Děti se vrátily do
ZŠ v Ruprechticích

Liberec, město s vizí

Na ZŠ náměstí Míru bylo
zahájení školního roku důležitější než jindy. Škola totiž
prošla rekonstrukcí.  Str. 9

Seniorká obálka
zachraňuje životy

Architekt Jiří Janďourek,
vedoucí nového odboru magistrátu, představuje Kancelář architektury města.
Viz str. 10


Sumář informací o zdravotním stavu, který záchranáři najdou na určeném místě. 
Viz str. 25
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Noviny pro občany města Liberec

Vychází v nákladu 50 000 kusů | zdarma

Po padesáti letech

Krátkézprávy
Lidé nechtějí platit
parkování u Hokejky
Radní města o prázninách
projednali hromadný podnět
obyvatel, kteří požadují nezpoplatňování parkování vozidel
okolo Hokejky v Ruprechticích
v ul. Na Pískovně a Hlávkova.
Písemnost podepsalo
211 obyvatel z bytového domu
Hokejka, kde je celkem
510 bytových jednotek.
Město Liberec zpracuje projektovou dokumentaci na
rozšíření stávajícího parkoviště při komunikaci Hlávkova,
Na Pískovně a Vrchlického,
a zpracování technické pomoci – změny dopravního
značení v lokalitě Vrchlického,
tj. zjednosměrnění komunikací
v dotčené lokalitě s cílem legalizace a případného zvýšení
počtu parkovacích míst.

Podzimní úklid,
rozpis kontejnerů
Město připravilo pro občany
tradiční podzimní úklid velkoobjemového odpadu, odpadu
z údržby zeleně a mobilního
svozu nebezpečných odpadů
a velkých elektrospotřebičů.
Kontejnery budou po městě
rozmítěny až do 29. listopadu.
Jejich rozpis, stejně jako termíny mobilního svozu nebezpečných odpadů najdete uvnitř
Zpravodaje. Příští měsíc pak
přineseme tabulku s listopadovými termíny mobilního svozu
elektrospotřebičů.

Celý rok můžete opět obdivovat české umění před libereckou radnicí. Čtyři bronzové sochy Kúros, Klytaimnéstra, Jidáš a Ifigénie
od Olbrama Zoubka tvoří průřez tvorbou významného českého sochaře, který je známý především jako autor posmrtné masky
Jana Palacha a Pomníku obětem komunismu na Petříně. Soubor soch připomíná jinou slavnou Zoubkovu instalaci, která se ve
městě uskutečnila před padesáti lety, v roce 1969. Tehdy proběhla v Liberci jedinečná akce celoevropského významu Socha
a město 1969, které se účastnilo třicet českých sochařů. Olbram Zoubek měl umístěn soubor soch Chodci, kteří se zdraví na Šaldově náměstí. Získal za to Cenu Matyáše Brauna.
Foto Jan Král

Dáme 5 milionů na vaše nápady
Chcete zkrášlit své okolí nebo máte návrh, který by zlepšil život v Liberci? Máte vlastní nápad?
Tak pojďme Tvořit Liberec. Jen vy rozhodnete o tom, kam půjdou peníze z části rozpočtu.
Na konci září zastupitelé schválí na
základě podnětů veřejnosti praviMěsto Liberec se rozhodlo za- dla a harmonogram participativnípojit více do rozhodování občany. ho rozpočtu. „V nejbližších dnech
Zavádí participativní rozpočet, při
kterém budou občané přímo rozJaroslav Zámečník
hodovat o využití části městského
primátor Liberce
rozpočtu. Liberečané budou sami
navrhovat a svým hlasováním pod- „Poprvé v historii budou
porovat projekty, které radnice následně zrealizuje. Na tyto projekty občané rozhodovat o vyupodle přání obyvatel plánuje město
žití části rozpočtu města.“
Liberec vyčlenit 5 milionů korun.

Redakce

bude zprovozněna webová stránka,
prostřednictvím které mohou Liberečané v říjnu podávat návrhy a nápady, jak vylepšit své okolí nebo
život v ulici. Může jít o investice do
veřejných prostor, sportovišť, hřišť,
parků a úprav podoby veřejných
prostranství. 

Pokračování na str. 2
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Stav bazénů na
základních školách

Slovo primátora

Současně s náročnou přípravou rekonstrukce městského
plaveckého bazénu probíhá údržba menších bazénů v libereckých základních školách.
Jana Kodymová

Vážení Liberečané,
ranní štěbetání školáků nás neomylně přeneslo do reality všedních
dní. Letní prázdniny a doba dovolených je za námi a do škol se vrátilo
přibližně devět tisíc libereckých dětí. Město má přes padesát školních
zařízení, celkem 21 základních a 30 mateřských škol. Jsou to desítky
velkých budov, stravovacích provozů, hřišť a město se snaží postupně je
všechny opravovat a modernizovat. Po náročné rekonstrukci a modernizaci je nyní Základní škola náměstí Míru v Ruprechticích, do které se
po 14 měsících mohlo opět vrátit 350 dětí.
Město bylo během léta sevřeno řadou uzavírek a rekonstrukcí silnic
nebo inženýrských sítí. Severočeská vodárenská společnost na řadě
míst opravovala i 100 let staré vodovody a kanalizace, plynaři vyměňovali potrubí a energetici kabelová vedení. Navíc se letos v centru města zakopávají do země i horkovody Teplárny Liberec v rámci projektu
GreenNet. Děkuji za trpělivost všem občanům. Město má na sítích i komunikacích obrovský dluh. Jejich zanedbanost a zastaralost je potřeba
kontinuálně vylepšovat, a tak nás v dalším roce opět čeká řada staveb.
Budeme dbát na to, aby netrvaly zbytečně dlouho a doba uzavírek byla
efektivně využita.
V polovině září jsme slavnostně předali dalším třem osobnostem Liberce Medaili za zásluhy o rozvoj města. Tohoto čestného ocenění se
dostalo za celoživotní práci v oblasti hudby panu Karlu Hájkovi, panu
Rudolfovi Mihulkovi a in memoriam panu Petru Vostřákovi za práci
v oblasti kultury.
Jsem rád, že máme v Liberci takové osobnosti, které dokážou posunout hranice, vychovávat mladé lidi a skvěle reprezentovat město.
V těchto případech v oblasti hudby a kultury.
Přeji vám krásný podzim a teplé babí léto.

Jaroslav Zámečník,
primátor města Liberec



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

Jde o tři, a to na základní škole
Dobiášova, Sokolovská a Ještědská.
Školní bazény jsou 12 metrů dlouhé,
7 metrů široké a mají hloubku kolem
jednoho metru. Za léta, kdy v nich
odplavaly stovky libereckých žáků,
vykazují technické opotřebení,
a proto je město postupně obnovuje.
Průměrné roční náklady na
údržbu bazénu na ZŠ Dobiášova
jsou odhadem 100 000 Kč bez DPH,

na ZŠ Ještědská 200 000 Kč a na ZŠ
Sokolovská jsou náklady na běžné
úpravy 40 000 korun ročně. Všechny bazény jsou v tuto chvíli provozuschopné.
V současné době je zpracovávána
analýza využitelnosti jednotlivých
školních bazénů. Jakmile bude hotová, začnou se postupně jednotlivé
školní bazény podle jejich důležitosti opravovat tak, aby mohly bezproblémově sloužit výuce plavání
především školní mládeže.

Bazén ZŠ Ještědská

>>Dáme 5 milionů…
Dokončení ze strany 1.
U podaných projektů bude město posuzovat proveditelnost. Tedy
například, zda realizaci projektu
nebrání nějaká technická či právní překážka, případně jiný záměr
města,“ vysvětluje primátor Jaroslav Zámečník.
V březnu příštího roku občané města v hlasování rozhodnou,
které projekty město zrealizuje.
Následně budou prezentovány vý-

sledky hlasování, bude stanoven
finální seznam vítězných projektů
a začne se s jejich realizací.
Zavedením
participativního
rozpočtu se radnice snaží vtáhnout
Liberečany do rozhodování o veřejných financích a rozvoji města.
Chcete se dozvědět víc? Přijďte
na úvodní setkání, které proběhne
v Oblastní galerii – Lázně 24. září
od 17.00 hodin.
www.participativni-rozpocet.
cz/liberec

Součinnost při
správě měst
Dvě náměstkyně primátora města Hradec Králové, Věra
Pourová a Monika Štayrová, přijely za vedením města
Liberec s cílem sdílet vzájemné zkušenosti a příklady
dobré praxe při správě města.
Jana Kodymová
Před časem byli liberečtí
v Hradci Králové. Součinnost
a výměna konkrétních zkušeností obohacuje obě strany. Náměstkyně nadchl náš parkovací
systém a způsob bezhotovostního placení parkovného. Aktuálně řeší právě tento podnět
ve svém městě. Náměstek pro
technickou správu města Jiří
Šolc jim v tomto ohledu nabídl
součinnost. „Naše zkušenosti
při budování parkovacího systému se mohou v Hradci hodit,
ušetříme jim slepé uličky, kterými jsme si museli projít,“ říká
náměstek Jiří Šolc.
Stejně tak se dámy zajímaly
o organizační schéma magistrátu a rozdělení gescí jednotlivých náměstků. Mezi další
témata, která provázela jejich
pracovní setkání, patřila veřejná doprava, majetková správa
budov a pozemků ve vlastnictví
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města, stav komunikací, dotační zdroje a projekty.
Došlo také na téma rozpočtového určení daní. Pro města
velikosti Liberce a Hradce Králové je současný stav rozdělování výše uvedených prostředků
velmi nevhodný. Proto se obě
stany dohodly na analýze současného stavu a případných
možnostech řešení.
Obě města, i přes rozdílný
historický vývoj a krajinný ráz,
mají shodné sociálně geografické jevy. Těmi jsou problémy regionálního rozvoje, územní administrativy, sociální ekologie,
urbanizace, kvality životního
prostředí atd. „Shodli jsme se
na prospěšnosti těchto jednání
a budeme v nich pravidelně pokračovat. Příští setkání by mělo
být věnováno například péči
o zaměstnance, což je pro obě
města jedno z nejdůležitějších
témat,“ uzavírá náměstek Jiří
Němeček.

Uzavírky a dopravní omezení
I/35 před tunelem. Do 10/2019
Zúžení do jednoho pruhu. Oprava opěrné
zdi před tunelem na silnici I/35 (směr Děčín).
Jedná se o zeď nad areálem DPMLJ.
Tržní náměstí, Ruská, Pastýřská.
07–11/2019
Oprava zatrubnění Jizerského potoka v délce
289 metrů – v rámci přípravy parkoviště
P+R v Pastýřské ulici.
Herbenova. Do 09/2019
Rekonstrukce plynovodu, oprava povrchu
komunikace a odvodnění, úpravy v Jero‑
nýmově ulici (úpravy chodníků, parkovací
pruh, doplnění přechodů).
Klostermannova. 05–10/2019
Rekonstrukce plynovodu, kanalizace
a vodovodu, oprava komunikace přilehlých
chodníků a veřejného osvětlení.
Londýnská, Hokešova, U Jeslí,
Příkrá. Do 10/2019
Uzavírka z důvodu rekonstrukce plynovodu,
kanalizace, vodovodu, vedení nízkého
napětí a veřejného osvětlení, oprava
povrchu komunikace Londýnské ulice – ve
spolupráci s ŘSD.
B. Němcové. 05–10/2019
Rekonstrukce plynovodu, vodovodu,
kanalizace a následná oprava komunikace
a chodníků, včetně veřejného osvětlení.
Větrná. 06–10/2019
Rekonstrukce vodovodu a plynovodu, nový
povrch komunikace a chodníků.
Vítězná, II. etapa. 06–09/2019
Provizorní oprava povrchu po loňské rekon‑
strukci sítí z důvodu odložení a přepracování
celkové rekonstrukce Vítězné.

Dr. Horákové – úsek U Potůčku –
Mostecká. 06–09/2019
Práce na kanalizaci a vodovodu probí‑
hají od srpna 2018 (zpožděno z důvodu
výskytu skalního podloží v nové trase), od
července bude navazovat oprava povr‑
chu komunikace, chodníků, veřejného
osvětlení a semaforů po rekonstrukci IS
v úseku od ulice U Potůčku až po ulici
Mosteckou.
U Domoviny. 06–10/2019
Dokončení rekonstrukce kanalizace a vodo‑
vodu z roku 2018, následná oprava komuni‑
kace a veřejného osvětlení.
Irkutská. 07–10/2019
Rekonstrukce vodovodu a následná oprava
komunikace.
Baltská. 08–11/2019
Zřízení nového chodníku, úprava parkova‑
cích míst, veřejné osvětlení.
Náměstí Míru. 08–11/2019
Úpravy chodníků a přechodů, veřejné
osvětlení.
Polní. 08–11/2019
Nový chodník, úprava zastávky MHD.
Křižovatka Česká – Jeřmanická –
Dlouhá. 08–11/2019
Úprava křižovatky a autobusové zastávky
včetně veřejného osvětlení.
Dobiášova. 08–11/2019
Úprava přechodů a autobusových zastávek.
Písecká – Krumlovská – Prachatická. 09–11/2019
Úpravy chodníků a veřejného osvětlení.

