 8.50
9.00 - 9.20
9.30 - 9.50
10.00 - 10.20
10.30 - 10.50
11.00 - 11.20
11.30 - 11.50
12.00 - 12.30

NEDĚLE
čas zastávky

Zpravodaj^Liberec

Sběr nebezpečných odpadů bude znovu prováděn na podzim 2019. Rozpis tras a stanovišť najdete opět
ve Zpravodaji Liberec.
Podrobnější informace vám sdělí pracovníci Magistrátu města Liberce na tel. č. 485 243 456 nebo
pracovníci společnosti FCC Liberec, s. r. o., na tel. č. 485 213 020.

POZOR – stanoviště mobilního sběru s označníky neslouží k volnému odkládání odpadů, toto je
možné postihnout pokutou ve výši 200 000 Kč.

Mobilní sběrna pojede po uvedených trasách v určených časech. Na jednotlivých zastávkách jsou instalovány označníky s názvem trasy a s číslem zastávky. Nebezpečné odpady je možné také celoročně odevzdat
ve Sběrném dvoře odpadů spol. FCC Liberec, s. r. o., v průmyslové zóně Jih, ul. Ampérova.

Jde zejména o:
- oleje a tuky
- barvy, lepidla, rozpouštědla, nádoby a štětce se zbytky barev
- kyseliny a hydroxidy
- detergenty a odmašťovací přípravky
- léky
- pesticidy (prostředky na ochranu rostlin)
- baterie, akumulátory, suché galvanické články
- zářivky, výbojky a jiné předměty s obsahem rtuti

Mobilní sběrna nebezpečných odpadů spol. FCC Liberec, s. r. o., provede bezplatný svoz nebezpečných
složek komunálního odpadu od občanů. Jedná se o odpady, které při uložení do nádob na běžný domovní
odpad mohou ohrozit životní prostředí.

Sběr nebezpečných odpadů mobilní sběrnou – jaro 2019

PÁTEK 26. 4.
Lbc. I, Husova
Lbc. I, Janáčkova
PÁTEK 3. 5.
Lbc. XX, Švermova – Ostašovská
Lbc. XXXIII, Tolstého – Heřmánkova
PÁTEK 10. 5.
Lbc. X, Nová
Lbc. X, Klášterského
PÁTEK 17. 5.
Lbc. V, Čapkova
Lbc. XV, Březový vrch

Kontejner s obsluhou bude na stanoviště přistaven vždy ve 13.00 hod. a na místě bude do 17.00 hod. Do kontejneru bude obsluha přijímat odpady ze zeleně jako listí, trávu, suché rostliny, odstřižky z keřů a stromů, starou zeminu z truhlíků. Jiné odpady nebudou do kontejneru přijímány!
Statutární město Liberec, odbor ekologie a veřejného prostoru – informace na tel. čísle 485 243 456

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ODPADY ZE ZELENĚ jaro 2019
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Sběr oblečení, bot a textilu pro další použití
Společnost Dimatex zajišťuje v Liberci charitativní ekologický sběr textilu a bot. Spolupráce mezi statutárním městem Liberec
a společností Dimatex trvá již od roku 2008.
Komerční prezentace
V souladu s požadavky města navyšujeme neustále počet sběrných
nádob na textil, abychom pro vás
snížili docházkovou vzdálenost ke
kontejneru. Zároveň průběžně renovujeme stávající síť nádob na textil. Pomozte také přispět ke zlepšení
životního prostředí. Odkládejte do
našich speciálních kontejnerů použitý a nepotřebný textil zabalený
do igelitových tašek nebo pytlů.
Svoz nádob na textil optimalizuje inteligentní informační sys-

Spolupracujeme

www.youtube.com/Cestatextilnihoodpadu

Oblastní Charita Liberec
Český červený kříž Liberec
Naděje Liberec
tém. V každé nádobě je umístěn
čip. Šetříme životní prostředí,
efektivně plánujeme svozové trasy
a vyhodnocujeme zaplněnost kontejnerů. Jsme držitelem certifikátu
ČSN EN ISO 9001:2009.

www.recyklace‑textilu.cz
Dochází k druhotnému využití
oděvů a bot s aspektem sociální
služby. Provozujeme sociální šatník a pomáháme neziskovým organizacím, a to nejen materiálně,
ale také finančně. Z charitativního
šatníku odebírají neziskové organizace ošacení, obuv, deky a jiné
podle vlastních potřeb.

Společnost Dimatex podpořila
v roce 2018 neziskové organizace
částkou přesahující 1 300 000 Kč.
Společnost Dimatex je váš stabilní, spolehlivý a blízký partner
pro recyklaci textilu.

1. duben: termín splatnosti místních poplatků
ze psů a za komunální odpad za rok 2019

ková povinnost během roku, platí
se poplatek v poměrné měsíční
výši od 1. dne měsíce následujícíMístní poplatek ze psů
ho po měsíci, kdy situace zakládaSprávce místních poplatků, od- jící poplatkovou povinnost vznikbor ekonomiky Magistrátu města la, až do konce měsíce, ve kterém
Liberec, upozorňuje všechny drži- nastal stav určující zánik poplattele psů – fyzické osoby s trvalým kové povinnosti.
pobytem a právnické osoby se sídDalší informace k poplatku viz
lem na území města Liberec, že ke Obecně závazná vyhláška statudni 1. dubna 2019 je splatný míst- tárního města Liberec č. 6/2010,
ní poplatek ze psů za rok 2019.
o místním poplatku ze psů, ve
Roční sazba poplatku činí znění OZV č. 4/2011 na webových
600 Kč za prvního psa, za druhého stránkách města www.liberec.cz
a každého dalšího 1 500 Kč. Pokud v odkazu Občan – Úřad – Vyhlášky
pobírá držitel psa některý z dů- a nařízení.
chodů jako jediný zdroj příjmů,
činí roční sazba 200 Kč za prvního Místní poplatek za
psa, za druhého a každého dalšího komunální odpad
Správce místních poplatků, Od300 Kč.
Pokud již poplatník nemá psa bor ekonomiky Magistrátu města
ve svém držení, případně došlo Liberec, upozorňuje všechny obk jiné změně ovlivňující výši po- čany, kteří mají na území města
platku, je povinen on nebo jeho Liberec trvalý pobyt, kteří mají ve
zástupce ohlásit tuto skuteč- vlastnictví byt nebo rodinný dům,
nost správci místních poplatků ve kterých není hlášena k pobydo 15 dnů ode dne, kdy nastala. tu žádná fyzická osoba, a cizince,
Vznikne‑li nebo zanikne poplat- kteří mají na území města LibeHana Hrbková,
oddělení poplatků a pohledávek

rec povolený pobyt na dobu delší
90 dnů, že ke dni 1. dubna 2019 je
splatný místní poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
za rok 2019.
Roční sazba poplatku činí
492 Kč za osobu, tj. 41 Kč za měsíc.
Pro určení počtu zpoplatňovaných měsíců v případě narození, úmrtí, změny pobytu nebo
změny vlastnictví je rozhodný
stav na konci měsíce. Skutečnosti
ovlivňující výši poplatku je občan
nebo jeho zástupce povinen ohlásit správci místních poplatků do
15 dnů ode dne, kdy nastaly.
Další informace k poplatku viz
Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 3/2016,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na
webových stránkách města www.
liberec.cz v odkazu Občan - Úřad
- Vyhlášky a nařízení.

