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Jízdné	a	slevy	v	MHD	zůsta-
nou	na	současné	úrovni,	
město	bude	masivně	inves-
tovat.	Kam	jdou	vaše	pení-
ze?	 	Str. 6 a 7

Projekt opravy bazénu 
přípraví Atelier 11
Městský	bazén	v Liberci	projde	
rekonstrukcí	podle	projektové	
dokumentace	královéhradecké	
společnosti	Atelier	11.
Liberečtí	radní	schválili	nabídku	
společnosti	Atelier	11	Hradec	
Králové,	s.r.o.,	jako	vítěznou	
v soutěži	na	projekční	práce	
rekonstrukce	bazénu	za	celko-
vou	cenu	8,3	mil.	korun.
Druhým	účastníkem,	který	
nabídku	doručil,	byla	pardubic-
ká	Code,	spol.	s r.o.	Nyní	běží	
zákonné	lhůty	na	případné	
vyřízení	námitek	uchazečů	na	
veřejnou	zakázku.
Rekonstrukce	městského	pla-
veckého	bazénu	potrvá	 
18	měsíců.	Podle	předpoklá-
daného	harmonogramu	práce	
začnou	během	roku	2021.

Sociální byty v Orlí
Rada	města	projednávala	také	
budoucnost	objektu	v Orlí	ulici	
139.	V úvahu	připadaly	dvě	
možnosti.	Pokračovat	v reali-
zaci	projektu	„Sociální	bydlení	
města	Liberce	Bytový	dům	E“,	
nebo	zvolit	demolici	domu	za	
cca	2,3	až	5,8	mil.	Kč.
Rada	nakonec	rozhodla	pokra-
čovat	ve	vybudování	sociálního	
domu	s 12	byty.	Celková	rekon-
strukce	vyjde	na	35,5	milionů	
korun	bez	DPH.	Rekonstrukcí	
Bytového	domu	E	město	získá	
cennou	nemovitost	na	strate-
gickém	místě	ve	vlastní	režii;	
jde	o významnou	investici	do	
budoucna.

Krajská nemocnice Liberec šla tentokrát proti proudu a rozhodla se obdarovat poslední miminko roku 2019. Posledním silvest-
rovským novorozencem se stala holčička Karla. Narodila se 8 minut před 21. hodinou. Měřila 48 centimetrů a vážila 2 860 gramů. 
 Foto Jan Vrabec

Krátkézprávy

Skokanský	areál	v Liberci	
na	začátku	února	ožije	po	
dlouhých	sedmi	letech	
mezinárodními	skokan-
skými	závody.		 Str. 20

Skoky na lyžích
Jaké	jsou	novin-
ky	v	platbách	

za	psy	v	letoš-
ném	roce? 

  Str. 10

Redakce

Radní města na svém prvním 
letošním zasedání schválili návrh 
nové podoby Tržního náměstí. 

Na začátku prosince  2019 pro-
běhlo představení tří návrhů na 
proměnu této lokality. Vítězným 
se stal návrh pražské kanceláře ov-
-architekti, s.r.o., s nabídkovou ce-
nou 1 730 000 Kč bez DPH. Návrh 
bude dále rozpracován. Kancelář 
architektury města se ještě sejde 
se zástupci společenství vlastníků 

jednotek této lokality, neboť vznes-
li podněty k  řešení rezidenčního 
parkování.

„V  rámci kontinuity a  komplex-
nosti řešení městského okruhu 
a  změn organizace dopravy, vy-
volané záměrem budování centra 
urgentní medicíny KNL, byla vy-
hlášena veřejná zakázka formou 
souběžného zpracování na zakázku 
malého rozsahu na služby v uzavře-
né výzvě pro Urbanisticko-archi-
tektonický návrh Tržního náměstí, 

kterým bude procházet městský 
okruh do ulice Nová Pastýřská,“ po-
pisuje vedoucí Kanceláře architek-
tury města Jiří Janďourek.