Památka obětí srpnové okupace 1968

Kolony tanků a obrněných vozů, vyděšení lidé, chaos, křik, nesmyslná střelba, tank bortící podloubí a v důsledku toho zmařených 9 lidských životů a 45 zraněných. Tak vypadal 21. srpen 1968 v Liberci. 51. výročí neblahých událostí, spojených se
vpádem vojsk Varšavské smlouvy do Československa, si ve středu 21. srpna připomněli pamětníci a také představitelé města.
Jana Kodymová
Pietního shromáždění u Pomníku
obětem okupace 1968 na náměstí
Dr. Edvarda Beneše se zúčastnilo
několik desítek lidí včetně pamětníků tragických událostí a řada hostů.
Primátor Jaroslav Zámečník ve
svém projevu připomněl všechny
oběti událostí 21. srpna 1968 v Liberci. „Když tu dnes stojíme, na stejném
náměstí, před stejnou radnicí, tak si
jen těžko můžeme představit chaos,

který tu před 51 lety zavládl. Někteří
z vás si tehdejší události živě pamatují a my ostatní je známe z děsivých
dobových fotografií. V důsledku
průjezdu vojsk Varšavské smlouvy
naším městem zemřelo devět nevinných lidí: Jindřich Kuliš, Josef Fialka,
Zdeněk Dragoun, Rudolf Starý, Eva
Livečková, Stanislav Veselý, Miroslav
Čížek, Bohumil Kobr a Vincenc Březina. Nikdy na ně nezapomeneme.
Vojenský zásah armád států Varšavské smlouvy (SSSR, Bulharska,

Maďarska, NDR a Polska) v noci
z 20. na 21. srpna 1968 zastavil období politického uvolnění a reformu
vedoucí k procesu demokratizace.
Samotné invaze se zúčastnilo až
750 000 vojáků a 6 000 tanků. Vojska
se na celém území tehdejšího Československa setkala se spontánním
a nenásilným odporem obyvatel,
přesto došlo ke ztrátám na životech
mezi civilními občany, včetně občanů Liberce.
Liberec byl tehdy prvním velkým

městem na cestě okupačních tanků a také místem prvních ostrých
střetů. Tanky a další vojenská technika v plné bojové pohotovosti totiž
mířily do Prahy z Polska právě přes
město pod Ještědem. Zanechaly za
sebou devět mrtvých a mnoho zraněných, a Liberci tak v počtu obětí
přisoudily druhou příčku v republice, hned po Praze. Navíc první člověk, který na našem území zahynul
při střetu s okupačními vojsky, zemřel právě v Liberci.
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Výstava poštovních
známek Liberec 2019

Klub filatelistů Liberec pořádá Národní výstavu poštovních
známek Liberec 2019. Výstava je otevřena od 25. do 29. září
od 9 do 18 hodin, v neděli jen do 12 hodin, a lze ji navštívit
v kavárně Pošta na náměstí Dr. E. Beneše 584.
Antonín Polcar
Uvidíte
opravdové
rarity v čestném dvoře,
v soutěžní části pak zajímavé exponáty ověnčené nejvyššími cenami
z významných výstav
a prohlédnout si můžete
jinak veřejnosti nepřístupné krásné prostory
kavárny Pošta, která je zapsána jako
kulturní památka a byla opravena
do podoby odpovídající době jejího
otevření.
Kdybychom měli vybrat jedinou
zajímavost, pak by to byl dopis,
kterým to všechno vlastně začalo.
Do čestného dvora nám jej zapůjčil
liberecký sběratel a je na něm první známka světa Black Penny. „No
a co,“ možná jste si teď pomysleli,
„vždyť dopisů s touto známkou je
na světě poměrně dost.“ Ovšem při
důkladné prohlídce filatelista zpozorní a jeho srdce zaplesá, neboť
datum 6. května 1840 činí z téhle
celistvosti prvotřídní skvost světové filatelie – jde totiž o den, kdy
byly vydány první známky světa!

Do dnešního
dne se dochovalo jen několik
desítek výstřižků
a dopisů, které
byly
odeslány
v tento první den
platnosti známky. Vystavený dopis mezi nimi patří k nejhezčím,
podobný nebyl ke zhlédnutí ani na
loňské Světové výstavě PRAGA.
V soutěžní sekci patří čtvrtina
exponátů do poštovní historie.
Z okolí Liberce se můžeme těšit
na poštovní historii Turnova, Děčínska a Jaroměře. Zajímavá je
i poštovní historie související se
vznikem Československa a následujícími dějinnými událostmi.
Ke zhlédnutí budou i nesoutěžní ukázky sbírek aktivních členů
libereckého klubu filatelistů, kteří
tuto výstavu pořádají a kteří na ní
představí svou lásku k filatelii bez potřeby získání ocenění jury. I v těchto
sbírkách uvidíte mnoho kvalitního
filatelistického materiálu, který jistě
osloví mnoho návštěvníků.

Projdi se s námi do zoo
Společná vycházka politiků s občany a pracovníky SML do
liberecké zoologické zahrady. Pojďme využít společnou cestu
k pozitivnímu setkání, pohovořit a vzájemně se lépe poznat.

Sraz účastníků je v pátek 20. 9.
ve 13.00 před OC Plaza Liberec na
prostranství u vodotrysků. Společně vyrazíme historickou tramvají.
Odjezd ze stanice MHD Šaldovo
náměstí je ve 13.15.

Čas srazu před zoo je 13.30.
K dispozici bude odborný průvodce.
Vstup do zoo pro účastníky organizované vycházky i jízda historickou tramvají jsou zdarma.

Září 2019
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Unikát v rodném
domě Porscheho
Expozici rodného domu Ferdinanda Porscheho ve Vratislavicích obohacuje nový unikátní exponát, a sice vítězný vůz
závodu 24 hodin Le Mans z roku 2016.

Olbram Zoubek
Sochy a reliéfy

Sochař Olbram Zoubek patří k nejvýznamnějším českým sochařům druhé poloviny 20. století. Výrazně se zasloužil o architektonickou plastiku do veřejného prostoru. Malá výstavní
síň Liberec na nám. Dr. E. Beneše 2 bude hostit Zoubkova díla
do 10. listopadu.
Jitka Mrázková
Do povědomí veřejnosti vstoupil
Olbram Zoubek v lednu 1969, kdy
sňal posmrtnou masku Jana Palacha, která je nyní umístěna u vstupu Filozofické fakulty v Praze. Vytvořil též náhrobek Jana Palacha na
Olšanských hřbitovech, který byl
odstraněn v roce 1970. Je autorem
Pomníku obětem komunismu na
pražském Petříně. Těmito výtvarnými počiny se stal symbolem boje
proti komunismu a boje za svobodu.
V Malé výstavní síni na nám.
Dr. E. Beneše můžete vidět reliéfy
i drobné plastiky, modely soch do
veřejného prostoru. Olbram Zoubek hledal inspiraci v antické mytologii, v křesťanství, ale zabýval
se i současným člověkem. Lidská
figura je hlavním námětem celé
umělecké tvorby. Sochy i reliéfy
jsou z olova nebo cementu, některé
jsou polychromované, rád používá
zlatou a pro něj typickou modrou
barvu.

V roce 1969 proběhla v Liberci
jedinečná akce celoevropského významu Socha a město 1969.
Po smutném období 50. let se
začaly v 60. letech pomalu ale jistě prosazovat současné trendy
moderního umění. Novinkou byl
tzv. „public art“, volně přeloženo
umění ve veřejném prostoru. Liberec byl první, který realizoval tuto
novou formu sochařství. Velký dík
patří tehdejší ředitelce Oblastní galerie Haně Seifertové, která vytvořila z Liberce významné kulturní
centrum.
Tato výstava je připomenutím
tehdejší významné události. Akce
Socha a město 1969 se účastnilo 30
sochařů a bylo vystaveno 46 soch.
Výstava vznikla ve spolupráci
s Nadačním fondem Evy Kmentové
a Olbrama Zoubka. Eva Kmentová byla první manželkou Olbrama
Zoubka a v rámci sochařské přehlídky Socha a město 1969 uvedla
sochu Brána snů, která byla letos
vandaly poničena a znovu zrestaurována.

Ferdinand Porsche, automobilový konstruktér a vizionář individuální mobility, prováděl první pokusy
s elektřinou právě v domě svých
rodičů ve Vratislavicích. Jeden ze
tří tematických okruhů expozice,
nazvaný Mobilita, nyní zdobí coby
ústřední exponát fascinující závodní vůz Porsche 919 Hybrid.
Ferdinand Porsche, který se ve
Vratislavicích narodil roku 1875,
zkonstruoval první hybridní automobil s elektromotory v nábojích kol již v roce 1900 a nazval
jej Semper Vivus, tedy Věčně živý.
Jeho dojezd neomezovala kapacita
olověných akumulátorů, dobíjely
je totiž dva benzinové jednoválce.
Průkopník hybridní technologie
tak byl schopen ujet tehdy úctyhodnou vzdálenost 200 kilometrů

bez zastavení. V roce 1901 Porsche
představil podobu komerčního
modelu Mixte.
O 113 let později debutoval
závodní vůz Porsche 919 Hybrid
a hned v prvním roce své kariéry
dobyl významných úspěchů. Závodní prototyp kategorie LMP1
vytrvalostního mistrovství světa FIA vyhrál v letech 2015, 2016
a 2017 prestižní podnik 24 hodin
Le Mans, v šampionátu dosáhl celkem 17 vítězství a získal po třech
titulech za sebou v hodnocení značek i v hodnocení jezdců.
Z celkového výkonu 900 koní
(670 kW) připadá na elektromotor
pohánějící přední kola 400 k (294
kW). Vzadu pracuje přeplňovaný benzinový čtyřválec 2,0 l s 500
k (368 kW).
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My všichni školou povinní
Krátkézprávy
Nový školní rok
s balonky

Mateřská škola Pastelka v Ostašově zahájila nový školní rok
s úsměvem dětí a balonky.
Děti byly moc šikovné a na
slzičky z odloučení nezbyl čas.

Zuzana Jedličková,
ZŠ Broumovská

Novinky ze světa vzdělávání i práce
Od 10. do 12. října se celá Home Credit Arena a přilehlý Kongres Park Liberec promění v jeden
velký a inspirativní prostor pro setkání studentů, zaměstnavatelů, zástupců škol i nadšenců
zaměřujících se na oblast personalistiky a vzdělávání.
Právě v těchto dnech se uskuteční 13. ročník veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí Educa
Myjob Liberec 2019.
Veletrh představí všem věkovým
skupinám zajímavé studijní i pracovní příležitosti nejen v Libereckém kraji či Euroregionu Nisa, ale
také v celé České republice i v zahraničí. Výhodou veletrhu je i to,
že se na jednom místě zájemci
o studium či práci setkají přímo se
zástupci jednotlivých firem či škol,
a získají tak odpovědi na všechny
své dotazy.
Součástí veletrhu je také bohatý doprovodný program, který se
bude konat buď přímo v prostorách Home Credit Areny, nebo v sálech Kongres Parku.
Již před samotnou Educou budou probíhat dvě soutěže pro širokou veřejnost Educa Press Photo
a Pozdrav Educu, jejichž vítězové
budou vyhlášeni během veletrhu

na hlavním pódiu na ploše Home
Credit Areny.
Jedním z hlavních bodů celého
veletrhu je HR konference určená
pro všechny personalisty, manažery i majitele firem. Letos se tematicky zaměří na HRy ve firmách
a všichni účastníci konference se
mohou těšit na příspěvky řečníků

z nejrůznějších odvětví.
Tak nezapomeňte a přijďte načerpat spoustu inspirace na veletrh Educa Myjob Liberec od 10. do
12. října 2019. Vstup na veřejnou
část veletrhu je zdarma, pouze na
HR konferenci je nutné se předem
registrovat. Více informací najdete
na www.educaliberec.cz.

Dva roky s Erasmem na ZŠ Broumovská

Základní škola Broumovská
v Liberci se projekty mezinárodní spolupráce zabývá již řadu let.
K uzavřeným projektům Socrates
a Comenius se letos přidají dva
projekty Erasmus+ KA1 a KA2 s názvy „Učme pro lepší budoucnost“,
zaměřený na další vzdělávání učitelů cizích jazyků, a „Keep fit and
be healthy“, jehož cílem je zlepšení
jazykových schopností a zvýšení
motivace ke studiu jazyků u žáků
druhého stupně.
V rámci projektu Erasmus+ KA1
byli během loňských a letošních
prázdnin vysláni na jazykově-metodické kurzy v zahraničí čtyři učitelé cizích jazyků. Dva němčináři

zamířili do Berlína a Vídně, angličtináři navštívili Maltu a Edinburgh.
V rámci čtrnáctidenního pobytu
měli naši učitelé kromě vzdělávacích aktivit i výzkumný úkol – zajištění podkladů pro dotazníkové

šetření na téma vzdělávání dětí
s odlišným mateřským jazykem.
Naše škola je na Liberecku jednou
z mála škol, které poskytují výuku
českého jazyka cizincům, a proto
nás zkušenosti s výukou mateřské-

ho jazyka v ostatních evropských
zemích zajímají.
Projekt Erasmus+KA2 byl zaměřen především na žáky druhého stupně a jejich vztah ke sportu
a zdravému životnímu stylu. V průběhu uplynulých dvou let měli naši
žáci i učitelé možnost vycestovat
do partnerských škol v Nizozemsku
a Rumunsku, a navázat tak kontakty i trvalá přátelství s žáky a učiteli
z těchto zemí. V rámci projektových
setkání si vyzkoušeli celou řadu netradičních sportů a her a naučili se
připravovat zdravá i tradiční jídla.
Dva roky uplynuly jako voda
a oba naše projekty spějí ke konci.
Věříme, že navázaná přátelství vydrží a že budeme mít možnost je
rozvíjet v rámci některého z dalších
plánovaných projektů.
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Chcete se naučit francouzsky?
Alliance française Liberec
otevírá kurzy pro začátečníky i pokročilé v centru Liberce.

Semestr začíná v týdnu od 30.září 2019
Alliance française Liberec, liberec@alliancefrancaise.cz
www.alliancefrancaise.cz/liberec/

Inkluzivní vzdělávání v praxi

Markéta Nešporová,
Eva Nováková

Proměna škol ve školy inkluzivní, které jsou schopné vzdělávat
žáky s různými vzdělávacími potřebami, je dlouhodobý a náročný
proces. Kdo měl o problematiku
současného vzdělávání zájem,
mohl nedávno nahlédnout spolu
s odborníky, jak se daří společné vzdělávání zavádět v českých
školách a jakou roli hraje inkluze
v kontextu strategického plánování v libereckém regionu.
V letošním květnu se uskutečnilo na libereckém krajském úřadu setkání určené pedagogům, ale
i všem zájemcům o vzdělávání.
První přednáškový blok „Aktuální pohled na zavádění inkluzivního vzdělávání do praxe“ vedl
profesor Jan Michalík. Dalšího tématu „Podpůrná opatření a jejich
užívání ve školách“ se ujala doktorka Pavlína Baslerová, oba z Univerzity Palackého v Olomouci. Na
to navázala panelová diskuze za
účasti obou akademiků a zástupců
z kraje, magistrátu a poradny.
Z pléna téměř sedmdesáti
účastníků zaznělo mnoho zajímavých odborných dotazů z teoretické pedagogiky i praxe, např. na
téma změny způsobu hodnocení.
V posledních letech totiž dochází stále častěji ke kritice způsobu
hodnocení na základních školách.
Panelisté se vesměs shodli na
tom, že hodnocení často probíhá
pouze pomocí pětistupňové škály
známek, která však není dostateč-

ná. Problém odborníci nevidí v samotném hodnocení známkou, ale
v přístupu k němu, kdy náměstek
primátora Ivan Langr se domnívá,
že učitel má zjišťovat a hodnotit
to, co žák umí, nikoli to, co neumí.
Hosté i přítomní pedagogové
potvrdili zkušenost, že často jsou
to právě rodiče, kteří na klasickém
známkování trvají a jsou méně otevření ke změnám směrem ke slovnímu hodnocení. Takový způsob
hodnocení má podle odborníků
velký potenciál ukazovat žákovi
cesty k jeho dalšímu rozvoji. Zazněl
i apel směrem k rodičům, kteří by
měli mít zájem získávat informace
o výsledcích svých dětí v průběhu
celého roku, nikoliv jen při pohledu na pololetní vysvědčení.
Diskuze probíhala velice živě, zazněly hlasy na podporu společného
vzdělávání i kritické připomínky
k nepřipraveným podmínkám pro
jeho zavádění. Přesto se podařilo
alespoň na chvíli spojit oba názorové proudy s tím, že inkluze je jenom
slovo a záleží, co si pod ním představíme. Jde přece o to, abychom si
uvědomili, kde leží hranice možného a rozumného, a aby škola byla
místem, kam budou děti chodit
rády a kde budou moci maximálně
rozvinout svou osobnost.
Součástí akce byla zároveň výstava panelů s příběhy konkrétních žáků z libereckých škol, které v rámci projektu „Férové školy
v Liberci“ usilují o proměnu školního prostředí. Výstava je putovní
a v době letních prázdnin ji mohla
veřejnost zhlédnout v OC Plaza.