Souhrnné informace

Občané mohou nahlásit aktuální registrační údaje a změny
ovlivňující jejich poplatkovou
povinnost nebo získat informace
o stavu svého osobního účtu v přízemí budovy Nového magistrátu u přepážek č. 22 a 23.
Platby provádějte na účet
č. 19–7963850237/0100 pod přiděleným variabilním symbolem
převodem z účtu, prostřednictvím
České pošty, hotově nebo platební kartou v pokladně Magistrátu
města Liberec v přízemí budovy
Nového magistrátu u přepážek
č. 5 a 6.
Úřední a pokladní doba: pondělí a středa 8–17 h, úterý a čtvrtek
8–16 h, pátek 8–14 h, sobota 8–12
h. (Každý poslední pátek v měsíci
je magistrát pro veřejnost uzavřen – sanitární den.)
Všeobecné dotazy k místním
poplatkům je možno směrovat
na e‑mail: odpady@magistrat.liberec.cz nebo na telefonní čísla
485 243 (227; 243; 246; 226).
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Názory zastupitelů
Texty uvedené v této rubrice nejsou stanoviskem magistrátu ani vedení města Liberec, kromě výslovně označených.
Za jednotlivé příspěvky nesou zodpovědnost jejich autoři a uvedené názory demonstrují postoje politických stran, nikoliv redakce.

Voda pro lidi i pro přírodu

Zacházení s vodou ve městě se většinou omezuje na to, jak dostat pitnou vodu dovnitř a ostatní co nejrychleji ven. Potřebujeme pravý opak: co nejvíc vody na místě udržet.
Josef Šedlbauer,
Změna pro Liberec
Ubývání
podzemní vody, období sucha
a přívalové deště spojené s povodněmi.
To je realita, ve které žijeme. Její příčinou jsou klimatické změny a nehorázné
nakládání s půdou. Obojí máme šanci
ovlivnit, nakládání s půdou je ale víc
v naší moci a vyplatí se na něj soustředit. Hlavní problém jsou obrovské lány
monokultur bez rozčlenění mezemi,
meliorace, používání těžké mechanizace, chemizace půdy, napřimování
a regulace potoků a řek. Významné je
i zastavování půdy silnicemi, parkovišti,
halami a domy. Zemědělství i stavebnictví musí být mnohem uvážlivější,
jestli si chceme uchovat přijatelné podmínky pro život.
Víme už docela dobře, co a jak bychom měli dělat, aby se v krajině i ve
městech udrželo více vody. Reálně se
však zatím neděje skoro nic. A nejde ani
o peníze, spíš o neschopnost uvažovat

Má smysl budovat za miliardu
přivaděč pitné vody z Jizerských
hor do Bílého Potoka a přetahovat
se o vodu s Libercem?
Je možné zadržet dostatek vody
v krajině?
Představení projektů, diskuse
s odborníky.
Veřejná debata k tématu sucha, nakládání s krajinou a zajištění dostatku
vody pro lidi, pro zemědělství, pro
lesy a další ekosystémy. Budeme
mluvit především o oblasti Frýdlantska
a Hrádecka, které jsou navíc zasažené
únikem podzemní vody do důlní jámy
Turów. Téma se však týká celého regionu a města Liberec zvlášť.
Zve zastupitel Josef Šedlbauer.
Ve středu 20. 3. 2019 od 16.30
ve velkém sále Krajské vědecké knihovny. Vstup zdarma.

Lehounké lechtání

Problémy občanů Vesce a Doubí nebudou vyřešeny, dokud
bude probíhat ze strany krajského úřadu a České inspekce
životního prostředí směrem k firmě Likto pouze lehounké
lechtání.
Marie Pavlová,
Změna pro Liberec

Je nepochopitelné,
že nikoho z povinných
úředníků, natož politiků,
nenapadlo podívat se na firmu komplexně.
Již tvrzení paní Holomkové, prokuristky firmy, v listopadovém Libereckém
zpravodaji na moje předchozí vyjádření
k jednání firmy Likto, s. r. o., mělo politi-

jinak o tom, co znamená rozvoj a jak účelně
vynaložit omezené prostředky
a čas, které máme k dispozici. Pokud se o vodu v krajině
a ve městě zajímáte, zveme
vás na debatu ve středu
20. března.

ky zvednout ze židlí.
Firma nemá zkolaudovaný objekt, ve
kterém provozuje dvě pece na termickou likvidaci barev, laků a olejů, není
zkolaudována změna využití objektu
z textilního provozu na provoz chemický. Pec TD – 70, která je určená pro nízkoteplotní degradaci nánosů mazacích
olejů a tuků, je zde používaná pro termickou likvidaci laků.
Pokud by byla bývala proběhla řádná
kolaudace provozovny dle pravdivého

podnikatelského záměru, pak by se
k ní musely vyjádřit dotčené orgány nejen státní správy. Nikdy by nemohl být
povolen chemický provoz mezi obytnými domy, školou, rybníkem, aniž by
se tomu vyjádřili zde žijící obyvatele.
Musely by být zvýšeny komíny, do
nich umístěné výkonné protiprachové
filtry. Nikdy nebyla provedena rozptylová studie.
V aktuálních výpisech z obchodního
rejstříku, z veřejného živnostenského
rejstříku a ze spolkového rejstříku ze
dne 5. září 2018 v předmětech podnikání chemický provoz není uveden.
Ano, určitou certifikaci mají, ale
pouze na „Služby pro průmyslové
podniky v oblasti čištění ploch a technologií, nakládání s odpady včetně nebezpečných, recyklace plastů, zámečnictví“.

Vesec a Doubí opět
na druhé koleji
V minulém Zpravodaji jsem informoval o námi připravené vyhlášce, která zakazuje zábavní pyrotechniku s výjimkou Silvestra a předem
ohlášených profesionálních akcí.
Vedení města si tuto vyhlášku přisvojilo a zastupitelstvem byla schválena. Tolik dobrá zpráva. Ta špatná
je, že Starostové do vyhlášky přidali
další výjimku – v rekreačním areálu Vesec je možné používat zábavní pyrotechniku
bez omezení celý
rok. Aby toho nebylo málo, ve Vesci byl také vymezen jediný prostor, kde
v Liberci může probíhat
akce typu technopárty. Vesec
a sousední Doubí jsou už tak
poškozené dálnicí, průmyslovou
zónou či ubytovnami, že přidávat jim další zátěž není fér. Bohužel v tomto jsme neuspěli.