 Odbornou komisí byly hodno-
ceny tři nabídky. Nastavena byla 
dvě hodnoticí kritéria, podle kte-
rých byly nabídky posuzovány. Prv-
ním kritériem byla komplexnost 
urbanisticko-architektonického 
návrhu s  váhou 85 %, dále cena 
projektových prací s váhou 15 %.

 Pokračování na straně 2.

Jaké bude Tržní náměstí?
Nová podoba Tržního náměstí je definitivně známa. Výběrové řízení města vyhrála architekto-
nická kancelář ov-architekti s návrhem terasovitého pobytového trávníku a alejemi.

Rekordní investice Platby za psy v roce 2020

Noviny	pro	občany	města	Liberec
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Vážení Liberečané,
věřím, že jste do nového roku vstoupili s optimismem a že vám 

dvacítkový rok přinese jen to dobré. Na facebookové stránce města 
jste se mohli vyjádřit, jestli se vám na adventních trzích líbilo obří 
ruské kolo. 60 procent z vás řeklo, že ano, a proto se na tuto atrakci 
můžete těšit i příště. Na konci adventu vám pak znovu dáme mož-
nost rozhodnout, jestli v této tradici máme pokračovat.

Pro letošní rok je stěžejní, že máme schválený rozpočet, což nám 
umožnuje zahájit práce na plánovaných projektech. Aktuálně hle-
dáme dodavatele rekonstrukce bývalé oblastní galerie. Se stavbou 
bychom rádi začali ještě letos, stejně jako v  případě rekonstrukce 
tramvajové trati do Jablonce nad Nisou. A pokud vše půjde podle plá-
nu, mohli bychom do konce roku zahájit také výměnu oken a fasády 
budovy Uranu.

Dále zajistíme projektovou dokumentaci na rekonstrukci měst-
ského plaveckého bazénu, abychom příští rok mohli vybrat doda-
vatele stavby. Souběžně budeme připravovat projektové dokumen-
tace na rekonstrukci Tržního náměstí a projekt Liberecké náplavky. 
Ve zrekonstruovaných městských bytových objektech zřídíme další 
sociální byty a oproti předešlým letům investujeme více do oprav ko-
munikací a chodníků, a to téměř 100 milionů korun. Opravy čekají 
také základní a mateřské školy, ty největší proběhnou na MŠ Motýlek 
a MŠ Pastelka. A skvělou zprávou je, že dopravní podnik by měl letos 
pořídit zhruba 30 nových autobusů, což znamená obnovu téměř tře-
tiny vozového parku.

Rok 2020 bude doslova přelomový pro libereckou kulturní scénu. 
V květnu totiž v našem městě nově proběhne mezinárodní festival 
animovaného filmu Anifilm 2020. Tato významná událost jasně po-
tvrzuje, že Liberec je vedle města sportu také městem kultury. Věřím, 
že se všichni máme na co těšit.

Jaroslav Zámečník,
 primátor města Liberec

Slovo primátora

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 11. února mezi 13. a 16. hodinou. 

Další termíny jsou 10. března a 14. dubna.

Po 19 letech město Liberec vydalo ročenku. Poslední publika-
ce shrnující minulé období vyšla naposledy v roce 2000.

Prohlédněte si ročenku

Pavel Chmelík

V prosinci Liberec vydal ročenku 
města shrnující volební rok 2018. 
Kromě statistických údajů obsa-
huje data vybraných odborů ma-
gistrátu, příspěvkových organizací 
a  městských společností. Nechybí 
ani sumář nejdůležitějších událostí 
a  například přehled zvolených za-
stupitelů minulého i tohoto období.