Hokejový souboj partnerských měst
Ve středu 16. října se v Home Credit Areně odehraje nezvyklý zápas.
V hokejové bitvě dvou partnerských měst na sebe v Champions
Hockey League narazí Bílí Tygři Liberec a Panteři z německého Augsburgu.

Kdo tento souboj šelem ovládne?
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Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

V roce 2018 firma Spirála Turnov, s.r.o., založila sociální podnik. Sociální podnik je označení pro
podnikatelskou aktivitu. Sociální firma má při svém podnikání za cíl zaměstnávat občany znevýhodněné na běžném pracovním trhu. To vše prostřednictvím ekonomicky soběstačného sociálního
podniku zaměstnávajícího mininálně 10 osob na 1/2 úvazek.

Rada města Liberec
v souladu s § 166, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, ve znění pozdějších předpisů,
vyhlašuje konkurz

NA VEDOUCÍ PRACOVNÍ MÍSTO ŘEDITELE/KY

Prostřednictvím projektu „ÚKLIDEM KE STABILNÍMU ZAMĚSTNÁNÍ“
registrační číslo projektu: CZ.03. 2. 60/0.0/0.0/17 129/0009087
náš podnik nabízí:
• pracovní uplatnění, práce na zkrácený úvazek 4 hodiny denně
• práce v Liberci a okolí
• úklid hotelových prostor, kanceláří, obchodních center, …
• disponujeme moderními přístroji na úklid.
Máte-li zájem pracovat v našem sociálním podniku, nebo chcete-li využít našich služeb, pak nás
neváhejte kontaktovat. www.spiralaturnov.eu, info@spiraturnov.eu, tel: 733 530 513 (LBC).
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Základní školy Broumovská
s předpokládaným nástupem 1. 12. 2019
Předpoklady a požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:
Vzdělání, praxe a další předpoklady podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, znalost školských předpisů a morální bezúhonnost
Upozornění: Přihlášku podanou pozdě a přihlášku nesplňující požadavky podle
§ 3, odst. 1, písm. b) a d) Vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního
řízení a konkurzních komisích, ve znění pozdějších předpisů, předseda komise vrátí
uchazeči bez dalšího projednání a s uvedením důvodu vrácení. Tento uchazeč se konkurzního řízení dále neúčastní.

DÍLNA INSPIRACE - sklo a kov

zážitek s jabloneckou bižuterii v PALACE PLUS

Přihlášky lze doručit osobně nebo poštou na adresu:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, odbor školství a sociálních věcí,
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec. Na obálku uveďte:
„Konkurz – Základní škola, Liberec, Broumovská – neotevírat“.

Od pátku 20. září do neděle 22. září 2019
(10:00 - 16:00 hod)

Případné dotazy na telefonním čísle 485 243 375 nebo
e-mailu romanopulu.alena@magistrat.liberec.cz

Jedinečná možnost vyzkoušet si 6 profesionálních
bižuterních technik a vyrobit si pomocí
špičkových designérů vlastní doplněk.

Uzávěrka přihlášek je 30. 9. 2019 do 12.00 hodin
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
náměstí Dr. E. Beneše 1
Liberec 1, PSČ 460 59

Vstup zdarma

Najdete nás v centru PALACE PLUS,
Palackého 3145/41, Jablonec nad Nisou
Kontakt: 777 052 141, palace@texoplus.cz

^L
Nejaktuálnější zprávy
z města a radnice

www.palaceplus.cz

www.liberec.cz

Podrobné informace o konkurzu
jsou k dispozici na úřední desce
statutárního města Liberec
(viz QR kód).

FARMACEUTICKÝ ASISTENT (LABORANTKA)
Menší soukromá neřetězcová lékárna
v Jablonném v Podještědí
hledá laborantku.

• Mzda až 33 000 Kč/měsíc, 5 týdnů dovolené
• Pravidelná pracovní doba 7.30 až 16.00 hod., po–pá.
• Stravenky, cestovní náhrady.
Tel. 608 782 277, divisek@akhk.cz

HLEDÁTE PRÁCI ZA ROHEM?

Chcete vyměnit ruch automotive za klidnější prostředí?

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

Hledáme:

řidiče VZV do expedice
ženy i muže do výroby (šití, balení, paletizace, manipulace)
Nabízíme dlouhodobou spolupráci na HPP, práci jen na dvě směny, mzdu odpovídající výkonu,
stravenky, FlexiPassy a další zajímavé odměny.
Pro více informací kontaktujte personální odd.: 603 178 905 nebo info-AWTS@awe.be,
nebo nás navštivte na adrese Tanvaldská 1382, Vratislavice Nad Nisou – Areál Intexu

Září 2019
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Z města a radnice
Do zrekonstruované školy
v Ruprechticích se vrátily děti
Pro všechny školou povinné nezačíná rok v lednu, ale v září, a letní prázdniny jsou pro ně významnějším předělem než pro zbytek populace Silvestr. Na Základní škole náměstí Míru
v Ruprechticích bylo letošní zahájení školního roku 2. září o dost důležitější než jindy. Škola
totiž prošla náročnou rekonstrukcí.
Pavel Chmelík
Prvňáky vítala paní ředitelka
hned u vchodu a do dvou prvních
tříd dorazil krátce po zahájení prvního školního dne primátor Liberce
Jaroslav Zámečník. „Choďte rádi
do školy, protože se naučíte číst,
psát a budete si pak moci s rodiči
přečíst nějaké pohádky. Jsme rádi,
že vás tady máme. Rodičům přeji
hodně trpělivosti a radosti s dětmi,“ pozdravil nejmenší školáky
primátor. Klidný školní rok popřál
s květinou v ruce také oběma třídním učitelkám.
Přes rok trvající rekonstrukce, jejíž dozvuky bude ředitelka Pavlína
Kubrová ještě nějakou dobu řešit,
byla pro školu náročná. Žáci byli rozeseti do dvou jiných škol (ZŠ Vrchlického a ZŠ Sokolovská) a do prostor Technické univerzity v Liberci.
„Bylo to velmi složité pro zaměstnance školy, pro děti i pro rodiče.
Jsem moc ráda, že jsme to zvládli,
a chtěla bych všem poděkovat. Především všem kolegům a technické
univerzitě, která nás po rozhodnutí,
že se na rok vystěhujeme, doslova
zachránila,“ říká ředitelka, pro niž
byly uplynulé měsíce asi nejnáročnější v učitelské kariéře.
Školu rekonstruovalo město přes
rok za pomoci tří dotačních projektů (IPRÚ a OPŽP) z fondů EU. Dokončení stavby se oproti původnímu předpokladu prodloužilo o cca
2 měsíce z důvodu rozšíření rekonstrukce z primárního zateplení
a výměny oken na téměř kompletní
přestavbu základní školy včetně výměny povrchů a kompletní výmalby. Vznikly nové učebny jazyků, počítačová třída, učebny pro řemeslné
a zahradnické práce atd., škola do-

Krátkézprávy
Loď jde do opravy
Na základě pravidelné roční
kontroly bylo doporučeno
opravit nebo uzavřít osm let
starý herní prvek Loď v parku
Prokopa Holého, který v současné době s ohledem na
množství závad není v provozuschopném stavu. Vzhledem
k tomu, že se jedná o atypický
prvek, poptal magistrát cenovou nabídku na opravu. Výrobce Palis Plzeň vyčíslil opravu na
249 000 Kč bez DPH. Opravou
tak projde zábradlí, sloupky,
okenní otvory, bude nutné vyměnit skluzavku, tobogán, podlahy nebo také lanový žebřík.
Loď se pak dočká přebroušení
a nového nátěru.

Zdravé město

stala nové technické vybavení.
Téměř komplexní rekonstrukce
školy za bezmála 100 milionů korun (včetně nového vybavení) nezahrnula stravovací provoz. Podle
primátora Jaroslava Zámečníka ale
už město zadalo zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci
kuchyně a jídelny, takže radnice
chystá i tuto investici.

Zpracována je též projektová
dokumentace na opravu hřiště, jehož povrch je za hranou životnosti.
Před pěti lety byla na náměstí Míru
modernizována tělocvična školy
a až dojde na opravu venkovního sportoviště, bude škola, kterou
mimochodem navštěvoval miliardář a nejbohatší Čech Petr Kellner,
kompletně obnovena.

Radní se seznámili s výroční
zprávou projektu Zdravé město,
do něhož je Liberec zapojen již
sedmým rokem a který uplatňuje principy místní Agendy 21.
Město pořádá akce, které přispívají ke zvyšování kvality života
obyvatel Liberce ve všech směrech. Zapojuje také veřejnost do
plánování a rozhodování o budoucím rozvoji města. Součástí
projektu jsou pravidelné aktivity
a kampaně, například Ukliďme
Česko, Den Země, Světový den
zdraví, Dny místní energie, Světový den vody, Česko proti chudobě, Den bez násilí, Do práce
na kole nebo Evropský týden
mobility, jenž upozorňuje na
neudržitelný růst automobilové
dopravy ve městech. V minulém
roce proběhlo několik kulatých
stolů a veřejných projednávání,
například k revitalizacím sídlišť
a veřejných prostranství. Další
debaty se týkaly hospodaření
s vodou v Liberci nebo budoucnosti cyklodopravy.
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Patrick Geddes
„Mysli globálně, jednej lokálně.“

Liberec,
město
s vizí
Architekt Jiří Janďourek (vpravo)

Nový odbor libereckého
magistrátu Kancelář architektury města (KAM
Liberec) vznikl z potřeby
kontinuity dlouhodobé
koncepce, kterou pro velikost krajského města může
zajistit pouze funkční tým
odborníků.

Jiří Janďourek,
vedoucí odboru KAM Liberec

Města s dlouhodobou koncepcí
umí lépe reagovat na společenské
potřeby. Kvalita prostředí, prosperita a sociální rovnováha jsou
pilíře, kvůli kterým se lidé stěhují,
a mají tedy zásadní vliv na udržitelný rozvoj místa. Obdobné kanceláře již vznikají ve větších městech,
např. IPR Praha, KAM Brno, KAM
Karlovy Vary a další.

Zde jsou základní teze, které bychom chtěli naplňovat:

1

HÁJENÍ VEŘEJNÉHO
ZÁJMU, HLEDÁNÍ
DLOUHODOBÉHO
SPOLEČENSKÉHO
KONSENZU

V první řadě je to kvalitní plánování a dlouhodobá koncepční
činnost. Hlavní složkou správného rozhodnutí je příprava kvalitního zadání a umění zefektivnit
celý proces přípravy. Chceme
využívat institut architektonických soutěží a v rámci participace zapojovat veřejnost, vlastníky,
odbornou veřejnost, Radu architektů a politickou reprezentaci.
Položí se tím základ dlouhodobé
společenské dohody ohledně definování veřejného zájmu města
Liberec, a tudíž i jeho ekonomický
rozkvět.
Město musí jít samo příkladem
u vlastních investic. Vždy musíme
chtít co nejlepší výsledek, a tím
rozvíjet libereckou stavební kulturu, motivovat investory a pomáhat jim.

2

VZDĚLANOST, se kříží v místě nádraží, jehož ploKREATIVITA, cha je jedním z klíčových rozvojoSVOBODA MYŠLENÍ vých území v centru. Rozvoj města
by měl být obrácen do jeho centrálJednou z hlav- ní části, která by měla být zahuštěna
ních nadějí pro rozvoj města je s podporou polyfunkční struktury
technická univerzita. Příležitosti, výstavby s převahou bydlení. Rozkteré TUL přináší, by měly vést pro- růstání města by mělo být posíleno
střednictvím akcelerátorů podni- pouze v hlavních rozvojových osách
kání ke vzniku nových oborů s vy- po spojnici dopravních a jiných
sokou přidanou hodnotou. K tomu infrastruktur (vytváření lineární
musí být Liberec schopen přilákat struktury souměstí Liberce a Jabekonomicky aktivní, kvalifikova- lonce). Měli bychom stanovit hrané lidi a umět je ve městě udržet. nice města a podporovat strukturu,
Takový člověk by v tom okamžiku která respektuje přirozená lokální
měl mít nabídku adekvátní prá- centra s jejich různorodostí. Doce, bydlení a dostatek kulturního pravní systém by měl definovat hiea sportovního vyžití.
rarchii všech typů doprav. V Liberci
musí nastat změna vnímání veřejZÁKLADNÍ ného prostoru, jeho možných změn
URBÁNNÍ PRINCIPY a pozitivního účinku na soudržnost
a vztah občanů ke svému okolí, uliBudoucí podoba ci, plácku, náměstíčku a v neposledměsta by měla být ní řadě k celému městu.
V Liberci jsem se narodil před
založena na hlavních principech,
udržována společenským kon- bezmála 45 lety. Jsem hrdý obsenzem a rozvíjena. Základem je čan města Liberce. Cítím jeho
akceptování kříže dvou hlavních potenciál a chtěl bych ho s nenaměstských ideových os (klidové osy, hraditelnou pomocí svých kolespojující Ještěd s Jizerskými horami, gyň M. Procházkové, M. Eliášové,
a dynamické osy, sledující železnici Z. Koňasové a A. Stanislavové začít
a rychlostní komunikaci). Tyto osy úspěšně naplňovat.

3
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Vrtulník přistane i v noci
Liberečtí radní odsouhlasili směnu pozemků města s Libereckým krajem za účelem výstavby
heliportu na letišti Liberec, který umožní přistávání vrtulníků i v nočních hodinách.
Redakce
Město převede na Liberecký
kraj pozemky p. č. 1428/90 a p. č.
1428/91 v Růžodole I směnou za
pozemek p. č. 412/10 ve Františkově, kde se nacházejí zahrádky
a celý okolní komplex zahrádek je
ve vlastnictví města.
Směna bude bez doplatku
a v účetních hodnotách pozemků.
Liberec převádí pozemky o celkové
výměře 3 692 m2 a v účetní hodnotě 1 772 160 Kč, zatímco Liberecký kraj pozemky o výměře 981 m2
v účetní hodnotě 792 610 Kč.
Potřeba heliportu, který by
umožňoval noční přistávání vrtulníků na letišti, se řeší již od roku
2010. Aktuálně schválená směna
pozemků umožní výstavbu heliportu, kterou bude financovat Liberecký kraj.
Stavba heliportu byla dříve plánována jako mobilní pouze s příslušnými osvětleními. Nakonec by

se však měl stát heliport pevnou
součástí pozemku, tj. měl by být zřízen jako travnatá čtvercová plocha
se čtvercovou zpevněnou betonovou plochou o výměře 16 × 16 metrů a bezpečnostním ochranným
pásmem 9 metrů.
Na základě aktuálního doporučení projektanta je plánována realizace stavby mobilního heliportu
i na části pozemku p. č. 1428/39
v Růžodole I, a to z důvodu, že

na tomto pozemku proběhne rekonstrukce původního ukazatele
směru větru WDI a dále instalace
soupravy přibližovacích světel APP.
Moderní heliport v Krajské nemocnici Liberec sice umožňuje
přistávání v noci, ale vrtulníky
tam nemohou parkovat a nemají
se odtamtud kam vrátit. Nejbližší
heliport s plnohodnotným nočním
provozem je plocha ve střešovické
nemocnici v Praze.