Vyjádření, že v certifikaci není termická likvidace barev, laků a olejů, protože
činnost prý spadá pod činnosti volné, dle
§ 25 živnostenského zákona, se nezakládá na pravdě. Jedná se o živnost vázanou.
Je to zřejmý nedostatek firmy, která výše
uvedenou činnost zastírá činností jinou,
a to „Povrchové úpravy a svařování kovů
a dalších materiálů“. Zde je jiný režim
povolování činnosti, není to totéž, co termická likvidace.
Nebezpečné odpady se povinně evidují. Stejně tak se eviduje každá jejich
přeprava, kterou je povinnost nahlásit
v počítačovém systému. Odpad se hodnotí jako nebezpečný, má‑li mimo jiné
schopnost uvolňovat nebezpečné látky
do životního prostředí.
Nepíši do větru. Mám všechny veřejně dostupné doklady, týkající se firmy
Likto, s.r.o.
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Sliby chyby, po volbách vše jinak?

Máme sto dnů od zvolení nového vedení města. Samozřejmě, že na plnění slibů jsou 4 roky, ale jsou věci, kde se dá jasně říct,
jestli se pracuje na jejich plnění, nebo se na ně rychle zapomnělo hned poté, co byly rozdány hlasy ve volbách.
Jaromír Baxa, Zuzana Kocumová,
Liberec otevřený lidem

Co koalice slibovala
a po volbách zapomněla

1.

Rozpočet. Schodkový rozpočet Starostové i ODS v minulém volebním období oprávněně
kritizovali a po vlastním nástupu odmítli rozpočtové provizorium s odkazem, že chtějí v rozpočtu udělat
zásadní změny. Přesto navržený
rozpočet je v hlavních parametrech
v zásadě stejný: Pokračuje se ve
velkých nárůstech běžných výdajů
(osobní náklady na magistrátu, divadlo, zoo, dopravní podnik) na úkor
oprav silnic, chodníků a veřejných
prostranství. I když ještě nedochází
k plnění ostatních volebních slibů,
tak návrh rozpočtu má schválené
výdaje o 400 mil. vyšší než příjmy!

2.

Územní plán. Pokračuje neochota vyjít vstříc námitkám
veřejnosti, sliby ohledně rychlého
přijetí územního plánu se taky nenaplní. Vydání nového územního
plánu se odsouvá nejspíše až na rok
2022! Proč? Kvůli zásahům exprimátora Batthyányho (podporovaného
SLK, ODS a ex‑ANO) a neschopnosti
vyřídit námitky a připomínky, které
stojí už od července.
Práce úřadu a kvalita jeho
práce. Nic se, bohužel, nezměnilo v personálním obsazení
stavebního úřadu (o „kvalitě“ jeho
práce jsme psali už v minulých číslech Zpravodaje). Na radnici stále
pracuje odsouzený bývalý tajemník J. Fadrhonc jako pověřenec pro
ochranu osobních dat (!), nový tajemník Martin Čech svěží vítr, snahu
o zvýšení úrovně kvality práce úřadu
ani zlepšení kultury úřadu také nepřinesl.
Odpověď na e‑mail je záležitost
několika týdnů, chyby v materiálech
pro zastupitele jsou buď omlouvány,
nebo bagatelizovány.

3.

4.

Teplárna: Občanům, kteří mají
zájem o odpojení od teplárny,
je v tom stále bráněno. A to přesto,
že návratnost alternativních způsobů
vytápění je u zateplených panelových
domů cca čtyřletá.
Ve všech případech jde o předvolební sliby zejména Starostů pro LK,
které nejsou naplňovány, a přitom
nejde o nic, na co je třeba dlouhý čas.

Na našich slibech pracujeme

I když jsme v opozici. Co je za
námi?
Dobrá práce radnice je klíč.
K té je ale daleko. Symbolem je
problematická práce stavebního úřadu. Shromáždili jsme právní posudky dokládající nečinnost tajemníka
úřadu a předali jsme je vedení města.
Chystáme další jednání, abychom se
konečně pohnuli z místa.
Bez peněz na zeleň naše město krásnější nebude. Spočítali
jsme, že Liberec potřebuje dávat do
zeleně, parků a hřišť kolem sto milionů ročně, aby se vzhled Liberce přiblížil třeba upraveným Vratislavicím.

1.

2.

3.

Prověřujeme přípravu územního plánu. Bývalý primátor
Tibor Batthyány postupoval v rozporu se stavebním zákonem, a my nyní
potřebujeme jistotu, že jeho chyby
neohrozí platnost územního plánu
jako celku.
Co s protesty občanů proti návrhu územního plánu?
Navrhli jsme odblokovat schvalování
územního plánu tím, že bychom problematické návrhy převedli do rezerv.
Zapojili jsme se do úprav pravidel dotací. Navrhujeme zvýhodnit žadatele malých komunitních
projektů oproti projektům s celostátním významem, na které je možné
žádat i jinde. Dnes je to obráceně.
Radíme občanům s problémy
s radnicí a na našem webu přinášíme reportáže ze zastupitelstva.
Firma Likto, obtěžující okolí
zápachem, bude muset získat nová povolení. Díky tlaku občanů a řadě jednání na krajském úřadě
a České inspekci životního prostředí
konečně i pro tuto firmu budou určeny
emisní limity. Dosud žádné neměla.

4.
5.

6.
7.

Starostové ve vedení města a platy rostou o 20 %

Přestože opozice uplynulé roky kritizovala Změnu, že nemáme žádné výsledky a ve vedení města si vedeme špatně, tak dnes
si Starostové naopak stěžují, že po Změně zbylo moc připravených dotačních projektů a že budou těžko shánět peníze na
jejich kofinancování. Tak jak to je? Pracovali jsme málo, nebo moc? Asi jak se to zrovna komu hodí…
Jan Korytář,
Změna pro Liberec
Jsem hodně zvědavý, zda nyní Starostové
dodrží svůj slib, že nebudou dále zadlužovat město, jak to slibovali v kampani.
Pokud to tak totiž udělají, město přijde
o stovky milionů dotací. Zatím o tom
tak mluví, prý všechny dotace město
nepotřebuje. Jenže – přijde vám odpovědné nevzít si „statečně“ úvěr dejme
tomu 150 milionů, díky kterým bychom
mohli získat 850 milionů evropských
dotací třeba na opravy škol a školek
nebo opravy chodníků (15 % vlastní
podíl : 85 % dotace)? Chce to jen trochu
více přemýšlet než vykřikovat, že dluhy

jsou špatně.
Doufám, že to nedopadne, jako když
končilo minulé období IPRM. Liberec
tehdy nevyčerpal celých 240 mil. Kč!
V té době byli ve vedení města, stejně
jako nyní, Starostové.
Rozpočet na rok 2019 je schválen.
Včetně nárůstu mzdových prostředků
ze 166 na 197 mil. Kč, tedy o 20 %! Včetně soc. a zdr. pojištění jde o 40 mil. Kč.
Čtyři roky nás Starostové kritizovali, jak
navyšujeme počty lidí. Marně jsem vysvětloval, že jsme potřebovali najmout
projektové manažery na získání dotací,
což se nám taky podařilo, a tyto náklady se městu již několikanásobně vrátily.
Pořád jsme museli čelit kritice, že navyšujeme počty úředníků. Teď je Změ-