„Nemohli jsme navázat na před-
chozí roky, protože bohužel žádná 
data v  takto ucelené podobě nevy-
cházela. Poslední ročenku vydalo 
město v  roce 2000 a  už málokdo si 
na ni vzpomene. Rádi bychom nyní 
každým rokem stejným způsobem 

shrnuli minulé období.
Chceme se vyhnout uvádění su-

chých čísel ze statistik nebo triviál-
nímu popisování činnosti odborů 
úřadu či městských organizací. 
S  tím se zájemci mohou seznámit 
například na internetových strán-
kách www.liberec.cz. Většinu toho, 
co vám Ročenka Liberec 2018 na 
sto stránkách přináší, však v  tak-
to soustředěné formě na internetu 
nenajdete,“ uvádí primátor města 
Jaroslav Zámečník.

Zájemci si mohou v  omezeném 
množství Ročenku Liberec 2018 vy-
zvednout na recepci radnice a pro-
hlédnout si ji na www.liberec.cz/
rocenka.

Dokončení ze strany 1.
V obou kritériích získala nejvyš-

ší počet bodů nabídka od účastní-
ka ov-architekti, s.r.o., architektů 
Jiřího Opočenského a Štěpána Va-
loucha, a proto se umístila na prv-
ním místě.

Návrh náměstí počítá se zacho-
váním současné fontány, alejemi 
stromů, kavárnou, veřejnými WC, 

záhonem květin. Střed náměs-
tí bude tvořit velkorysý pobytový 
trávník s  třemi betonovými stupni 
na sezení a veřejným grilem s pose-
zením. K  dispozici zůstane zacho-
váno kolem 80 parkovacích míst.

Stávají silnice před bazénem má 
být zachována pouze pro MHD, 
automobilová doprava bude sve-
dena do Nové Pastýřské. 

>>Jaké bude Tržní…
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Pracovníci Komunitních prací Liberec získaly nového pomoc-
níka při každodenním čištění města. Elektrický komunální 
vysavač Glutton dokáže efektivně a zároveň bezhlučně od-
straňovat odpadky jako plechovky, skleněné lahve, PET lahve, 
nedopalky či psí exkrementy.

Zachránit lidský život masáží srdce je náročné. Přesto to dob-
rovolní hasiči z Krásné Studánky dokázali. 

Nový vysavač chodníků Zachránili život

Jan Vrabec

Čisticí přístroj, který už v  České 
republice využívá zhruba 40 měst, 
vyšel na 420 000 korun bez DPH.

„Komunitní práce Liberec dosud 
nasazovaly na ruční úklid šedesát 
pracovníků, které jsme teď posílili 
tímto strojem. Komunální vysavač 
nám hodně pomůže především 
v památkové zóně, kde je denně po-
třeba čistit ulice od odhozených ne-
dopalků a odpadků. Lidé uvidí tento 
stroj operovat v ulicích mezi horním 
a dolním centrem města každý den,“ 
konstatoval primátor Jaroslav Zá-
mečník s tím, že pokud se komunál-
ní vysavač osvědčí, mohl by v letoš-
ním roce přibýt ještě jeden.

Podle ředitele Komunitních prací 
Liberec Tomáše Kratochvíla přístroj 
rozhodně pomůže zefektivnit čiště-
ní centra města. „Předpokládáme, 
že stroj bude parkovat na terminálu 
Fügnerova, odkud bude jezdit Mos-
kevskou ulicí na náměstí před rad-
nici, potom Pražskou ulicí dolů na 
Soukenné náměstí a zpět k terminá-
lu,“ přiblížil Tomáš Kratochvíl.

Komunální vysavač je díky elek-
trickému pohonu tichý a  nevychá-
zejí z něj žádné zplodiny. K obsluze 
stačí jeden člověk, který pracuje 
s vysávací hubicí a ovládáním. Stroj 
se pak pohybuje sám. Jde o belgic-
ký výrobek, který je na trhu od roku 
1994 a  má za sebou dlouhou dobu 
vývoje.