Vybavení pro dobrovolné hasiče za tři miliony

Krátkézprávy
Liberec se spolkem
Ještěd 73
Záměr vstupu města Liberce do
spolku Ještěd 73 schválili liberečtí radní. Občanské sdružení
Ještěd 73 se od roku 2012 snaží
Ještědu vrátit lesk, a přitom
zachovat původní tvář. Studii
s vizí obnovy horského hotelu
a televizního vysílače Ještěd
zpracoval architekt Jiří Krejčík.
Studie respektuje architektonicko-inženýrskou linii architekta
stavby Karla Hubáčka a citlivě
vstupuje do obnovy a modernizace libereckého symbolu.
Součástí schváleného materiálu
je také záměr vstupu města
do spolku Technické muzeum
Liberec. Zájmem statutárního
města Liberec je intenzivně
spolupracovat s těmito institucemi a podílet se na směřování
jejich činností v zájmu občanů
města.

Slovenští tajemníci
v Liberci

Celkem 2 148 800 Kč získal Liberec z Dotačního fondu Libereckého kraje na podporu jednotek požární ochrany. Dalších 902 200 Kč přidá statutární město Liberec jako svůj podíl.
Redakce
V letošním roce podalo město Liberec celkem šest žádostí o poskytnutí dotace. „Ve všech případech
jsme byli úspěšní,“ informoval primátor města Jaroslav Zámečník.
Peníze byly využity na nákup
ochranných prostředků pro zasahující hasiče. Konkrétně se jednalo o 20 kusů zásahových přileb,
12 souprav zásahových obleků, 32
kusů ochranných kukel, 20 párů
zásahové obuvi, 23 párů zásahových rukavic a 10 kusů zásahových
opasků. Tyto ochranné prostředky budou rozděleny mezi všech
8 jednotek dobrovolných hasičů
zřizovaných městem Liberec, kde
nahradí vybavení, kterému končí
životnost nebo bylo poškozeno při
zásazích.
Díky získaným dotacím byla
výrazně posílena i schopnost jed-

notek dobrovolných hasičů čerpat
vodu. Jednotka z Růžodolu získala
velkokapacitní čerpadlo s výkonem 1600/l min. a jednotky z Vratislavic, Vesce a Machnína pak
nová plovoucí čerpadla, která lze
využít např. k doplňování cisteren
z volných vodních zdrojů nebo
k odčerpávání vody ze zaplavených prostor. Současně byl pořízen
materiál pro jednotku z Karlinek,
který doplnil vybavení určené pro
zajišťování činností při ochraně
obyvatelstva a evakuace při mimořádných událostech. Pro zvýšení akceschopnosti jednotek bude
sloužit i další pořízený materiál,
a to čtyři dýchací přístroje, svítilny
nebo tři kusy termokamer.
Největší část finančních prostředků byla použita na dva projekty zaměřené na obnovu mobilní
požární techniky.
Prvním projektem je nákup nové

cisternové stříkačky pro jednotku
dobrovolných hasičů z Vesce. Vozidlo v celkové hodnotě 7 000 000 Kč
bylo financováno s využitím krajské
dotace ve výši 1 000 000 Kč, státní
dotace ve výši 2,5 milionu korun
a vlastní podíl města činí 3,5 mil. Kč.
Druhým projektem je realizace
generální opravy podvozku velkoobjemové cisterny T 815 z Vratislavic n/N v hodnotě 1 mil. Kč. Z ceny
opravy tvoří 600 000 Kč krajská dotace a vlastní podíl města je 400 000 Kč.
„Pořízením nové cisterny pro
jednotku ve Vesci bude dokončena
obměna vozidel prvního výjezdu
u všech jednotek kategorie JPO/III,
generální oprava podvozku pak výrazně prodlouží životnost cisterny,
která je primárně určena pro hašení lesních požárů či požárů, kde
jsou vysoké požadavky na hasební
vodu, jako byl například požár Severochemy,“ uvedl primátor.

Tajemníky úřadů místních
samospráv ze Slovenska a zástupce Sdružení tajemníků
městských a obecních úřadů
(STMOÚ) ČR přijali v srpnu
v obřadní síni liberecké radnice
tajemník Magistrátu města
Liberec Martin Čech a náměstci
primátora Jiří Němeček a Jiří
Šolc.
Přijetí na radnici se uskutečnilo v rámci studijní návštěvy
Libereckého kraje, kterou pro
zástupce města a obcí Slovenska uspořádalo STMOÚ ČR.
Cílem návštěvy byla především
výměna zkušeností.
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Knihovna po rekonstrukci
opět otevřena

Po rozsáhlé rekonstrukci vnitřních prostor a inovaci vybavení
a systému pro ochranu fondu je liberecká Krajská vědecká
knihovna od počátku září opět otevřena pro veřejnost v obvyklé otevírací době a v plném rozsahu služeb.
Čtenáři a návštěvníci se mohou
těšit na viditelné změny, které výrazně zvýší uživatelský komfort: efektivnější osvětlení, zrekonstruované toalety na všech podlažích nebo nové
koberce v půjčovnách.

O kulturních pořadech a projektech nyní knihovna informuje
prostřednictvím moderních světelných informačních tabulí na čelní
stěně budovy.
Jako součást stavebních prací se
též podařilo opravit střechu budovy v místech, kde do půjčoven za-

Velkých změn doznala též tichá
část Studijní knihovny, kde vznikly zcela nové prosklené studovny,
jedna pro tiché individuální studium a druhá pro práci ve skupině.
V rámci prázdninových úprav došlo k praktické změně ve fondu německy psané literatury. Dosud vedle sebe zvlášť existující soubory
Rakouská knihovna a knihovna
Goethe Institutu jsou nyní sloučeny do jednoho fondu nazvaného
jednoduše „Němčina“.

tékalo, proběhla výměna skel centrálního světlíku. Dále byl vytvořen
plně klimatizovaný depozitář pro
uložení starých a vzácných tisků.
Knihovníci se během letních
prací věnovali přípravě knihovního
fondu pro přechod na RFID technologie – tedy na systém jednoznačného rozpoznávání dokumentů na bázi radiových vln.
Tento systém umožní dokonalejší a efektivnější ochranu našeho
fondu i samoobslužné půjčování.

Blanka Konvalinková, KVKLI

Finanční úřad pro Liberecký kraj hledá pro Odbor metodiky a výkonu daní

PRÁVNÍKA
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. 12. 2019.
Lhůta pro podání žádosti je 21. 10. 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
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Životní prostředí
Liberec získal originální kontejner
Společnost Asekol zabývající se sběrem vysloužilého elektra se rozhodla spojit osvětu s uměním a pod hlavičkou projektu „Umění třídit“ umístila v Liberci a následně v dalších krajských
městech červený kontejner s graffiti designem.
Odbor ekologie
a veřejného prostoru
Na instalacích zpodobnili výtvarníci a sprejeři pod
vedením Nikoly Vavrouse
(Khomy) daná města a jejich
dominanty. Designový kontejner, který nyní stojí v ulici
Aloisina výšina, byl slavnostně předán 26. srpna.
Neziskově
hospodařící
společnost Asekol, která je
provozovatelem
nejhustší veřejně dostupné sítě
sběrných míst, se rozhodla projektem Umění třídit
vypořádat hned s několika problémy. „Chtěli jsme
netradičně upozornit na
potřebu třídit vysloužilé
elektro a zároveň naše kontejnery ochránit před vandaly.
S ohledem na zkušenosti ze zahraničí funguje street art velmi dobře
i jako preventivní prvek proti vandalům, což jsme si mohli ověřit již
na prototypu, který byl umístěn
v Pardubicích v minulém roce,“ vysvětluje Karel Krejsa, ředitel systému Asekol.
O návrhy a realizaci maleb se postarali čeští výtvarníci a streetartoví
umělci, které vedl Nikola Vavrous
(Khoma). Kontejner pro Liberec
znázorňuje „Dítě z Marsu“ od Jaroslava Róny, Marťana, jenž dálkovým
ovládáním právě nastartoval vesmír-

né plavidlo, což se zaujetím sledují
různé postavičky elektrospotřebičů,
které se s jeho pomocí hodlají vrátit na planetu Elektra XL04. Za grafickým návrhem i ztvárněním stojí
komiksový výtvarník a ilustrátor Dalibor Krch (Max): „K projektu jsem se
dostal přes kamaráda Khomu, se kterým rád spolupracuju, takže nebylo
o čem přemýšlet! Pro mě je bonus, že
jsem se skrze pět návrhů, které jsem
realizoval, dozvěděl zase něco nového o krajích a jejich krajských měs-

DEN ARCHITEKTURY 2019
LIBEREC
VRATISLAVICE
út 1. 10.

www.denarchitektury.cz

ne 6. 10.

www.ﬁlmarchitektura.cz

tech. Navíc třídění odpadů je u nás,
řekl bych, už národní sport, tak
proč si to neudělat alespoň na pár
kontejnerech hezčí,“ doplňuje Krch, který se postaral kromě libereckého
i o pražský, královehradecký, kladenský a jihlavský kontejner.
Umělci se po vytvoření
návrhů
sešli
v Roudnici nad Labem ve
společnosti Meva, kde se
červené kontejnery vyrábějí a repasují. Jednotlivé nástřiky trvaly necelé
dva týdny a malby byly
doplněny i o antigraffiti nátěr, pro který se
společnost Asekol rozhodla především z úcty
k uměleckým dílům, ve
která se kontejnery proměnily.
Po umístění kontejnerů byla
spuštěna hlasovací soutěž o ten
nejoblíbenější. V soutěži mohou
obyvatelé vyhrát pro své město finanční dar ve výši 100 000 Kč, který
by měl být následně použit na environmentální aktivity v dané lokalitě. Všichni soutěžící si navíc každý
týden zahrají o hodnotné ceny.
Do soutěže, ve které mohou vyhrát města i jednotlivci, se můžete zapojit na webových stránkách
www.umenitridit.cz, kde se také
můžete o projektu dozvědět více.

Út 1. 10. od 16:00, Zauhlovačka –
Vratislavice Nad Nisou
Den architektury vol. 3 v Zauhlovačce
St 2. 10. a čt 3. 10. od 18.00, Hrst,
Moskevská 14
Projekce ﬁlmů
FILMOVÁ REFLEXE ARCHITEKTURY
Z CELÉHO SVĚTA

Krátkézprávy
Dětský odpadový
den 2019
Ve středu 18. 9. 2019 v rozmezí mezi 10–18 hodinou se
v parku v Budyšínské ulici nad
Tržním náměstím opět rozezní
dětský smích. Statutární město Liberec již potřetí v řadě
uspořádá velký Dětský odpadový den, který bude plný
zábavných atrakcí zaměřených
na ty nejmenší děti ve městě.
Malí návštěvníci se tak hravou
formou mohou dovědět více
o tom, jak se správně odpad
třídí, jak je s ním dále nakládáno a co lze z odpadu vyrobit.
Na akci budou připraveny rozmanité soutěže nebo skákací
atrakce, které bude vévodit
speciální skákací dráha.

V rámci této akce je ve spolupráci se společností Dimatex
CS, spol. s r.o., vyhlášena velká
sběrová akce zaměřená na
sběr textilu, hraček, knížek, nevyužitelných a nepotřebných
dětských školních her. Každý
může přispět touto malou
měrou dětem, kterým se tyto
potřeby nedostávají.

So 5. 10. od 14.00, Tržní náměstí 1338
Procházka I
PLAVU-PLAVEŠ-PLAVEME
ANEB LIBERECKÝ BAZÉN ZBLÍZKA I ZDÁLI
Ne 6. 10. od 14.00, Masarykova 14
Procházka II
OBLINY A ROHY NEJKRÁSNĚJŠÍ KŘIŽOVATKY
Vstup na všechny akce je zdarma.
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Skiareál Ještěd má opravené můstky a startuje projekt
Ještědéle na ochranu životního prostředí

TMR Ještěd pokračuje v modernizaci skiareálu i v nekomerční části určené vrcholovému sportu. Do opravy skokanských
můstků bylo investováno za účelem získání FIS certifikace s vidinou vrácení mezinárodních závodů zpět do Liberce.
TMR Ještěd
Současně skiareál reflektuje na
klimatický alarmismus vlastním
projektem na ochranu životního
prostředí pod názvem Ještědéle, jehož cílem je výzva k ekologickému
chování zejména firem a také pozitivním příkladem představit cestu,
jak zachovat přírodu Ještědéle pro
další generace.
Vydařená letní sezona je téměř za námi a příprava na zimu
je v plném proudu. Dvouměsíční
částečná rekonstrukce skokanského areálu byla úspěšně zakončena
získáním FIS certifikátu k pořádání
českých i mezinárodních závodů
všech úrovní. K tomu uvádí Jakub
Hanuš, ředitel Skiareálu Ještěd:
„I když to není naše povinnost ze
smlouvy s městem Liberec, rozhodli jsme se investovat část vlastních prostředků do opravy nejnutnějších technických závad, které
byly příčinou ztráty certifikace FIS
k závodní činnosti. Dík patří našim kolegům, kteří spravují můstky
a věnovali tomu neuvěřitelné úsilí
během letních prázdnin. Vše směrovalo k prvnímu závodu MČR ve

skoku na lyžích v rámci Oslav Ještědu.“ Certifikace je první podmínkou k oživení a možnosti pořádat
v Liberci třeba i světový pohár ve
skoku, který byl jako tradiční akce
v minulosti hojně navštěvován
diváky jak z regionu, tak z Polska
a Německa. V součinnosti s FIS delegátem Christianem Katholem se
prověřují další možnosti modernizace skokanského areálu formou
nové keramické nájezdové stopy
nebo pořízením sítí proti větru.
K plánům na Ještědu Kathol dodává: „Cením si nadšení TMR, bez vizí

není možné nic uskutečnit. Gratuluji k získání certifikátu, ta práce
na můstcích je opravdu viditelná.
Jménem Mezinárodní lyžařské asociace mohu vyjádřit podporu konání závodů světových parametrů.“
Snahu provozovatele sjezdovek
na Ještědu vítá také David Jiroutek,
šéftrenér reprezentace ČR ve skoku
na lyžích: „Po nějaké době máme
opět certifikovaný velký můstek,
bohužel jako jediný u nás, což nám
umožní trénovat doma.“ K nadšení přispěl i František Jež, bronzový
medailista ZOH v Albertville 1992.