na v opozici, oddělení získávání dotací
chce nové vedení města zrušit a… náklady na platy přesto rostou.
Změna přitom již v roce 2017 navrhovala provést na radnici komplexní
personální audit, aby bylo možné část
neefektivních míst zrušit. Tomu zabránilo ANO s podporou I. Langra s odkazem, že audit bude po volbách. Je po
volbách a nic takového se nechystá.
Snažit se v Liberci pracovat „pro město“
je někdy trochu frustrující.
Přesto mám celkově dobrý pocit. Novému vedení města jsme Liberec předali v lepší kondici, než ve které jsme ho
v roce 2014 přebírali. Tehdy nebyly ani
peníze, ani připravené projekty. Nové
vedení má po nás naopak k dispozici

desítky projektů, na
které je možné získat, zejména z IPRÚ,
stovky milionů dotací.
Navíc jsme na účtech
námi
založeného
fondu rozvoje předali 300 mil. Kč na
potřebné investice.
Nové vedení města
má tak mnohem
lepší pozici, než
jsme ji měli v roce
2014 my.
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100 dnů liber

Zatímco v životě máme snahu rekapitulovat třeba při narozeninách, na Nový rok či při jiných jubilejních příležitostech, v politice
100 dnů, po kterých se rekapituluje, co všechno jsme zvládli a zda postupujeme v souladu s našimi předvolebními sliby.
Zastupitelé za SLK, ANO 2011 a ODS

Terminál Fügnerova

Bezesporu jedno z nejproblematičtějších míst v Liberci. Po dohodě
s městskou policií jsme tu od ledna 2019 nasadili stálou dvoučlennou hlídku. Terminál navíc nonstop
sledují čtyři kamery městského kamerového systému. A plánujeme,
že některé kamery budeme sdílet
veřejně na internetu, abyste mohli
sledovat aktuální dění i práci MP
přímo na místě.

Posilujeme městskou policii

Chceme v Liberci nové strážníky. Rozpočet pro městskou policii
jsme proto jen pro rok 2019 navýšili
o téměř 10 milionů Kč na celkových
70 mil. Kč. Pro každého nového
strážníka to mimo jiné přinese náborový příspěvek až 100 tisíc Kč.
Dnes je v Liberci 74 strážníků, naším
cílem je rovná stovka.

Lepší Liberec v mobilu

Spustili jsme novou mobilní aplikaci Lepší Liberec, určenou pro hlášení poruch, nepořádku, rozbitých
silnic a chodníků a jiných problémů.
Budeme rádi, když si ji stáhnete i do
svého mobilu. Vaše podněty se obratem dostanou do telefonů osob
odpovědných za danou problematiku. Chytré telefony s aplikací Lepší
Liberec dostanou i strážníci.

v průběhu celého roku, nejen na Silvestra,
a také konání
technoparty
a jiných hlučných produkcí.
Podobné akce
město povolí
Jaroslav Zámečník pouze na předem určeném
prostoru na okraji Liberce a za podmínek, které stanoví předem. Proti
nelegálním akcím na nepovolených
místech město příště zakročí. Omezení se netýká zábavní pyrotechniky,
která není hlučná, např. prskavky
nebo světelné gejzíry na dětských
dortech. Hlučnou pyrotechniku
město povolí pouze na výjimku rady
v ojedinělých případech nebo v omezený čas na Silvestra a Nový rok.

Zlevňujeme tarify –
cestovat MHD se vyplatí

Ještě před rokem byly ceny pro
cestující v MHD vyšší než v Praze – to už jsme změnili. Roční kupon dnes stojí 3 650 Kč(tj. 10 Kč/
den) místo někdejších 5 520Kč. Pro
děti, studenty a důchodce je dokonce roční jízdenka jen za 912 Kč (tj.
2,50 Kč/den). Pro držitele Zlatých
křížů za dárcovství krve (80 odběrů
a více) připravujemenovinku: jízdenku na MHD zdarma(dnes dárci
zaplatí 1800 Kč ročně).	

Konec hluku z technoparty Dopravní podnik stavíme
a omezení petard
na vlastní nohy
Nadměrný hluk ohrožuje lidské
zdraví a trápí i Liberec. Nová obecně
závazná vyhláška omezuje neúměrné používání zábavní pyrotechniky

Odchod problematického partnera Busline z Liberce dopravní podnik
zvládl bez vážných potíží. Žádnou
linku nemusel zrušit a omezení čet-

nosti několika vybraných spojů je jen
dočasné. Díky dohodě s Libereckým
krajem
dopravu
nově zajišťujeme ve
spolupráci s ČSAD
Jiří Němeček Liberec.

Rozvíjíme projekt
autobusového terminálu

Liberec potřebuje
nový terminál příměstské dopravy už
dlouho. Po dohodě
s Libereckým krajem se role v dopravě rozdělí: magistrát
se bude soustředit
Šárka Prachařová
nadopravní uzel
na terminálu Fügnerova, zatímco
kraj si převezmepřípravu a výstavbu
terminálu u autobusového nádraží
a navazující parkovacídům. Plochu
autobusového nádraží, kterou koupilo v roce 2018, město převede na
Liberecký kraj.
Se Správou železničních a dopravních cest začínáme jednat
o budoucnosti a rekonstrukci
libereckého hlavního vlakového
nádraží. Chceme vypsat architektonickou soutěž na budoucí spojení
vlakového a autobusového nádraží.

Zlepšujeme průjezdnost
města

Chystáme propojení Tržního náměstí se Sokolovskou ulicí, práce na
projektové dokumentaci pro výstavbu silnice v Pastýřské ulici už začaly.
Chceme vybudovat zastávku a stání
pro příměstské autobusy a také parkovací dům, který zlepší situaci kolem parkování v centru města.
Odlehčíme příjezdové komunikaci OC Nisa a vyřešíme zde časté dopravní zácpy. Společně s Libereckým
krajem už připravujeme projektovou dokumentaci na nové dopravní
připojení průmyslové zóny u Denso.
Rozjíždíme nový projekt moderního parkování. Ten řidičům v Liberci v reálném čase poradí, které
z 1 800 placených parkovacích míst

na navigaci je aktuálně volné. Tím
ulevíme dopravně
přetíženému centru. Systém by měl
plně fungovat už od
letních prázdnin.
Ivan Langr

del řízení

Efektivní

mo‑

Ve většině městských společností jsme již nastavili
tzv. německý model
řízení
městských
společností, kdy politici budou zastupovat město pouze
v dozorčích radách
a
představenstva
Michal Hron
městských společností budou obsazena pouze
manažery. Dozorčí rady budou sestaveny tak, aby se ztížila možnost
ovlivňování dozorčí rady zájmovými
skupinami.

Víme, jak budeme
parkovat u zoo

Rozhodli jsme se, že parkování
pro návštěvníky zoo budeme řešit
společně s Technickou univerzitou.
Univerzita má totiž problém s nedostatkem parkovacích míst od pondělí do pátku, naopak návštěvníci zoo
potřebují parkovat především o víkendu. Vybudujeme proto společný
parkovací dům ve Fibichově ulici,
který bude přístupný jak od zoo, tak
i od Technické univerzity.