Obyvatelům Puškinovy ulice svítá naděje, že se doprava kolem jejich domů zklidní. Město se s nimi dohodlo na několika opat-
řeních, které realizuje v co nejbližší době.

Puškinova ulice by měla být bezpečnější

Jan Král

Obyvatelům klidné lokality na 
pomezí Doubí a  Horního Hany-
chova vadí, že si ulicí zkracují cestu 
nákladní vozidla a jezdí se zde rych-
le. Za hodinu tudy projede až 150 
aut. Ulice je přitom poměrně úzká 
a bez chodníků, jejichž výstavba je 

problematická. Bezpečnost chodců 
bude město proto řešit především 
zpomalením dopravy.

Problémem se zabývala rada 
města a 8. ledna proběhlo na radni-
ci setkání obyvatel s vedením města 
a  zástupci magistrátu. „Předběžně 
jsme se s  místními dohodli, že na 
vybraném úseku snížíme povolenou 

rychlost na 30 km/h, provedeme 
revizi směrového značení tak, aby-
chom tudy zbytečně nevedli řidiče, 
kteří si zkracují cestu, a necháme na-
instalovat informační radary, jejichž 
měření následně vyhodnotíme pro 
další kroky. Zároveň na problema-
tická místa umístíme zpomalovací 
prvky. K tomu všemu dojde pravdě-

podobně v červenci,“ řekl náměstek 
primátora Jiří Šolc. „Jsme přesvědče-
ni, že Puškinově ulici částečně uleví 
i otevření nové silnice do jižní prů-
myslové zóny,“ doplnil.

Město také připraví výstavbu 
chodníku, alespoň ve třech rizi-
kových úsecích mezi Ještědskou 
a Heyrovského. 

Jana Kodymová

Příběh se odehrál v pátek 18. říj-
na, kdy na konci přátelského fotba-
lového utkání v  Krásné Studánce 
zkolaboval jeden z hráčů Vlastimil 
Vlček.

Díky nasazení dobrovolných ha-
sičů JSDH Krásná Studánka, jmeno-
vitě Josefa Haziho, Bohdana Marka 
a Jiřího Šembery, za pomoci dalších 
přítomných, kteří se při resuscitaci 
střídali, se podařilo pana Vlčka udr-
žet při životě až do příjezdu vozidla 
zdravotnické záchranné služby. 
Resuscitace byla natolik úspěšná, 
že pan Vlček nemá žádné trvalé ná-
sledky, přestože oživování a masáž 
srdce trvala více než 15 minut.

„Těší mne, že i  neškolení lidé 
dokážou poskytnout první pomoc. 
Samozřejmě to oceňuji u profesio-
nálů. Mojí snahou je zajistit další 
defibrilátory třeba i  pro civilisty. 
Například jeden umístěný v budo-

vě radnice by jistě prokázal dobrou 
službu,“ míní primátor Liberce Ja-
roslav Zámečník.

Ten na radnici poděkoval za-
chráncům a  předal zástupci 
jednotky dobrovolných hasičů 
z Krásné Studánky defibrilátor Be-
neHeart D1 Public, který výrazně 
zlepší možnosti při případných re-
suscitacích. Tento přístroj je kom-
patibilní s přístroji ZZS LK a  je po-
užíván složkami IZS v Libereckém 
kraji. Stejný přístroj obdrží i  další 
dvě jednotky zřizované statutár-
ním městem Liberec, a to jednotky 
z  Růžodolu I  a  Vratislavic nad Ni-
sou. Jeden defibrilátor stojí 42 000 
korun, jeho použití je snadné, má 
dokonce hlasového průvodce.

„Jsme tady a  jsme odhodlaní 
dělat nové věci. Třeba hledání po-
hřešovaných lidí v lese nebo právě 
výjezd k  poskytnutí první pomoci 
člověku,“ uzavírá Josef Hazi z Krás-
né Studánky.