Jako dlouholetý člen Dukly Liberec
poukazuje na silné místní zázemí
pro sportovce.
„Součástí modernizace Ještědu je i nová strategie vybudovat
skiareál jako první ekologické lyžařské středisko v ČR. Proto jsme
iniciovali projekt Ještědéle jako
výzvu všem firmám, aby se připojily a svým ohleduplným chováním
k přírodě pomohly zastavit proces
negativních klimatických změn,“
dodává Renata Balašová ze Skiareálu Ještěd. Konkrétní realizovaná opatření, která TMR Ještěd jako
firma provedla, jsou k dispozici
na www.jestedele.cz. K projektu
se vedle společností Mlýn Perner,
LIF Group (Pivovar Svijany), Radio Contact FM 101,4 a Liberecká
drbna přidala i silná česká značka
sportovního oblečení Hannah. Projekt podporuje i město Liberec.
„Oceňujeme nabídku skiareálu,
že osadí 20 ha nových prostor jako
ekvivalent za své sjezdové tratě. Vytipovali jsme oblast areálu ve Vesci,
kde chceme vytvořit příjemnější
prostředí pro naše občany,“ doplnil primátor města Liberec Jaroslav
Zámečník.

Začala poslední vlna kotlíkových dotací
Třetí a zároveň poslední vlna kotlíkových dotací byla vyhlášena 15. července zveřejněním programu s názvem Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III. Na zájemce o nové ekologické kotle čeká více než 139 milionů korun.
Krajský úřad Libereckého kraje
Stejně jako v předchozí výzvě
mohou zájemci žádosti podávat
elektronicky, přijímat se začnou
v pondělí 23. září od 16 hodin. Kontaktní linka, na níž lze získat bližší
informace, je 485 226 579, e-mailová adresa: kotliky@kraj-lbc.cz.
„Všechny domácnosti musí
staré neekologické kotle povinně vyměnit nejpozději do konce
srpna roku 2022, do té doby musí
být všechny staré kotle odstaveny
z provozu. Nikdo by tedy neměl
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s výměnou kotle otálet. „Opět bude kondenzační kotle či tepelná čerpodporována výměna starých padla,“ říká krajská radní Radka
KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE POŘÁDÁ INFORMAČNÍ SEMINÁŘ PRO
kotlů první či druhé emisní třídy,
Loučková Kotasová, která má proŽADATELE O
a to za kotle na biomasu, plynové gram kotlíkových dotací ve svém

KOTLÍKOVÉ DOTACE

Dozvíte se:

 jaké jsou způsobilé výdaje projektu,

resortu. Žadatelé mohou získat
podporu v závislosti na druhu pořizovaného zdroje tepla, od 95 000
do 120 000 korun. Částkou 7 500
Kč budou zvýhodněni žadatelé žijící v obcích se zhoršenou kvalitou
ovzduší, mezi něž patří Liberec.
Elektronický příjem žádostí bude odstartován v pondělí
23. září 2019 od 16 hodin. Odesláním elektronické žádosti si žadatelé zajistí pořadí, ovšem poté je třeba do 10 pracovních dní vytištěnou
a podepsanou žádost včetně příloh
doručit na adresu krajského úřadu.

Březová alej
Pavlovická
Janáčkova
Kotkova
Okružní

čtvrť
II
II
II
III
III

přistavení 19. 9. odvoz 20. 9.

I
I
I
XIV
II

čtvrť

přistavení 16. 9. odvoz 17. 9.

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

4. kolo

11.
12.
13.
14.
15.

ulice

čtvrť
XV
XV
XV
XV
XV

čtvrť
XV
XV
XV
XV
XXI

přistavení 3. 10. odvoz 4. 10.

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

8. kolo

31.
32.
33.
34.
35.

přistavení 30. 9. odvoz 1. 10.

ulice
Franklinova u č. p. 579
Březový vrch
Aloisina výšina u č. p. 637
Vlčí vrch
Sněhurčina

7. kolo

čtvrť
V
V
V
V
XV

přistavení 26. 9. odvoz 27. 9.

ulice
26. SNP
27. Fučíkova – křiž. Chelčického
28. Čapkova u č. p. 341
29. Na Výšinách
30. Aloisina výšina u č. p. 448

6. kolo

21.
22.
23.
24.
25.

čtvrť
IV
IV
IV
V
V

přistavení 23. 9. odvoz 24. 9.

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

5. kolo

76.
77.
78.
79.
80.

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

XIII
XIX
XIX
XIX
IX

přistavení 31. 10. odvoz 1. 11.

Maškova
Sklářská
U Školky
Erbenova – křiž. Hanácká
Strakonická – křiž. Kubelíkova

16. kolo

71.
72.
73.
74.
75.

XXV
XXV
XXIII
XXIII
XXIII

přistavení 28. 10. odvoz 29. 10.

Dobrodružná – křiž. Na Kopci
V Cihelně
Mařanova
Hodkovická – křiž. U Kolory
Kaplického

15. kolo

66.
67.
68.
69.
70.

XVII
XXV
XXV
XXV
XVV

přistavení 24. 10. odvoz 25. 10.

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

14. kolo

61.
62.
63.
64.
65.

VI
VI
VII
VII
VII

přistavení 21 . 10. odvoz 22. 10.

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 17. 10. odvoz 18. 10.

Kyjevské náměstí
Soukenická
Vlnařská
Sametová u č. p. 835
náměstí Na Lukách

12. kolo

51.
52.
53.
54.
55.

VI
VI
VI
VII
VI

přistavení 14. 10. odvoz 15. 10.

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 10. 10. odvoz 11. 1.

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

10. kolo

41.
42.
43.
44.
45.

přistavení 7. 10. odvoz 8. 10.
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 28. 11. odvoz 29. 11.

XIV
XIV
XIV
XIV
XIV

přistavení 25. 11. odvoz 26. 11.

XIII
XIII
XIV
XIV
XIV

přistavení 21. 11. odvoz 22. 11.

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 15. 11.

XVIII
XXII
XXXV
XXXIII
XXXIII

odvoz 12. 11.

XI
XI
XI
XX
XX

přistavení 18. 11. odvoz 19. 11.
Letná – parkoviště
Slunná
Polní – nová výstavba
Balbínova
Jabloňová

22. kolo

101.
102.
103.
104.
105.

přistavení 14. 11.
Dětřichovská – křiž. Habartická
Jahodová
V Rokli
U Hřbitova
Vítkovská

21. kolo

96.
97.
98.
99.
100.

přistavení 11. 11.

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 5. 11.
čtvrť

přistavení 7. 11. odvoz 12. 11.

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

19. kolo

86.
87.
88.
89.
90.

přistavení 4. 11.

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.

čtvrť
I
I
I
I
I

přistavení 12. 9. odvoz 13. 9.

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

2. kolo

1.
2.
3.
4.
5.

čtvrť
I
I
I
I
I

přistavení 9. 9. odvoz 10. 9.

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

1. kolo

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
Statutární město Liberec, odbor ekologie a veřejného prostoru
v dopoledních hodinách.

Kontejnery neslouží k likvidaci stavebních odpadů a 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 úklidu rozmístěny na níže uvedená stanoviště velkoobjemové kontejnery pro sběr objemných odpadů, které se nevejdou do běžných sběrných nádob.

PODZIMNÍ ÚKLID 2019
9. kolo
ulice

Září 2019

15

SOBOTA 28. 9.
Lbc I, Škroupova × Masarykova
Lbc I, Klostermannova × Masarykova
SOBOTA 5. 10.
Lbc. II, Sládkova
Lbc. II, Šafaříkova
SOBOTA 12. 10.
Lbc. IV, Mikulášská
Lbc. XXXI, Jahodová
SOBOTA 19. 10.
Lbc. VI, Dukelská – vrch
Lbc. VI, Krymská

NEDĚLE 29. 9.
Lbc. I, Svojsíkova
Lbc. I, Kozinova
NEDĚLE 6. 10.
Lbc. III, Americká
Lbc. VI, Horní Kopečná
NEDĚLE 13. 10.
Lbc. V, Fučíkova – Klášterní
Lbc. V, Tyršova
NEDĚLE 20. 10.
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“ 19. 10. 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“ 20. 10. 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

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

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

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

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

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

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.

TRASA „H" 10. 11. 2019
č. stan.
místo

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

TRASA „F“ 3. 11. 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

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

NEDĚLE 27. 10.
Lbc. XI, Cyrila a Metoděje
Lbc. XI, Železniční
NEDĚLE 3. 11.
Lbc. XIX, K Bucharce – střed
Lbc. XXIII, Kaplického
NEDĚLE 10. 11.
Lbc. I, Fibichova × Riegrova
Lbc. XV, Smolný vrch
NEDĚLE 17. 11.
Lbc. XXV, Chatařská
Lbc. XXV, U Družiny

TRASA „D“ 27. 10. 2019
č. stan.
místo

SOBOTA 26. 10.
Lbc. IX, Křižíkova – střed
Lbc. IX, Kubelíkova – Husitská
SOBOTA 2. 11.
Lbc. XIV, Horská – otočka bus
Lbc. XIV, Kolmá
SOBOTA 9. 11.
Lbc. XIV, Kropáčkova
Lbc. XII, Jarní – střed
SOBOTA 16. 11.
Lbc. XXV, Kašparova × Dlouhá
Lbc. XXV, Dobrodružná

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

PŘEHLED SVOZU VYSLOUŽILÝCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ NAJDETE V ŘÍJNOVÉM VYDÁNÍ ZPRAVODAJE!

1.
2.
3.
4.
5.

TRASA „I“ 16. 11. 2019
č. stan. místo

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

TRASA „G“ 9. 11. 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“ 2. 11. 2019
č. stan.
místo

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

TRASA „C“ 26. 10. 2019
č. stan.
místo

PÁTEK 25. 10.
Lbc. VIII, Brigádnická
Lbc. VIII, Strakonická
PÁTEK 1. 11.
Lbc. XIV, Kotkova
Lbc. XIV, Zákopnická
PÁTEK 8. 11.
Lbc. XII, Slunná
Lbc. XII, Na Cvičišti
PÁTEK 15. 11.
Lbc. XV, V Břízkách
Lbc. XVI, Kadlická

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 – podzim 2019

PÁTEK 27. 9.
Lbc. I, Husova
Lbc. I, Janáčkova
PÁTEK 4. 10.
Lbc. XX, Švermova – Ostašovská
Lbc. XXXIII, Tolstého – Heřmánkova
PÁTEK 11. 10.
Lbc. X, Nová
Lbc. X, Klášterského
PÁTEK 18. 10.
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 podzim 2019
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PETR VÁCHA
+420 777 707 307
+420 257 314 251
petrvacha@naxos.cz

www.naxos.cz

VŠESPORTOVNÍ AREÁL OBŘÍ SUD
Javorník (u Liberce)

ZISKOVÝ PROVOZ

Výběrové řízení
Moderní multifunkční sportovní areál s ubytováním a restauracemi položený na
Ještědském hřbetu na vrchu Javorník, cca 10 km od centra Liberce. Areál se skládá
z těchto čtyř navzájem provozně propojených středisek:
• Obří sud (pension + restaurace + pergola) – na nejvyšším bodě vrchu Javorník
• sjezdové tratě s moderní čtyřsedačkovou lanovkou - na úbočí vrchu Javorník
• moderní bobová dráha 1100 m – na úbočí vrchu Javorník vedle sjezdových tratí
• Na Sibiři – občerstvení „Deštník“, 2 retenční nádrže na zasněžování, sněžná
děla, rolba, školící středisko, půjčovna lyží, dětské hřiště, koupaliště, rozsáhlé
parkoviště – to vše pod sjezdovými tratěmi, lanovkou a bobovou dráhou.

TIPY A POZVÁNKY NA AKCE V LIBERCI

VisitLiberec.eu
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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.

Kdo může za průtahy při rekonstrukci ul. Milady Horákové?

Primátor Zámečník za průtahy kritizoval minulé vedení města, prý v listopadu 2018 nemělo povolit prodloužení stavby. Zpoždění na stavbách ale vznikají spíše kvůli špatné přípravě než smluvním dodatkům v průběhu staveb. Proto jsme zapátrali po
skutečných důvodech o rok delší rekonstrukce.
Jaromír Baxa,
Liberec otevřený lidem
1. Na ul. Milady
Horákové jde o tzv.
sdruženou investici,
během které se opravují všechny
kabely, plyn i kanalizace. Nejdůležitějším hráčem není město, ale
Severočeská vodárenská společnost
(SVS, a.s.), která řeší kanalizaci.
Město řeší přípojky a povrch komunikace.
2. Zpoždění vzniklo při stavbě
vodovodu a kanalizace, za kterou
byla odpovědná SVS. SVS vybrala
firmu Ještědská stavební společnost a kvůli této smlouvě šly práce

šnečím tempem. Firma dostala na
stavbu celých 6 měsíců. Půl roku!
Bylo jasné, že sebemenší zpoždění
způsobí velké komplikace.
3. Firma navíc začala o měsíc
později, protože se zpozdili už plynaři. Proto SVS prodloužila stavbu
do ledna 2019. Rada města na tom
nemohla nic změnit.
4. Příčiny skoro ročního zpoždění jsou hlavně u SVS. Harmonogram nenutil k rychlejší práci,
nebyla v něm ani časová rezerva na
nepředvídatelné události, kterou
byl výskyt skály v trase kanalizace.
Komplikace se ale čekat daly, skála
se objevila už v první etapě a i tam
došlo ke zpoždění.

CO MOHLO UDĚLAT MĚSTO?
Vedoucí odboru technické správy
David Novotný měl jako koordinátor
za město nedostatky v harmonogramu řešit a zajistit lepší přípravu celé
rekonstrukce. Odbor dopravy zase
měl dát povolení k uzavírce jen na
nezbytně dlouhou dobu. Jenže Pavel
Rychetský, vedoucí odboru, dobu
uzavírek posuzovat odmítá. Prý nemůže zpochybnit dobu navrženou
projektantem a na své práci nehodlá
nic měnit.
Liberec je také největším akcionářem SVS. Tam nás ale pořád zastupuje Jiří Kittner, i když veřejným zakázkám a dobám realizací evidentně
nevěnuje dostatek pozornosti. Aby

taky věnoval, když jedním z předních
dodavatelů SVS je Syner.
Největší chyba minulé koalice
byla, že na radnici i v SVS vše nechala jednoduše běžet. Současné vedení
města tyhle chyby opakuje. Jiří Kittner zůstává a nic se nezměnilo ani na
práci odborů radnice, i když od voleb
uplynul už skoro rok.
Pokud tedy pan primátor skutečně chce něco zlepšit, měl by se zaměřit na tato kritická místa než na
zpochybňování jednoho rozhodnutí,
které nemohlo nic změnit. I kdyby
s tím u části koalice narazil, jsem
si jist, že by se v zastupitelstvu našlo potřebných 20 hlasů, kteří by jej
podpořili.