Rekonstrukci bazénů
zvládneme

Začínáme od nuly a musíme nově
a zejména důkladně promyslet rozsah rekonstrukce městského bazénu. Za projektování se už utratilo
1,5 mil. Kč a předpokládaná cena
rekonstrukce překročila 750 mil. Kč.
To je zcela mimo finanční možnosti města. Podobně byla zpracovaná
dokumentace na rekonstrukci malého školního bazénu na ZŠ Švermova. Původní předpokládaná cena
20 mil. Kč se vyšplhala s přístavbou
šaten na 72 mil. Kč.

Březen 2019
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ecké koalice

existuje ještě jeden milník – prvních 100 dnů. Původně se jednalo o 100 dnů hájení, 100 dnů klidu na práci. Dnes je to také
Nesplacený
úvěr města je
v současnosti kolem 1,9 miliardy
Kč plus kontokorent 250 milKč.
jsme
Vytvořili
pracovní
skupinu
Zbyněk Karban
zastupitelů, která
se bude v dalších měsících zabývat
koncepcí rekonstrukce a provozu
libereckých bazénů.
Rozhodnout musíme do léta 2019.

Co nás čeká?

Primátorské
dny se rozjely

Pracujeme na kapacitním dopravním napojení průmyslové zóny
společně s Libereckým krajem.

Setkání s občany ve čtvrtích
Petr Židek
Liberce – začali
jsme v lednu v Horním Hanychově a v únoru v Machníně. Budeme
pokračovat pravidelně každý měsíc
v jednotlivých čtvrtích. Setkáváme
se také se členy osadních výborů, protože jejich práce a součinnost mám pomůže s péčí o čistotu
v dané čtvrti.

Děláme maximum pro dokončení územního plánu v navrhované
podobě a okamžitě jsme zahájili
revizi problematických míst.
Pracujeme na vybudování parkovacích míst v areálu nemocnice.
Otevřeme azylový dům pro ženy
a rodiny s dětmi ve Věkově ulici,
jehož výstavbu dokončujeme.

Připravujeme náplavku řeky Nisa
a vytvoříme příjemné místo pro
odpočinek, opět společně s krajem.

Zahájili jsme postupnou
obnovu Divadla F. X. Šaldy

Zahájili jsme postupnou opravu
této krásné budovy. Vyčlenili jsme
27 milionů Kč na rekonstrukci klimatizace a topení, máme v plánu
letos zlepšit akustiku uvnitř tak, aby
v říjnu 2019 mohla začít divadelní
sezona v lepších podmínkách.

Otevřeli jsme radnici
občanům ještě více

Začali jsme s přímými přenosy z tiskových konferencích rady
města. Každý měsíc dvakrát mají
občané možnost sledovat v přímém
přenosu tiskovou konferenci, kde
primátor a vedení města odpovídá
na dotazy novinářů.
Primátor města Jaroslav Zámečník každý týden informuje občany
o své činnosti v Týdeníku primátora, který je na Facebooku a v Libereckém zpravodaji.
V několika následujících dnech
zlepšíme vzhled a formu internetových stránek města Liberce tak, aby
byly pro uživatele příjemnější a hledání v nich snadnější.

Postaráme se o zoo
jako o klenot Liberce

Protože plocha zoo nebude za
několik let stačit pro chov ohrožených zvířat, rozhodli jsme zvětšit
její plochu směrem za Dětský kou-

tek a do oblasti bývalého přírodního
divadla. Zoo tak
získá několik dalších hektarů plochy a už se těšíme
na vybudování plaJiří Šolc niny ohrožené divočiny, kde budou
otevřené výběhy usurijských tygrů
a dalších nových druhů zvířat.
Na
investice
a opravy jsme pro
rok 2019 vyčlenili 20
milionů Kč, zoo konečně po dlouhých
letech bude mít finance na zlepšování
expozic a prostoMarek Vávra
ru pro návštěvníky.

Připravujeme důstojné
oslavy 30 let demokracie
Hledáme řešení spolufinancování
velkých příspěvkových organizací města a kraje, jako je divadlo
a zoo.
Podpoříme další rozvoj Filmové
kanceláře Liberec a města jako
vyhledávané filmové atraktivity.
Budeme udržovat a rozvíjet
Sportovní areál Liberec, spolupracovat na rozvoji sportovního
areálu Ještěd s jeho provozovatelem.
Rekola – od dubna bude k dispozici
v ulicích města 100 kol.
Čeká nás těžký úkol – zlepšit úklid
a péči o veřejný prostor.

Plánujeme důstojné oslavy 30 let
demokracie. Plánujeme poděkování libereckým občanům, kteří se
v listopadu 1989 odvážně postavili

do čela společenských změn. S Konfederací politických
vězňů, Libereckým
krajem a Severočeským muzeem připravujeme přemístit
Lukáš Pohanka sochu TGM na důstojnější místo.

Pracujeme na rekonstrukci
škol a školek

V
současnosti stále pracujeme na dokončení
ZŠ
rekonstrukce
na náměstí Míru
v
Ruprechticích.
V lednu jsme rozPetra Břeňová
hodli o zahájení rekonstrukce dalších 2 základních
škol, a to kompletní rekonstrukce
ZŠ 5. května za částku přes 100 mil.
Kč a ZŠ Broumovská za 20 mil. Kč.
Začali jsme připravovat projektovou dokumentaci na zlepšení ZŠ
Švermova na Františkově, ZŠ v Orlí
a ŽS Kaplického v Doubí. Připravujeme další projekty pro zvýšení
kapacit v mateřských školkách, protože chceme, aby se děti vzdělávaly
v moderních a čistých budovách.

Poradce pro seniory

Zřídili jsme seniorského poradce – paní Lenka Tarabová, bude
k dispozici seniorům a pomůže jim
v těžkých životních situacích.
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Pracovní poradna Centra Kašpar
připravila den otevřených dveří
Jana Benešová
Ve čtvrtek 21. března
od 15 hodin můžete využít konzultace s pracovní
a kariérní poradkyní. Čeká
vás ochutnávka osobnostních testů, jejichž výsledek
se hned dozvíte. V rámci
DOD proběhne také registrace do našich aktuálně
vypsaných kurzů.
V čem je naše poradna
jiná? Nepotřebujete žádné doporučení. Jednoduše zavoláte naší
poradkyni a domluvíte si schůzku.
Vy sami si určujete, kdy naše služby
potřebujete. Naprostá většina služeb je bezplatná.
Co když zrovna nehledám práci
akutně? Může se připravit a absol-

Český červený kříž slaví v letošním roce 100 let svého založení.
Oblastní spolek Českého červeného kříže v Liberci zahájil další stoleté působení novými kurzy první
pomoci pro všechny, kteří chtějí
pomáhat, a to velmi dobře. Jen za
první měsíc roku 2019 se nám podařilo proškolit a doškolit již 153
zájemců o znalosti zdravotnických
kurzů první pomoci, což je téměř
o 100 % více než v roce 2018 za stejné období.
Velice nás zájem veřejnosti o ško-

Nenápadná, ale užitečná práce
asistentů prevence kriminality
V ulicích Liberce od června loňského roku potkáváte
asistenty prevence kriminality (jinak též APK).
Redakce

vovat celkovou profesní přípravu či
dlouhodobý vzdělávací kurz. Nebo
se vám nemusí dařit najít si práci,
která by vás skutečně bavila. I v tom
vám pomůžeme.
Více informací získáte na tel.
739 037 527 a Centrum Kašpar najdete ve Vesci, Kašparova 73.