Vlastimil Vlček
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My všichni školou povinní

Vánoce v MŠ Matoušova
Michaela Janků, 
ředitelka MŠ Matoušova

Vánoce jsou nejkrásněj-
ší svátky v  roce, protože 
se rozsvítí nejen světýlka 
na náměstí, na vánočních 
stromečcích, ale i  v  očích 
dětí i  dospělých. Každý 
rok je můžeme v očích dětí 
sledovat a  po vánoční be-
sídce ve školce se objevují 
i v očích rodičů.

V  mateřské škole Matoušova 
jsme si společně s  rodiči a  dětmi 

připomněli lidové zvyky, také jsme 
si zavěštili, klepalo se na kurník, 

abychom zjistili, které 
děvče se vdá a  které 
zůstane na ocet, už 
známe význam pla-
menů svíček, zvuků 
vánočních zvonů nebo 
rolniček, víme, proč 
prostřít o  jedno místo 
u stolu víc, co nesmí na 
slavnostní vánoční ta-
buli chybět a  co pově-
sit na vánoční strome-
ček, aby byla hojnost, 

zdraví a  štěstí v  našich domovech 
po celý následující rok… 

Waldorf propojuje 
generace 

Hana Trávníčková

Waldorfské	vzdělávání	podpo-
ruje	aktivní	spolupráci	žáků,	
rodičů,	seniorů	i široké	veřej-
nosti.	To	v praxi	ukázal	i ad-
ventní	jarmark	pořádaný	žáky	
waldorfských	tříd	při	škole	ZŠ	
Kaplického	v Liberci.

Žáci	připravili	hudební	vystou-
pení	všech	tří	waldorfských	
tříd	působících	v Liberci.	Poté	
program	pokračoval	Pastýř-
skou	hrou,	kterou	naopak	
rodiče	pro	účastníky	připravili	
jako	překvapení.	Atmosféru	
podpořilo	smyčcové	kvarteto	
a program	završilo	vystoupe-
ní	souboru	seniorů	Matylda	
a Tylda,	kteří	přišli	žákům	
a účastníkům	od	srdce	zazpí-
vat.
Právě	respekt	k lidem	různého	
věku	podporuje	waldorfské	
vzdělávání	v každém	svém	
žáku.	Waldorf	přibližuje	svět	
co	nejpřirozeněji,	vlastním	
prožitkem.	Na	jarmarku	tak	
prvňáček	prodával	své	vlastní	
výrobky	a část	peněz	odevzdal	
za	pronájem	místa.	Navíc	pro-
gram	jarmarku	byl	doplněn	
o tvořivé	dílny,	kde	se	vyrábělo	
z přírodních	materiálů	a účast-
níci	si	mohli	v praxi	vyzkoušet	
kovotepectví,	drátkování	nebo	
vytvořit	svíčky	z vosku.	

Krátkézprávy
Radka Samková, ZŠ Švermova

Projekt Dětský čin roku lze beze-
sporu označit přívlastkem smyslu-
plný. Děti v něm se svým příběhem 
mohou soutěžit v  sedmi katego- 
riích, a to Záchrana lidského života, 
Kolektivní pomoc, Pomoc přírodě, 
Dobrý nápad, Pomoc n@ netu nebo 
Pomoc starším lidem. Odborná po-
rota následně všechny příběhy, kte-
ré jí byly zaslány, pečlivě vyhodno-
tí. Hlavním organizátorem tohoto 
chvályhodného projektu je společ-
nost Whirlpool Corporation, která 
je největším výrobcem velkých do-
mácích spotřebičů na světě.

V  letošním roce dosáhla mimo-
řádného úspěchu žákyně 4. A Kája 
ze ZŠ Švermova Liberec, jež napsa-
la zajímavý článek o  tom, jakým 
způsobem se uskutečnila kolektiv-
ní pomoc pro jednu rodinu z  této 
školy. Tato Zahradní slavnost, kte-
rá přinesla nečekaný výtěžek, se 
uskutečnila v  červnu 2019. Mimo-
řádné ocenění zaslouží skutečnost, 
že se v ní angažovaly všechny třídy 
a také někteří rodiče.