Jak vedení města připravuje rekonstrukci bazénu za půl miliardy, kterou nemá

O chaotické a nepřipravené rekonstrukci bazénu jsme už psali několikrát. Doufali jsme, že to přispěje k úpravě postupu a lepší
koordinaci. Bohužel, vedení města se chová dle hesla: „Psi štěkají, karavana jede dál.“
Zuzana Kocumová,
Liberec otevřený lidem

Kdybyste
chtěli
opravit dům, co uděláte nejdřív?
Pokud k tomu přistupujete jen
trochu zodpovědně, tak nejdřív
zjistíte, kolik na tuto rekonstrukci
máte peněz. A také spočítáte, kolik
peněz musíte vydat na další výdaje
v domácnosti, které platit zkrátka
musíte.
Ano, možná u zodpovědného
majitele domu při rekonstrukci
v řádu pár milionů tento postup
platí. Ne tak u vedení města, které
plánuje opravu bazénu za půl miliardy. Posuďte sami – není tento
postup naprosto absurdní?

1. Město plánuje, že si na stavbu v roce 2021 vezme úvěr 340
mil. Kč, který se první roky ani
nebude splácet. Jiné prostředky
na opravu bazénu město připravené nemá.
2. Jenže! Rozpočtový výhled zároveň říká, že nový úvěr si město
bude moci vzít až v roce 2023, a to
jen ve výši 160 mil. Kč, aby neporušilo meze zadlužení dané zákonem
o rozpočtové odpovědnosti. Něco
nesedí? Ano.
3. Jenže! Celková rekonstrukce
je nyní vyčíslená na 480 mil. bez
DPH!!! Takže ani plánovaný úvěr,
na který ale město nemá dosáhnout, mu nebude stačit.
4. Jenže!!! Ani to vedení města
nevadí, aby už nyní vypsalo výbě-

rové řízení na projektovou dokumentaci na projekt s rozpočtem
kolem půl miliardy, která má sama
o sobě stát 32 milionů Kč.
5. Aby nesrovnalostí a protichůdných rozhodnutí nebylo málo:
Zakázka na projektovou dokumentaci byla vypsána 15. 7. Přitom už
6. 6. pracovní skupina doporučila
vypracování dokumentu „Koncepce bazénů v Liberci“, která má obsahovat tyto části:
1. Koncepci provozu, rekonstrukce a rozvoje plaveckých bazénů v Liberci;
2. Provozně ekonomickou analýzu Městského plaveckého bazénu Liberec.
Tato koncepce měla celkem logicky předcházet definitivnímu

zadání projektové dokumentace za
více než 30 mil. Přesto ji zadáváme
až nyní, se zpožděním 3 měsíců,
kdy už jsou na stole nabídky projekčních kanceláří, ze kterých si
máme vybrat…
Takže vedení města vypíše veřejnou zakázku na projektovou dokumentaci na rekonstrukci bazénu, na kterou ani náhodou nemá,
a utratí za ni 32 milionů Kč. Za to
už by mohla být například opravená ta střecha u bazénu, kterou
teče. Nebo by za ni mohl být opravený bazén ve Františkově, jehož
opravu, zdá se, vedení definitivně
zařízlo.
Nějak nám ty starosti v Liberci
ani pod vedením Starostů, ANO
a ODS neubývají.

Září 2019

19

Zpravodaj^Liberec

Projedené peníze nám už nikdo nevrátí, změna ale musí přijít

Příprava rozpočtu statutárního města Liberec pro rok 2020 není vůbec snadnou záležitostí především proto, že chybí 500 milionů korun, které dřívější ekonomický náměstek „rozpustil“, namísto jejich investování buď do splátky městského dluhu, nebo
do investic.
Petr Židek, ODS
To ale není jediný
problém, se kterým
se město musí v dalších letech vyrovnat – o to více, že
bude s velkou mírou pravděpodobnosti čelit poklesu příjmu v důsledku ekonomické recese.
Chybějící půl miliarda, za kterou
v Liberci nezůstaly investice, je pro
město velkou ztrátou. Bylo velkou
chybou, že předchozí vedení města, a především ekonomický náměstek Korytář tyto peníze nevyužil efektivněji (na splacení dluhu,

na který ostatně byly určeny) a rozumněji (na investice, které generují další příjmy do městské kasy),
ale to je již jen pláč nad rozlitým
mlékem. Mnohem zásadnější je, že
ve stejném období došlo k zásadnímu nárůstu jak mandatorních
výdajů města (především v kolonce mzdy), tak také k dalším „závazkům“, které představují desítky
milionů korun ročně z rozpočtu
města, tedy z peněženky každého
jeho obyvatele.
Někteří dnes opoziční zastupitelé chystaný rozpočet kritizují,
stejně jako rozpočtový výhled. Za-

pomínají přitom na to, že i jejich
hlasy vznikaly v minulých letech
městu závazky, které laicky řečeno
„plýtvání“ ukotvily na roky dopředu.
Je ale také nutné přiznat si, že
chystaný rozpočet na rok 2020
musí být poslední, který se zásadně s touto neefektivitou nevypořádá. Ihned po jeho dokončení
a schválení musí začít proces celkové reorganizace rozpočtu a optimalizace výdajů města. Bez ohledu
na to, zda budou mít ekonomové
pravdu, či nikoli, a zda krize dorazí,
či nikoli.

ODS Liberec by si rozpočet na
rok 2020 představovala výrazně
jinak koncipovaný. Je ale nutné
postupovat krok po kroku a nelze
čekat, že nešťastná rozhodnutí posledních 4 či více let je možné zvrátit během jednoho roku a v jednom
rozpočtu. Na konci tohoto funkčního období ale musí být rozpočet
Liberce vrácen zpět do reálu, a většina jeho volných zdrojů by měla
směřovat do investičních projektů, které Liberec opět „nakopnou“
a dají mu šanci obstát mezi dalšími
městy nejen České republiky, ale
celého středoevropského regionu.

Parkování u ZOO je možné zařídit ke spokojenosti všech

Vedení města zahájilo proces, na jehož konci by měl být parkovací dům na místě dnešního lesoparku a dětského hřiště ve
Fibichově ulici. Parkování pro návštěvníky ZOO je ale možné zajistit mnohem elegantněji.
Josef Šedlbauer,
Změna pro Liberec

Vedení zoo si stěžuje na problémy s parkováním návštěvníků. Řešením má
být stavba parkovacího domu v lesoparku ve Fibichově ulici. Podle představ vedení města by parkovací dům
měla postavit univerzita a zoo by ho
využívalo.
Podle mých informací se univerzita jako výhradní investor do stavby
parkovacího domu nehrne. Žádné
rozhodnutí ale dosud nepadlo.
KVŮLI 60 DNŮM V ROCE
NEPOTŘEBUJEME PARKOVACÍ DŮM
Zoo má ve správě 250 parkovacích míst ve Fibichově ulici, na točce
tramvaje a v ulicích Riegrova a Alšova. Překvapivě nemá údaje o jejich využití. Ty je možné odhadnout
z počtu návštěvníků zoo. Nad 2000
denních návštěvníků se dostane
60 dní v roce (z toho nad 2500 návštěvníků 30 dnů). Vyšší návštěvnost
je soustředěná na letní prázdniny,
svátky a přilehlé víkendy. Parkovací

dům by měl nějaké využití nejvýše
v těchto 30–60 dnech.
NAVÁDĚCÍ SYSTÉM A DOČASNÉ
PARKOVÁNÍ V BLÍZKOSTI ZOO
Velkou nepříjemností pro návštěvníky je, když jezdí po celé čtvrti
a hledají místo. Nepohodlná je pro
ně i větší vzdálenost mezi parkovištěm a vstupem do zoo. Motání aut
a obsazení každého volného místa
vadí i místním. Za předchozího vedení města proto vznikl projekt, v jehož
rámci byla parkovací místa (nejen
u zoo) osazena čidly. Celkem jich je
po městě 1240 a poskytují v reálném
čase informace o obsazenosti. Údaje
mohou být vysílány na informačních
tabulích a prostřednictvím mobilní
aplikace. Řidiči tak budou mít naváděcí systém, který jim umožní v klidu zamířit tam, kde zaparkují. Aby
byl systém plně funkční, bude ještě
potřeba parkoviště na točce tramvaje vybavit závorou, což je investice
v řádu statisíců korun.
Naváděcí systém umožní co nejlépe využít existující kapacitu parkování v místě, a když nebude stačit, nasměruje řidiče do parkovacích domů

Plaza nebo Forum. Existuje ale i možnost zvýšení počtu parkovacích míst
hned u zoo. Za předchozího vedení
města vznikla studie na zřízení 78
parkovacích míst na obou stranách
příjezdové cesty k Lesnímu amfiteátru. Tato cesta je dostatečně široká,
městské lesy ji využívají ke skladování
dřeva. Tato parkovací místa by byla
dočasná, na léto, s jednoduchým perkovým povrchem. Investice minimální a po většinu roku mohou prostor
dále využívat městské lesy.
SAMÉ VÝHODY PRO
SMART CITY LIBEREC
Dotáhnout naváděcí systém a vybudovat parkovací místa na příjezdové cestě do Lesního amfiteátru je
řešení se samými výhodami. Je laciné, ve srovnání s parkovacím domem
neporovnatelně. Je pohodlné pro návštěvníky, kteří nebudou kroužit kolem zoo a budou mít další parkovací
kapacitu blízko vchodu. Je okamžité,
stavební úpravy se dají stihnout do
příští sezony a zoo nemusí čekat léta
na změnu územního plánu v lesoparku Fibichova a na to, kde se vezmou peníze na parkovací dům.

Liberec je zadlužený a problémy
má, kam se podívá. O to víc je nutné
vymýšlet chytrá řešení a neupínat se
na ta těžkotonážní, drahá a poškozující životní prostředí.
… NE HLOUPÉ RUŠENÍ LINEK
Uvidíme, jak se s touto výzvou
vedení města vyrovná. Bohužel dosavadní rozhodování Starostů, ANO
a ODS jde přesně opačně. Příkladem
jsou jízdní řády MHD, platné od
1. září. Ve srovnání s loňským rokem
došlo k podstatné redukci spojů,
především na vytížené lince č. 12
(o 20 spojů méně ve všední dny,
o 13 spojů méně o víkendech). Další desítky spojů byly škrtnuty např.
na linkách 14, 21, 22, 25. Tedy na
těch linkách, které obsluhují sídliště. V některých případech má být
kompenzací zavedení kloubových
autobusů, většinou bez náhrady.
Vůbec to nedává smysl. Ušetří se
něco málo na provozu a několik řidičů, ale zhoršení veřejné dopravy
vede k nespokojenosti cestujících
a k dalšímu zvýšení množství aut
v ulicích, které už tak mají problémy
s průjezdností.
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Přišlo do redakce
Nejekologičtější je auto, které nemusíte vyrobit
Jiří Weniger, Liberec
Asi nikdo nepochybuje o tom, že
činnost člověka Zemi zrovna neprospívá. Ale že by člověk planetu ničil tak, že
by zapříčinil globální oteplování, to už
tak jednoduché a jednoznačné není.
A už vůbec není žádoucí šmahem zničit současnou životní úroveň a rozvoj
civilizace. Bohužel to velí ekologický
aktivismus a ten je teď v módě.
Víte, ono kdyby se to s tou ekologií opravdu myslelo vážně, tak by se
nemohla dít mnohá zvěrstva, která
kupodivu nikdo extra neřeší. Proč? Je
to kšeft!
Zatímco srdnatá Gréta brázdí vody
Atlantického oceánu, aby vzápětí letěla s celou svojí suitou do Evropy neekologickým tryskáčem, a mezitím do
Ameriky dorazí jiná skupina lidí jiným
tryskáčem, která ekologickou jachtu
převeze zpět do Evropy, tak oceány
křižují stovky lodí převážejících zboží
a suroviny sem a tam a tam a sem. Lodí,
které pohání obří diesely spalující ten
nejhorší ropný odpad podobný mazutu. A proč? Abych si v českém supermarketu mohl koupit čínský česnek?
A to není zdaleka vše.
Možná jste si všimli, že o víkendech,
i když provoz není zrovna malý, se jezdí
tak nějak příjemněji. Hlavním důvodem je převážná absence kamionů. Tisíce tiráků přes týden brázdí evropské
silnice, aby nám přivezly brambory ze
Španělska, jablka z Itálie nebo cibuli
z Polska. Vrcholem pak je, že si na hovězím baleném mase přečtete, že kráva vyrostla v České republice, porazili
ji v Rakousku a maso zabalili v Polsku.
Nám ji pak prodá německý supermarket! Proč, když běžnou zeleninu umíme
vypěstovat sami, když si umíme chovat
skot a zpracovat maso sami?
Jenže my máme řepku! A tu máme
proto, že chytré bruselské hlavy před
lety rozhodly, že to je ta pravá ekologie – míchat biolíh do nafty a benzínu.
Ne, vůbec nepřemýšleli nad tím, že
přes Evropu jdou miliony zbytečných
transferů, ale pomohli zničit tradiční
zemědělství. Nemluvě o tom, že vliv
bio přísad je pro motory vesměs negativní, což zapříčiňuje jejich poruchy,

nutnost vyrábět náhradní díly, rozvážet
je po celé Evropě. Troufám si tvrdit, že
tohle je daleko větší ekologická zátěž,
než kdyby se biolíh do paliv nepřimíchával. Poslední seriózní studie navíc
potvrdily, že na biolihu není vůbec nic
ekologického.
A tak je to s tím současným ekologismem téměř ve všech případech.
Kdyby šlo ekohorlivcům na všech
úrovních o skutečné ekologické chování, dlouhodobě by trvali na zvyšování kvality výroby. Aby nám věci,
technika, auta déle vydržely. Jenže ono
to tak není. Už pěknou řádku let je

nebo elektrika. Není to náhodou daleko
ekologičtější než výše popsané putování plastu po Zemi, navíc v době, kdy
plastový odpad už nechce ani ta Čína?
S tím se pojí třeba i dotace Evropské unie (jejíž parlament se zcela neekologicky přesouvá auty z Bruselu do
Štrasburku a zase zpět). Místo toho, aby
masivně podporovala třeba výstavbu
moderních spaloven nebo efektivní čištění městských aglomerací od prachu
či moderní MHD, sponzoruje řadu tzv.
měkkých projektů, které jsou ve finále
úplně k ničemu. Představitelé měst se
pak prsí, kolik že sehnali dotací, a jezdí