První pomoc může zachránit život
OS ČČK Liberec

Březen 2019

lení těší a máme radost, že si občané chtějí zvyšovat povědomí o laické první pomoci. Vždyť v nejednom
případě právě dobře poskytnutá
první pomoc zvyšuje kvalitu dalšího života po aktuálně prodělaném
úrazu či nenadálém zdravotním
kolapsu.
Naše školení vedou zkušení
lektoři, kteří soustavně pracují na
zkvalitňování úrovně všech kurzů.
Přehled všech kurzů je s dostatečným předstihem zveřejněn na našich stránkách www.cck‑liberec.cz.
A co vy? Už jste si vybrali svůj
kurz? Strach není na místě.

Jedná se o pět terénních pracovníků, kteří pomáhají dohlížet na veřejný pořádek. Při tom
využívají toho, že dobře znají
prostředí i problémy spojené se
sociálním vyloučením.
Co je jejich každodenní prací? Nejčastěji dohled, doprovázení a komunikace s lidmi na
ulici. Asistenti touto formou řeší
nejrůznější situace. Jednou je
to nachytaný záškolák, kterého
„naženou“ do školy, jindy doprovod sociální pracovnice do vyloučených lokalit, jiný den zase
zprostředkování pomoci člověku
v nouzi.

Pokud jsou APK svědky protiprávního jednání a nezafunguje
domluva, volají na pomoc městskou nebo státní policii.
Prioritou jejich působnosti
jsou sociálně vyloučené lokality,
nebo místa, která jsou veřejností vnímána jako problematická.
APK obvykle ráno kontrolují situaci u základních škol nebo na
terminálu Fügnerova a odpoledne spolupracují s kurátory, sociálními pracovníky, s městskou
i státní policií, probační službou,
občanskou poradnou, základními školami atd.
Za relativně krátkou činnost
přišlo asistentům již několik poděkování.
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Taneční
bouře

Taneční divadlo Bouře podle
stejnojmenného dramatu
Alexandra Nikolajeviče Ostrovského nabídne libereckým
divákům koncem března
baletní soubor.
Alena Plíhalová, Divadlo F. X. Šaldy

Druhé místo v 3. ročníku soutěže si odnesla Oblastní galerie Liberec – Lázně s výstavou Sudek, Funke, Drtikol (na fotografii vpravo ředitel galerie Jan Randáček přebírá cenu za 2. místo); třetí místo připadlo Divadlu F. X. Šaldy za úspěšnou inscenaci z libereckých reálií SIALská trojčata. Tu převzaly ředitelka divadla Jarmila Levko a herečka Eliška Jansová (vlevo). 
Foto Pavel Chmelík

Kulturní počin 2018:
barokní morový sloup

Libereckým kulturním počinem roku 2018 se stalo zrestaurování barokního morového sloupu
z dílny Matyáše Bernarda Brauna, které na své náklady nechalo provést město Liberec.
Redakce
Morový sloup je součástí tzv.
barokní zahrady a je nejcennější figurální památkou na území města.
Druhé místo v 3. ročníku soutěže
si odnesla Oblastní galerie Liberec –
Lázně s výstavou Sudek, Funke, Drtikol; třetí místo připadlo Divadlu F.
X. Šaldy za úspěšnou inscenaci z libereckých reálií SIALská trojčata.
„Jsem oceněním samozřejmě
potěšen, ale na druhou stranu je
pro mě daleko podstatnější, že se
nám podařilo sloup ve spolupráci
s arciděkanskou farností zrestaurovat a že ho budeme od letošního
jara moci zpřístupnit i veřejnosti.
To byl náš záměr už od roku 2015,
kdy jsme nechali udělat první odborný posudek stavu sloupu,“ uvedl náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní
ruch Ivan Langr.
Oblastní galerie Liberec – Lázně je stálicí ocenění, první ročník
vyhrála, loni skončila druhá. Také
Divadlo F. X. Šaldy je pravidelným
účastníkem deseti nejlepších počinů, jak je vyhodnocuje výbor
pro vzdělávání (do loňska komise
pro kulturu). Ocenění za stříbrný

Pořadí
1. Oprava Mariánského
morového sloupu v Liberci
| statutární město Liberec (bez odměny)
2. Výstava fotografií Sudek,
Funke, Drtikol | Oblastní galerie
Liberec | odměna 10 000 Kč
3. Představení SIALská trojčata |
Divadlo F. X. Šaldy | odměna 5 000 Kč
4. Divadelní procházka – osudy
odsunutých Němců | Krutý krtek
5. Instalace Má vlast na nádraží
ČD | Česká filharmonie
6. 21. srpen na náměstí, koncert
písní K. Kryla | spolek G300
7. Divadelní dětské pásmo
ke 100. výročí republiky
| Divadlo F. X. Šaldy Liberec
8. Pohádkové divadelní
představení „Má to smysl aneb
Jak šly děti zachránit svět“
| Divadlo F. X. Šaldy Liberec
9. Vydání knihy Dějiny Liberce
| nakladatelství Lidové noviny
10. Koncert k 60. výročí založení
Severáčku | Kruh přátel Severáčku
10. Soubor tří koncertů
Severáčku s Českou filharmonií
v pražském Rudolfinu

a bronzový počin si kromě skleněné ceny, vyrobené v ZUŠ Frýdlantská, odnesli i šek na 10, resp. 5 tisíc
korun.
V letošním ročníku bylo celkem
nominováno 35 počinů, z toho 29
bylo po vyřazení duplicit unikátních pořadatelů / projektů / akcí.
Do příštího roku přitom soutěž
čeká změna, která bude spočívat
ve vytvoření dvou kategorií: kulturní počin na území města a reprezentace města.
„Chceme tak odlišit ty akce,
které mají zázemí ve městě (výstavy, představení, živá vystoupení
atd.) a úspěšné reprezentace na
různých kulturních fórech, jakým
třeba letos bylo vítězství houslity
Daniela Matejči na Kociánově Ústí
či koncerty Severáčku s Českou
filharmonií v Rudolfinu. Snad to
soutěži prospěje,“ vysvětlil náměstek Ivan Langr.
Souběžně s vyhlášením Kulturního počinu 2018 otevřela radnice hlasování v dalším ročníku.
Nominovat jednotlivé počiny lze
elektronickým formulářem na
stránkách města: www.liberec.cz/
kulturnipocin. Nominace jsou otevřeny až do 5. ledna 2020.

Slavné drama se dočkalo již mnoha různých zpracování a další z nich
je v režii šéfa baletu Aleny Peškové.
Představení je pojato nonverbálně
s důrazem na sílu gesta, pohybové
exprese a imprese. Hlavní roli Kateřiny Kabanové ztvární a pozvání do
Liberce přijala první sólistka baletu
Národního divadla Brno Ivona Jeličová – držitelka prestižní ceny Thálie
2009, kterou získala za roli Maryši.
V dalších rolích se představí Rory
Ferguson jako Kátin milenec Boris
Grigorjevič, Margaux Thomas jako
vdova Marfa Kabanová a Mischa
Hall v roli slabošského Tichona Ivanyče Kabanova. Spolu s dalšími členy baletního souboru vás přenesou
do malého temného města na Volze.
H u d b u
k Bouři složil
s použitím tradičních pravoslavných duchovních zpěvů
hudební skladatel
Michal
Vejskal, který je
autorem hudby v několika
inscenacích
divadelního režiséra Davida
Šiktance. Ve své
tvorbě využívá
především své
kompoziční
a multižánrové
všestrannosti.
Bouře je jeho první autorskou hudbou takto velkého rozsahu.
Premiéra se uskuteční 29. března 2019 a reprízy se odehrají v průběhu dalších měsíců. Bouře je zakázaná
láska s tragickým koncem. Rozpor
mezi touhou jedince a řádem společnosti, mezi vnitřní a vnější morálkou,
mezi rozumem a citem…
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Senioři dnes

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

tel.: 485 244 992

Irena Deverová,
členka APM
Věk? Tak to je jenom číslo! Nevěříte? Tak přijdťe mezi nás seniory do
libereckého klubu APM (aktivita,
pohyb, motivace). Díky vstřícnosti Komunitního střediska Kontakt
Liberec se scházíme v jeho prostorách. Hrajeme šipky a kuželky,
a aby nám mozkové závity i nadále
pracovaly, i různé společenské hry.
Účastníme se soutěží v šipkách
nejenom v rámci Kontaktu, ale
i turnajů pořádaných ve Frýdlantu
v Čechách nebo v Jablonci nad Nisou, a to za účasti „stejně mladých
žena a mužů“. Kuželky chodíme
hrát do liberecké arény. Na zdravý
pohyb nezapomínáme ani v mrazivých dnech. Pořádáme vycházky
do krásného okolí našeho města
Liberce.
V duchu úsloví, že veselá mysl je
půl zdraví, chodíme společně také
do divadla. Na Silvestra jsme zhlédli
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www.ksk-liberec.cz/seniori

Účastníci akcí souhlasí s pořízením zvukového a obrazového záznamu,
který může být využit Komunitním střediskem Kontakt Liberec, p. o.
pro účely prezentace akcí či aktivit přímo souvisejících.

PONDĚLÍ

18. 03.
STŘEDA

20. 03.
PONDĚLÍ

Představení projektu veřejnosti

Liebiegův
palác
Centrum aktivního života
„Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby
polyfunkčního komunitního centra – Centrum aktivního života“

Před veřejným projednáním bude možné absolvovat prohlídku prostor
Liebiegova paláce s komentářem – kapacita prohlídkových skupin je omezena.
Rezervace: lucie.hajska@magistrat.liberec.cz.
Prohlídky budou v časech 16.00 a 16.30.

Místo: Bývalá Oblastní galerie Liberec – Liebiegův palác, U Tiskárny 81/1

4. dubna od 17.00 hodin

Gruzie

15.00 hod.

Centrální klub
seniorů

s Mgr. Davidem Knoblochem

Výroba a distribuce knih
s Mgr. Václavem Kotrmanem, Ph.D.

15.00 hod.

Coco Chanel

25. 03.

Centrální klub
seniorů

Beseda s Alenou Šukovou

ČTVRTEK

16.00 hod.

Jarní hop - řemesla

28. 03.

činohru Sugar v Divadle F. X. Šaldy,
která nás opravdu skvěle pobavila.
Naše divadelní návštěva byla ukončena příjemným posezením v jedné
z mnoha libereckých restaurací.
Je ještě mnoho činností, kterým se věnujeme. Velmi příjemné
chvíle trávíme například také na
společných dovolených, zájezdech
a výletech, ať již pořádaných přímo
naším klubem APM, nebo Komunitním střediskem Kontakt Liberec.

14.00 hod.

Centrální klub
seniorů

ÚTERÝ

02. 04.
STŘEDA

03. 04.
ÚTERÝ

09. 04.
STŘEDA

10. 04.
PONDĚLÍ

15. 04.

Předlánce

country zábava

14.00 hod.

Hudební odpoledne
s harmonikou

Centrální klub
seniorů

15.00 hod.

Vlasta Burian

Centrální klub
seniorů

15.00 hod.

Centrální klub
seniorů

Beseda s Olgou Preclíkovou

Liberecké zajímavosti
Beseda s JUDr. Markem Řeháčkem

15.00 hod.

Centrální klub
seniorů

15.00 hod.

Centrální klub
seniorů

Letem světem
LVI – drsná výchova

Petr Ilijič Čajkovskij
Beseda s Annou Sadílkovou

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.
Zájemci o bezplatné vzdělávací kurzy počítačů a tabletů (pro začátečníky
i pokročilé) a trénování paměti se mohou přihlásit v CKS.

Tulipánový měsíc

Petra Kuntošová

„Přivolejme s jarem i naději“ je
i letos mottem Tulipánového měsíce, projektu, který v březnu již
posedmé realizuje nezisková organizace Amelie, z. s. Projektem
chce upozornit na potřebu podpory onkologicky nemocných a jejich blízkých
nejen v oblasti léčby,
ale i v psychosociální
rovině.
Konkrétně v libereckém regionu jsou
po celý měsíc březen
vyzdobena obrázky dětí
onkologická
oddělení
nemocnic v Liberci a Jablonci nad Nisou, mamocentrum
v Liberci a obchodní centrum Forum. S letáky Amelie se obyvatelé
Liberce setkají rovněž ve vozech
MHD. S nabídkou bezplatných
služeb pro onkologicky nemocné

a jejich rodiny se mohou lidé seznámit po celý březen v Krajské vědecké knihovně či v obchodním centru
Forum. V prostorách komplexního
onkologického centra v Liberci proběhne pro pacienty vystoupení dětského pěveckého sboru Slunečnice
při ZŠ Švermova a pásmo scének
a písniček dětí ze ZŠ U Školy.
Na podporu bezplatných
služeb pro onkologicky nemocné a jejich
blízké se uskuteční dvě
sbírkové akce – Charitativní koncert Cantemus v Krajské vědecké knihovně (22. 3.)
a Charitativní cvičení
v zapojených fitness
centrech (21. 3.), kdy výtěžek
ze vstupného půjde na podporu
bezplatných služeb pro onkologicky nemocné. Více informací
najdete na internetových stránkách www.amelie‑zs.cz/TM.
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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. 2. DO 28. 12. 2019
67/19
66/19

průkaz Dominik Kaisler
nálezy DPMLJ: cizí bankovky, taška s nákupem (nová hračka atd.), pouzdro Tomasz
Maciej Staniszewski, průkaz Milena Macková, mobilní telefon