zřejmé, že různá technika má různou
úroveň kazítek (eufemisticky řečeno).
Prostě za určitou dobu se to pokazí
a oprava nemá smysl. Vyhodit a koupit
nové. Jiné řešení není. A proto vznikly
firmy, které ekologicky likvidují kdeco. A opět potřebují kamiony, provozy,
skládky a kdovíco. Nic z toho ale v podstatě není výkvětem ekologického chování. A končí to tak, že umělohmotné
láhve nejdříve v nějaké formě přivezou
z Číny lodí, kamiony je dovezou do výroby, jiné kamiony už naplněné do obchodů. Lidé, kteří poctivě třídí, je svými
auty odvezou do žlutých kontejnerů,
odtud náklaďáky do třídírny, odtud
kamiony do přístavu a recyklovatelný
plast zase smrduté nákladní lodě zpět
do Číny. No to je ekologické navýsost!
Liberec má to štěstí, že má spalovnu. Moderní spalovna zaručuje relativně čistý provoz. Nic se necpe do země,
velmi zjednodušeně řečeno to zmizí
a ještě se u toho stihne vyrobit teplo

po seminářích svými dieselovými auty.
Ovšem jejich mizivý efekt už neřeší.
Ekologismus nezná logiku. A tak britský princ Harry vyhlásí, že nebude mít
víc než dvě děti, aby nezatěžoval planetu (sic!). Mezi tím čteme varovné statistiky, že populace v Evropě vymírá…
Evropská unie své ekošílenství posunuje stále dál. Nyní je velmi in bojovat proti osobním autům. Cestou má
být elektromobil na baterky.
Tvrdím, že za současné úrovně
technologií je nesmyslem, aby elektromobily nahradily auta se spalovacím
motorem. Není jak nabíjet miliony aut,
není jak tak obrovskou energetickou
zátěž přenášet a není jak tolik energie
vyrobit (nemluvě o nemožnosti auto
kdykoliv nabít na třeba 500 km jízdy).
Navíc pokud chceme zrušit tepelné,
a v západní Evropě i jaderné elektrárny. Mimochodem, dalším důkazem
nesmyslnosti ekologických nařízení je
zakázání klasických žárovek a výkon-

ných vysavačů – to proto, abychom šetřili elektrickou energii, abychom jí nemuseli tolik vyrábět. A proto zakážeme
klasická auta a nařídíme elektromobily
celé Evropě, abychom té energie potřebovali nepoměrně víc, přičemž Německo ohlásí, že do roku 2022 zakáže
jaderné elektrárny.
On ten boj proti autům má další
rozměry. Jeden z nich je pokles technologické konkurence. Stále větší počet
mladých lidí studuje humanistické obory (aby pak jejich absolventi v Británii
ničili busty průmyslníků, vědců a techniků z viktoriánské doby, protože jsou
všichni běloši) a zaměřuje se na aktivismus. Je jim do hlavy vtloukáno, že vývoj spalovacích motorů je špatně a oni
tomu věří. Nemáme techniky, nemáme
strojaře (a velký počet náborových kampaní na technické obory to potvrzuje),
nebudeme konkurenceschopní.
Ekologismus je nebezpečný. V konečném důsledku skončíme v jeskyni
s pojídáním kořínků. Mohlo by to dopadnout jako hyperkorektní kampaň
MeToo, kdy se už bojí firmy v USA zaměstnávat ženy, muži tam nechtějí s ženami raději pracovat a totálním úspěchem kampaň zatím končí tak, že se bojí
s ženami pracovat dokonce i jiné ženy
(viz poslední agenturní zprávy z USA
o kampani MeToo)… Budeme za pár let
číst, že v USA klesá rapidně porodnost?
Je to stejné, jako když ekologičtí horlivci horují pro zákaz vjezdu osobních
aut do center měst. V podstatě je to myšlenka správná, ale šmahem zakázat
auta ve městech prostě nejde z mnoha
důvodů. Ohrozilo by to funkčnost města, zastavilo život v ulicích a mělo by to
negativní ekonomické dopady.
Bohužel ekologismus velí dál nepřemýšlet. Aneb pokud chci eliminovat
provoz auta v centrech měst, musím
nejdříve nabídnout alternativu. A tu
nemáme a Liberec už vůbec ne. Taková
alternativa spočívá třeba v kapacitních
záchytných parkovištích na okraji města a v kvalitním spojení MHD. Ideálně
pak dostatek elektromobilů k půjčení
ve smyslu zaplať a jeď s garantovaným
zaparkováním v centru. Žádný rozumný
člověk přece nechce trávit hodiny v zácpách a hledáním místa, kde zaparkuje.
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Panoramata, příroda i běh kolem bílých tygrů
S RunCzech tentokrát vyzkoušíte tenisky v lesním terénu, a aby to bylo ještě lepší, běžci budou překonávat značné převýšení.
zájem oproti loňsku navýšena. Hlavního závodu se může dohromady
zúčastnit až 3 000 lidí. Pro rodinný
běh je k dispozici celkem 700 registrací. Během sobotního dne tak můžeme přivítat až 3 700 běžců.
V bohatém doprovodném programu najdete na náměstí projekce
Sportfilm Festivalu, který se odehraje také v OC Forum, kde proběhne
i vydávání startovních čísel.
V první říjnovou sobotu poběží
také vysokoškoláci, kteří si to rozdají v Běhu o pohár rektora Technické
univerzity Liberec. Od 10 hodin vyběhnou poznávat zdejší krásy děti
s rodiči v dm Rodinném běhu. Hlavní závod na 22 kilometrů startuje už
v 11.30, účastníci kratšího 12kilometrového vyběhnou do krás severočeské přírody ve 12.15.

AKCE ZIMA 2019-20

SEZÓNNÍ SKIPAS

Do konce září

2999 Kč

Do konce října

3999 Kč
Od prosince

4999 Kč

TM Ještěd Official

Do konce listopadu

® Ještěd Official

3499 Kč

Karel Hubáček

RunCzech – Mattoni Liberec Nature Run se přestěhoval do příjemnějšího sobotního termínu na 5. října. Od
letošní sezony se navíc stává pevnou
součástí RunCzech běžecké ligy.
Závod vás vyvede z libereckého
náměstí na kouzelnou trať v chráněné krajinné oblasti. Až 1 500 běžců,
kteří si troufnou na nejdelší 22kilometrovou vzdálenost, pozná zákoutí žulového lomu. Jenomže největší
odměnou jim po zdolání kopcovitého terénu budou panoramata kolem
Bedřichovské přehrady. Běžci překonají rozdíl v převýšení 400 metrů. Ale
na úžasné proběhnutí kolem zdejší
vyhlášené zoologické zahrady s ikonickými bílými tygry se už teď těší
všichni. Včetně běžců, kteří se chystají na kratší 12kilometrový závod.
Kapacita závodu byla pro velký

Online na www.skijested.cz
nebo MIC Liberec
Večerní lyžování není zahrnuto v ceně sezónního skipasu.
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Kultura, historie, společnost
Krátkézprávy
Lužičtí Srbové
opět v Liberci
V nadcházejícím školním roce
tomu bude sedmdesát let, co
lužickosrbští studenti jeden
rok studovali na libereckém
gymnáziu.
Při příležitosti tohoto výročí se
spolek SAL rozhodl uspořádat
Rok Lužických Srbů v Libereckém kraji 2019–2020, cyklus
přednášek a výstav vztahujících se k dějinám, kultuře
a současnosti Lužických Srbů.
Zájemci budou mít v průběhu
roku možnost navštívit také
koncerty lužickosrbských
umělců a folklorních skupin.
Vznikl též dokumentární film
k danému tématu, který se
opírá o rozhovory se čtyřmi, dosud žijícími, tehdejšími
lužickosrbskými studenty. Celé
rozhovory budou otištěny ve
vznikající publikaci k tématu.
Slavnostní zahájení proběhne
4. 10. 2019 v aule Technické
univerzity v Liberci, v jeho průběhu bude uvedena premiéra
pop-oratoria Hradiště v podání lužickosrbských souborů
Serbsky ludowy ansambl
a 1. serbska kulturna brigada.
Ten den bude také odhalena
pamětní deska připomínající
studium lužickosrbských studentů v Liberci.
Koordinátorem celé akce je
spolek SAL, ale akce takového
rozsahu by nebyla možná
bez podpory a spolupráce
Libereckého kraje, města
Liberce, Společnosti přátel
Lužice, Domowiny (základní
lužickosrbská organizace),
Technické univerzity Liberec
a dalších organizací.

Je tady začátek 136. divadelní
sezony DFXŠ!

Započala nová divadelní sezona 2019/2020. V ní se diváci mohou těšit na řadu nových titulů,
které připravuje činoherní, operní i baletní soubor Divadla F. X. Šaldy.
Divadlo F. X. Šaldy
Již první tři tituly činohry jsou
díly slavných autorů: Paní z moře
od Henrika Ibsena, pohádkový příběh Hárún a moře příběhů od Salmana Rushdieho a z kraje roku 2020
soubor představí slavnou detektivku Agathy Christie Vražda v Orient
expresu. V únoru potom proběhne
premiéra hry francouzského autora Floriana Zellera Syn. Na jaře
příštího roku se diváci mohou těšit
na divadelní zpracování slavného
Blbce k večeři od Francise Vebera
a sezonu činohra zakončí premié–
rou inscenace Sylva, dramatizací
slavného Vesnického románu Karolíny Světlé.
Opera se v sezoně 2019/2020
pochlubí třemi slavnými tituly z per

věhlasných autorů. Těsně před Vánoci uvede známé dílo Leoše Janáčka Příhody lišky Bystroušky v režii
Lindy Keprtové a pod taktovkou

Martina Doubravského. Pokračovat bude březnovou
premiérou opery Don Giovanni od Wolfganga Amadea
Mozarta a sezonu uzavře
dílo George Bizeta Lovci perel.
První premiérou, která
proběhne po rekonstrukci
Šaldova divadla, bude balet.
Diváci uvidí taneční komedii Sluha dvou pánů podle
slavné commedie dell’arte
Carla Goldoniho. Další, jarní premiéra baletu s názvem
Amadeus bude inspirována slavným filmem Miloše
Formana. V červnu se balet
s touto sezonou rozloučí milostným
příběhem Liliom od Ference Molnára.

G300-spolek ve spolupráci se Statutárním městem Liberec pořádá
vzpomínkovou akci

Liberec 89, sametová revoluce
4. 11. 2019 – 19. 11. 2019
Náměstí Dr. E. Beneše v Liberci

Bližší informace v říjnovém Zpravodaji liberecké radnice.
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Naivní divadlo Liberec

70. LET

MANUÁL
ZRALÉ ŽENY

TALK SHOW
S HALINOU
KOU
PAWLOWS

25. 9. 2019
19.00 HODIN

LIDOVÉ SADY LIBEREC
Předprodej vstupenek:
Městské informační centrum Liberec,
Lidové sady Liberec
a online na www.evstupenka.cz.

Naivní divadlo Liberec zahájilo sezonu 2019/20, která se ponese, stejně jako ta
předcházející, ve znamení oslav. Zatímco v červnu se v Liberci s velkým úspěchem uskutečnil 25. ročník mezinárodního festivalu profesionálních loutkových
divadel Mateřinka, nyní si Naivní divadlo připomene 70 let od svého založení.
Jana Pittnerová,
Naivní divadlo Liberec
Oslavy, které proběhnou na
konci listopadu, však nejsou to
jediné, na co se mohou diváci
v NDL těšit. V plánu jsou také tři
nové inscenace, které cílí na různé věkové kategorie od předškoláků až po dospělé publikum.
Kromě toho nabídne Naivní divadlo pestrý program v podobě
jak vlastních představení, tak
i řadu zajímavých hostů, výstav,
divadelních procházek či koncertů. To vše si diváci mohou
užít v pohodlí sálu od architektů
Karla Hubáčka a Otakara Binara. Ten během letních prázdnin
prošel, díky finanční podpoře
statutárního města Liberec, rekonstrukcí podlahy a výměnou
sedadel.
„70. výročí našeho divadla

oslavíme v posledních listopadových dnech hned několika
akcemi. Jedním z dárků k tomuto významnému jubileu,
který divákům i sobě nadělíme
při večerní premiéře 19. října,
bude nová inscenace s názvem
Pouť krkonošská. Režisér Filip
Homola a scénograf Kamil Bělohlávek, kteří jsou v Naivním divadle podepsáni pod úspěšnou
experimentální inscenací Jsou
místa oblíbená tmou…, se tentokrát nechali inspirovat obrazivým textem Karla Hynka Máchy.
Pouť krkonošská bude určena
divákům od 13 let a studentům
středních škol, originální vizuálně-výtvarnou koncepci si však
užijí i dospělí.
Na listopadové oslavy přijalo
pozvání pražské Studio Ypsilon, které v rámci Naivního divadla Liberec působilo v letech

1968–1978. Ypsilonka u nás zahraje své představení ve čtvrtek
28. listopadu. V pátek 29. listopadu proběhne galavečer
s promítáním dokumentu, který
o NDL natočila Česká televize
pod vedením režiséra Aleše Kisila. Vyjdou také dvě knihy. První
je věnována samotnému výročí
s důrazem na posledních pět let
NDL, druhá publikace mapuje
posledních deset let mezinárodního festivalu Mateřinka.
70. výročí Naivního divadla
je věnována výstava umístěná
v Galerii U Rytíře v podzemí
liberecké radnice. Slavnostní
vernisáž se uskuteční v rámci
listopadových oslav, výstava je
však veřejnosti přístupná již od
letošního června a potrvá do
konce roku,“ prozradil o programu k 70 letům Naivního divadla
jeho ředitel Stanislav Doubrava.

Zpravodaj^Liberec
do všech libereckých
schránek

50 000 ks
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Podpora pečujících osob
Organizace Klára pomáhá, z.s., zve na konferenci Podpora
pečujících osob a osob pozůstalých na Liberecku, která se
uskuteční 22. října v budově krajského úřadu od 10 hodin.
Na konferenci budou představena témata, která se týkají pomoci
pečujícím osobám, těm, kteří dlouhodobě pečují o osobu blízkou, a tudíž jsou nepostradatelnou součástí
rodinné péče. Dotkneme se také
problematiky pozůstalých osob.
Konference je určena nejen pro
pečující osoby, ale také pro sociální
pracovníky, pracovníky sociálních
služeb v přímé obslužné péči, úřed-

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

tel.: 485 244 992

ČTVRTEK

PÁTEK

Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením ČR
v Liberci zve na den otevřených dveří 9. října 8.00–16.00 hod.
zdravotním postižením. Poradna se
dále věnuje problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením,
kompenzačních pomůcek, omezení
svéprávnosti, problematice bydlení
OZP, odstraňování architektonických
bariér, vzdělávání dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami. Poradna
je také přístupna i osobám bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaným,
osobám z národnostních menšin
a jejich rodinnám.
Konzultace na e-mailu: poradnaliberec@nrzp.cz, tel. 731 504 057
a prostřednictvím Skype: poradna_
nrzp_liberec

www.ksk-liberec.cz/seniori

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

13. 09.

Poradna NRZP ČR zve

Libereckou kancelář Národní rady
osob se zdravotním postižením ČR
najdete na Voroněžské ulici 144/20,
Liberec, naproti budově TUL „H“.
Prostřednictvím poradny NRZP
ČR je poskytováno bezplatné, nezávislé, diskrétní a nestranné odborné
sociální a sociálně právní poradenství
v oblastech výběru vhodné sociální
služby v regionu, nabízí konzultaci
ke smlouvě o poskytování sociální
služby, nemocenského a zdravotního
pojištění, důchodů a důchodového
pojištění, příspěvků na péči, dávek
státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi, průkazy osob se

PROGRAM CENTRÁLNÍHO KLUBU SENIORŮ

12. 09.

níky úřadů práce, sociálních i zdravotnických odborů radnic a širokou
veřejnost.
Přihlásit na konferenci se můžete na www.klarapomaha.cz nebo
na tel. 737 233 889, Alena Kejzarová,
koordinátorka pro Liberecký kraj.
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PONDĚLÍ

16. 09.
STŘEDA

18. 09.
ÚTERÝ

24. 09.
STŘEDA

25. 09.
PÁTEK

27. 09.
PÁTEK

27. 09.
SOBOTA

28. 09.

10.00 hod.

Centrální klub
seniorů

Dějiny umění
beseda s Darinou Jakubíčkovou

Seniorská míle

09.00 hod.

Ekopark Liberec

závod seniorů v chůzivíce info v CKS

15.00 hod.

Zdeněk Štěpánek

Centrální klub
seniorů

beseda s Alenou Šukovou

14.00 hod.

Péče o pleť

Centrální klub
seniorů

s Alenou Foltmanovou

14.00 hod.

Hudební odpoledne

Centrální klub
seniorů

s harmonikou

08.00 hod.

Výlet do Poděbrad

stanoviště za
radnicí

10.00 hod.

bílá klubovna,
5. patro

Evžen Oněgin
povídání o opeře v Divadelní kavárně

13.00 hod.

sál - suterén

16.00 hod.
kostel sv. Antonína
Velikého

Otevřená hodina jógy
Svatováclavský koncert

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.
Více informací o vzdělávacích aktivitách pro seniory v Centrálním klubu
seniorů (Palachova 504/7, Liberec 1 nebo na tel. 485 244 992).

• Jak se chovat při selhání srdce
či projevech mozkové příhody
• Jak předcházet srdečním chorobám
• Jak upravit životní styl a stravu
• Seznámíte se s technikou, která
záchranářům pomáhá v terénu
• Co je Seniorská obálka

Liberec se zapojil do projektu Seniorská obálka
Rezort školství a sociálních věcí liberecké radnice se zapojil do projektu Seniorská obálka (jinak také ICE karta – viz následující
strana), který má záchranářům v případě akutního zásahu pomoci rychle rozklíčovat důležité informace o zdravotním stavu
seniorů nebo zdravotně postižených občanů, a tak jim efektivně poskytnout první pomoc nebo dokonce zachránit život.
Ivan Langr, náměstek primátora
pro kulturu, školství, sociální věci
a cestovní ruch
Jak Seniorská obálka vlastně
funguje? Jde v zásadě o sumář nejdůležitějších informací o daném
klientu a jeho zdravotním stavu,
který záchranáři, hasiči, policisté či strážníci najdou na předem
určeném místě, prostudují a zvolí
nejlepší medicínské řešení. Může

se totiž stát (a také se to často stává), že klient je v aktuální chvíli
v bezvědomí nebo zasažen takovou
mírou zdravotního problému, že se
záchrannými složkami nedokáže
sám komunikovat. A pak nezbývá
nic jiného než po důležitých informacích složitě pátrat, shánět příbuzné nebo si pomoci jinak. A cenné vteřiny či minuty nezadržitelně
utíkají.
Princip, jak se do Seniorské

obálky zapojit, je přitom velmi jednoduchý – stačí z následující strany tohoto Zpravodaje vystřihnout
vytištěný formulář a pečlivě v něm
vyplnit všechny předepsané rubriky: osobní údaje, alergie, léky a jejich dávkování a stejně tak i kontaktní údaje na příbuzné či přátele
a praktického lékaře. A posléze vyplněný formulář umístit v bytě
buď na lednici (třeba za pomoci
magnetů), nebo na vnitřní stranu

vchodových dveří. To jsou přitom
také jediná dvě místa, kde budou
záchranáři tento formulář hledat!
Seniorská obálka je součástí projektu MPSV a kromě Libereckého
kraje na něm participují všechny
složky krajského záchranného systému. Projekt je kromě běžných
seniorů k dispozici i ve verzi pro
sluchově a zrakově postižené klienty. Zapojte se do Seniorské obálky
a možná si zachráníte život!

Září 2019

Projekt: Implementace politiky stárnutí
na krajskou úroveň
CZ.03.2.2.63/0.0./0.0./15_017/0006207
Copyright © ZZS JMK, 2018
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Údaje slouží k informaci v situaci tísně
a ohrožení zdraví nebo života
VYPLŇTE TISKACÍM PÍSMEM
DATUM VYPLNĚNÍ

ZDRAVOTNÍ
POJIŠŤOVNA

JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TITUL

DAT. NAROZENÍ
NEBO R.Č.

ALERGIE

NEMOCI

OD KDY ?

LÉKY – NÁZEV

DÁVKA

DÁVKOVÁNÍ

KONTAKTY NA BLÍZKÉ OSOBY
POŘADÍ JMÉNO A PŘÍJMENÍ

MĚSTO

VZTAH

TELEFON

1
2
3

Souhlasím s využitím těchto údajů
pro potřeby IZS při mém ošetření.
www.seniorivkrajich.mpsv.cz

2019

JMÉNO A KONTAKT NA
PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

podpis

26

Zpravodaj^Liberec

Září 2019

Údaje slouží k informaci v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života.

Údaje slouží k informaci v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života.

155 Záchranná služba
150 Hasiči
158 Policie ČR
156 Městská policie
112 Jednotné číslo tísňového volání
6WDWXW¯UQÊPÁVWR/LEHUHF Ě 

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

SEZNAM VĚCÍ NALEZENÝCH OD 1. 7. DO 31. 8. 2019
267/19

batoh

29. 8.

266/19

nálezy DPMLJ (14.–19. 8.): peněženka – Emanuel Tichý, sešit, peněženka –
Petr Vance, mikina, 2× deštník

29. 8.

265/19

dokumentace – Mário Lipčei

27. 8

263/19

peněženka – Dáša Zívalová

26. 8

262/19

nálezy DPMLJ (10.–14. 8.): svetr, batoh, dětská bota, 2× mobilní telefon,
peněženka – Jan Novák, průkaz – Eliška Hortová, deštník, sluneční brýle

21. 8

261/19

mobilní telefon

21. 8

260/19

klíče od vozidla

20. 8

258/19

peněženka – Ludmila Mrvová

15. 8

257/19

nálezy DPMLJ (3.–9. 8.):peněženka – Michal Pilich, prsten, 2× batoh, mikina,
2× deštník

15. 8

256/19

iQlandia – 1. 7.–8. 8. : 2× batoh, 6× sluneční brýle, peněženka – Jaroslav
Bartůněk, peněženka, kufřík,12× kšiltovka, 1× mikina, 1× skřipec, 1× šátek

14. 8

255/19

doklady – Jozef Sziliczai

13. 8

254/19

doklad – Andrei Nikolaev

13. 8

253/19

nálezy ČD: peněženka – Radek Fako; bunda

12. 8

250/19

nálezy DPMLJ (17.–29. 7.): průkaz Andrea Jílková, batoh, karta – Jordi
Badrenas Hainar, peněženka – Bořek Haiblík, 2× mobilní telefon, hračka
(nová – polyester); deštník, 2× sluneční brýle, 1× dioptrické brýle

8. 8

249/19

mobilní telefon (nález v autobusové lince č. 27)

7. 8

248/19

peněženka – Lukasz Rafal Próchnicki

7. 8

247/19

České dráhy: peněženka – Kazimierz Król, kšiltovka, diop. brýle, 2× bunda

7. 8

246/19

průkazy – Marek Joshua Olawale

7. 8

245, 244,
243, /19

mobilní telefony – 3 ks

5. 8

242/19

mobilní telefon

2. 8

241, 240/19 klíče; klíče
239/19

mobilní telefon

2. 8
31. 7

238/19

pouzdro – Lukáš Vobejda

234/19

DPMLJ (10.–14. 7.): karta – Nguyen Thi Thu Huyen, mobil, kšiltovka, 3× deštník

30. 7.

233/19

kabelka – mobilní telefony

23. 7.

232/19

klíče

22. 7.

229/19

nálezy DPMLJ(1.–9.7): kšiltovka, přilba na kolo, dokument – Petra Novotná,
mikina, peněženka – Lukáš Oplt, mobilní telefon, karta – Jaroslav Žána

18. 7.

228/19

nálezy iQlandia: duben 2018–červenec 2019: 4× bunda; 1× vesta; 5× svetr; 4×
triko dl. rukáv; 1× tílko; 26× mikina na zip; 9× mikina přes hlavu; 1× rolák; 2×
klobouk; 2× čepice; 11× kšiltovka; 1× láhev; 1× taška (ledvinka); 9× peněženka
bez obsahu; 1× klíčenka; 1× pouzdro na foťák; 3× hodinky; 1× bandáž; 1× hračka
pro kočku; 3× klíče; 5× brýle; 1× deštník; 2× řetízek; 2× fotoaparát; 4× mobil;
pouzdro – Szymon Konecki; peněženka – Jakub Konečný; peněženka – Vlastimil
Maĺár; karta – Lukas Sklar; průkaz – Marek Komenda, Matěj Janda, Amálka Šikalová, Jan Elišák, Magdalena Sieberová, Martin Kašpar, Michal Záveský, Filip Macák

Bez názvu-8 1

25. 7.

2. 4. 2019 10:13:13

plastové - hliníkové
včetně kompletní montáže

• parapety
• žaluzie
• sítě

225/19

finanční hotovost

17. 7.

224/19

kočárek

17. 7.

223/19

finanční hotovost

17. 7.

222/19

karta – Petr Vávra

16. 7.

221/19

nálezy ČD: vlajka, peněženka, klobouk, kšiltovka, batoh s oblečením, peněženka – Jiří Horák

16. 7.

220/19

obal na spacák

12. 7.

219/19

peněženka s finanční hotovostí

10. 7.

217/19

brýle dioptrické

216/19

nálezy DPMLJ (20.–30. 6.):2× kšiltovka; vak (sport. oblečení); 2× batoh; sluneční brýle;
karta – Martin Zeman; doklady – Miroslav Resl, klíče + klíč od vozidla; hračka (chrastítko dřev.); 3× deštník; mikina; igelit. taška (oblečení); peněženka – Ondřej Duna

214, 211/19 klíče; klíč od vozidla

OKNA - DVEŘE

-58%

až

• záruka 5 let

+ pozáruční servis

• německé proﬁly
VEKA a TROCAL

9. 7.
10. 7.
8. 7.

208/19

peněženka – Sára Weinertová

1. 7.

207/19

finanční hotovost (bankomat)

1. 7.

205/19

klíče – Simon Poliak

1. 7.

www.mpl.cz
MPL Trading, spol. s r.o. Rochlická 1171, 463 11 Liberec
tel.: 485 160 305, e-mail: liberec@mpl.cz
mobil: 725 523 327, e-mail: jan.harhaj@mpl.cz
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Klárka vystřílela
stříbro pro Liberec
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Hasič Radek Musil
přivezl z Číny zlato

Romana Mikulčíková

Martina Teplá
Do finále KZR a ČPTM 2019 se
ze Sportovního střeleckého klubu
Liberec nominovali puškaři Katka
Mikulčíková, Klárka Boháčková,
Maruška Malinovská, Nikča Regnerová, Petr Trnovský, Jakub Mládek
a Radek Mikulčík. Z pistolářů se nominoval Jirka Koprivnikar.
Početná výprava se závodů s velkou konkurencí zúčastnila se ctí. Od
pátku 30. 8. do neděle 1. 9. se střílelo více disciplín (LM 3x40, SM60,
VzPu40, VzPu60 a SM3x20, RPi).
V sobotu se nejlépe dařilo Klárce
Boháčkové, když v disciplíně SM 60
nastřílela 590 bodů a získala stříbrnou medaili.
V neděli byla úspěšnější Kačka
Mikulčíková, v disciplíně SM 3x20
nastřílela 564 bodů a získala bram-

borovou medaili, když ji od bronzové medaile dělily dva body.
V současné době vrcholí přípravy na nadcházející MČR. Věříme,
že střelci, kteří byli nominováni na
tuto vrcholnou soutěž, potvrdí svoji
výkonnost a přivezou si z této akce
hezké zážitky a umístění.

Liberecký hasič Radek Musil bojoval o nejcennější kovy v čínském
městě Chengdu na Světových policejních a hasičských hrách (World
Police and Fire Games). Jde o velkolepou událost, která svými ceremoniály připomíná olympijské hry.
Radek přijel do Číny bojovat
v půlmaratonu a orientačním běhu.
Hned v pátek se zúčastnil právě půlmaratonu, závod zaběhl s časem
1:34:54. Celá trať nebyla jednoduchá, místy bylo převýšení až 175 m.
Počet účastníků se vyšplhal až nad
1 000. Radek statečně bojoval celý
závod, v kategorii 40+ se umístil na
21. místě.
„Děkuji za podporu všem doma
a děkuji za možnost reprezentace

našeho sboru v Číně. Doufám, že
jsem nikoho nezklamal. Podmínky
byly pro všechny stejné, dal jsem
do toho vše. Nebylo třeba se šetřit,“
vzkázal Radek.
Další den si ovšem spravil chuť
v orientačním běhu, kde v kategorii
40–44 let obsadil první místo a veze
do Libereckého kraje zaslouženou
zlatou medaili.
Pod názvem Czech Police/Fire
tým, který Radek utvořil na místě se
závodníky z Vězeňské služby Světlá
nad Sázavou, běželi také týmový
běh. V něm se neumístili, ale běh si
řádně užili.
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Nechcete zkusit kolovou?
Oddíl kolové Lokomotivy Liberec vás rád přivítá ve svých řadách. Přijďte se nezávazně podívat na trénink každou středu od 18.00
v tělocvičně TJ Lokomotivy v Jablonecké ulici. Můžete si vše, co naši již zkušení chlapci umí, vyzkoušet. Přineste si sálové obutí
a trenýrky. Nejvhodnější věk adeptů je přibližně mezi 8. a 11. rokem věku. Info: 485 122 103.

WWW.LIBEREC.CZ/ZASTUPITELSTVO

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC
čtvrtek 26. září od 15 hodin

ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 11 V HISTORICKÉ BUDOVĚ RADNICE
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UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA
ZPRAVODAJE LIBEREC
JE 27. ZÁŘÍ
DISTRIBUCE ZPRAVODAJE
Distribuci Zpravodaje do každé rodiny
v Liberci zajišťuje od 1. ledna 2002 Česká
pošta, s. p. Pokud Zpravodaj neobdržíte do své schránky, obracejte se,
prosíme, přímo na Českou poštu,
tel.: 954 246 016. Do vyčerpání zásob
je Zpravodaj k dispozici v recepci hlavní
budovy radnice, Nového magistrátu
a v městském informačním centru.