27. 2. 2019
27. 2. 2019

65/19

batoh Pavel Picka

27. 2. 2019

64/19

klíč od vozidla

25. 2. 2019

63/19

mobilní telefon

25. 2. 2019

62/19

klíče

25. 2. 2019

61/19

doklad Tomasz Maciej Staniszewski

25. 2. 2019

60/19

peněženka Roman Turoň

23. 2. 2019

59/19

peněženka Liudmyla Svyd

21. 2. 2019

58/19
55/19
54/19
53/19
52/19

nálezy DPMLJ: 5× rukavice (páry), 2× čepice, 1× kšiltovka, batoh, 2× brýle (dioptrické a sluneční)
peněženka Ondřej Vojkůvka
nálezy DPMLJ: 2× čepice, rukavice, taška (bunda), diář, peněženka, karta – Josef
Špalek, dokument – Peter Kandra
klíč od vozidla
nálezy ČD: batoh (nářadí), taška (bunda), rukavice, taška (brýle, boty), taška
(montérky)

21. 2. 2019
18. 2. 2019
15. 2. 2019
14. 2. 2019
14. 2. 2019

51/19

peněženka Ondřej Stoklasa

13. 2. 2019

50/19

řidičský průkaz Pawel Piotr Plaza

13. 2. 2019

48/19

doklady, klíče Oksana Barabash

11. 2. 2019

47/19

nálezy DPMLJ: mikina, rukavice, vodítko, 2× mobilní telefon, batoh, karta – Simona
Prchalová, peněženka Marek Vlček

8. 2. 2019

46/19

peněženka Krzysztof Marek Kubacki

8. 2. 2019

44/19

klíče

6. 2. 2019

43/19

mobilní telefon

5. 2. 2019

40/19

náramek

4. 2. 2019

Finanční úřad pro Liberecký kraj hledá pro Odbor metodiky a výkonu daní
Bez názvu-16 1

PRÁVNÍKA

28. 2. 2019 17:21:40

v oboru Daně a poplatky a Legislativa a právní činnost
s místem výkonu práce: Finanční úřad pro Liberecký kraj, 1. máje 97, Liberec

Předpokládaný termín nástupu je 1. 5. 2019.
Lhůta pro podání žádosti je 1. 4. 2019.
Bližší informace:
www.financnisprava.cz/cs/financni‑sprava/nabidka‑zamestnani
Kontakt na kompetentní osobu: +420 485 211 210,
e‑mail: martin.prihunek@fs.mfcr.cz

Máte blízko ke strojírenství
a chcete být důležitou spojkou
mezi firmou a zákazníky?
Nabízíme pozici

TECHNOLOGA/TECHNOLOŽKY
Jistota práce v zavedené firmě a motivující mzda v jednosměnném provozu

tel.: +420 778 111 688 
www.mipacz.cz 	

e‑mail: kariera@kanakcz.com
www.praceukanaku.cz
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Shotokan Liberec slaví historický úspěch
46. mistrovství Evropy karate mládeže WKF bylo pro liberecké karatisty z oddílu SK Karate –
Shotokan Liberec dlouho očekávaným šampionátem. Do dánského Aalborgu se nominovalo hned
pět závodníků, což už byl obrovský úspěch. Liberečtí v náročné konkurenci obstáli na výbornou.
Trenéři SK Karate – Shotokan Liberec
SK Karate – Shotokan Liberec slaví historický úspěch. Domů přivezla
Klára Muzikářová v kumite dorostenek nad 54 kg stříbro a Matyáš Malý
vybojoval mezi dorostenci do 70 kg
7. příčku.
Do Dánska společně s výpravou
národního týmu odcestovala trenérka Petra Piskačová jako předsedkyně
státní reprezentace a jejích pět oddílových svěřenců.
Fenomenální úspěch se podařil
Kláře Muzikářové, pro kterou byl
evropský šampionát první reprezentační zkušeností. Vybojovala historický kov. Její stříbro doplnil bronzem reprezentační kolega z Fight
Clubu České Budějovice – Dominik
Kočandrle.

Velmi blízko medaili byl i Matyáš
Malý v kumite dorostenců do 70 kg,
který obsadil sedmé místo.
Vendula Štěpánová v kumite dorostenek do 54 kg bohužel narazila
na Srbku Negovanovic a za těsného
výsledku 1:0 prohrála. V disciplíně
kata dorostenců se představil Tomáš
Vacek s kata Unsu, kterou rozhodčí
ocenili 21,32 body, což bohužel na
postup do dalšího kola nestačilo.

V konečném hodnocení Tomáš
obsadil 21. pozici. Posledním želízkem v ohni byl kata tým dorostenek/juniorek ve složení Anna
Harciníková, Klára Muzikářová
a Vendula Štěpánová. Dívky nastoupily v prvním kole s kata Gojushio Dai. Bodový zisk 21,54 jim
sice nevynesl postup do dalšího
kola, ale v celkovém hodnocení
stačil na krásné 11. místo.
Po chvilce oddechu pro liberecké
(nejen reprezentanty) začne jarní
sezona závodů. Reprezentanti se už
ovšem pomalu začnou soustředit na
zisk nominace a přípravu na podzimní mistrovství světa. Šampionát
proběhne v Chile a většina našich
závodníků mění věkovou kategorii,
takže to bude opět pro liberecký
Shotokan výzva.
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Krátkézprávy
Dětský MTB cup
Cyklistický seriál MTB závodů
pro děti od 2 do 14 let bude
v roce 2019 začínat 7. 4.
v Osečné, pokračovat bude na
Svátek práce 1. 5. v Držkově,
třetí se již tradičně bude konat
na Malevilu 9. 6., čtvrtým závodem bude seriál pokračovat
23. 6. v Ruprechticích, první
zářijový den se bude závodit
v Mladé Boleslavi, předposlední závod se bude konat v Bakově 7. 9. a finále se uskuteční
15. 9. ve Vesci.
Sledujte dětský MTB cup na
sociálních sítích (Facebook,
Instagram) a nově také na
nových stránkách www.detskymtbcup.cz.
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LÁTKY BYTOVÝ TEXTIL GALANTERIE
www.latky-grandum.cz
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UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA
LIBERECKÉHO ZPRAVODAJE
JE 29. BŘEZNA
DISTRIBUCE ZPRAVODAJE

WWW.LIBEREC.CZ/ZASTUPITELSTVO

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC
čtvrtek 28. března od 15 hodin

ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 11 V HISTORICKÉ BUDOVĚ RADNICE

Distribuci Libereckého zpravodaje do každé rodiny v Liberci zajišťuje
od 1. ledna 2002 Česká pošta, s. p. Pokud
Zpravodaj neobdržíte do své schránky,
obracejte se, prosíme, přímo na Českou
poštu, tel.: 954 246 016. Do vyčerpání
zásob je Zpravodaj k dispozici v recepci
hlavní budovy radnice, Nového magistrátu
a v městském informačním centru.