V  letošním roce se projektu zú-
častnilo 580 dětí a  Karolínce se 
podařilo získat zvláštní ocenění. 
K  jeho předání došlo v  prostorách 
Staroměstské radnice v  Brožíko-
vě síni, přičemž Karolína jistě ni-

kdy nezapomene na setkání s  VIP 
hosty. Ti jsou patrony konkrétních 
kategorií a letos mezi nimi byli na-
příklad herci Jan Révai a Jitka Čvan-
čarová, zpěvačka Petra Černocká 
nebo moderátorka Zora Jandová. 
Mimořádný zážitek představovala 
jistě i  návštěva Chocotopie s  pro-
hlídkou muzea voskových figurín. 
Káju měli na slavnostním předání 
ocenění příležitost podpořit její 
maminka, vybraní spolužáci i tříd-
ní učitelka. Všichni si mohli cestu 

do Prahy a zpět užít v moderně vy-
baveném žlutém autobusu společ-
nosti RegioJet.

Celá škola je na ocenění po zá-
sluze pyšná. Do budoucna lze ce-
lému ušlechtilému projektu popřát 
jen to nejlepší, přičemž by jistě bylo 
krásné, kdyby se počet žáků základ-
ních škol, speciálních škol a osmi-
letých gymnázií, kteří sami dobrý 
skutek vykonali, případně si všimli 
dobrého skutku spolužáka ve svém 
okolí, dále zvyšoval.

Dětský čin roku na ZŠ Švermova
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Slabiny i silné stránky libereckých základních škol ukazují tzv. mapy škol, které jsme nechali zpracovat v roce 2019 v rámci 
projektu prevence šikany Princezna Julie. 

Mapy škol odhalují jejich slabiny i silné stránky

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

 Mapy vznikly jako výsledek roz-
sáhlého dotazníkového šetření mezi 
rodiči, žáky, učiteli i  nepedagogic-
kými pracovníky a  měly by školám 
dát základní vodítko pro další zlep-
šování kvality vzdělávání, školního 
klimatu i materiálního zázemí.

Každá škola tím získala detailní 
pohled na sebe samu v mnoha ro-
vinách, což je velmi cenné a  mělo 
by to být bráno velmi vážně. Máme 
zároveň k  dispozici i  vzájemné 
srovnání všech našich 20 běžných 

škol mezi sebou, a to je z mého hle-
diska ještě zajímavější, protože tam 
lze na první pohled vidět rozdíly. 
Jakkoli při tom beru v potaz i veli-
kost výzkumného vzorku. 

Mapy škol například zohled-
ňují spokojenost žáků i  rodičů se 
školou, mezilidské vztahy mezi 
zaměstnanci a vedením, pocit spo-
kojenosti se zaměstnáním a  jeho 
oceněním vedením školy, pocit 
bezpečí i  materiálního vybavení, 
oblíbenost předmětů aj. Z  pohle-
du projektu prevence proti šikaně 
Princezna Julie jsou důležitými 
především výstupy ohledně klima-
tu ve třídách, slovní či fyzické šika-

ny. Opět se ukázalo, že platí to, co 
říkám od začátku. Tedy že dětské 
kolektivy nejsou šikany prosty, že 
tam existuje slovní i  fyzické ubli-
žování. Aspoň takový pocit mají  – 
někde více, někde naopak zane-
dbatelně – žáci z prvního i druhého 
stupně. 

Dost nemile mě překvapilo zjiš-
tění, že někteří žáci mají strach 
i z dospělých. Těžko pak do takové 
školy mohou chodit rádi. A více než 
polovina dotazovaných dětí také 
vůbec neví, kdo na jejich škole pří-
padnou šikanu řeší. To už je alar-
mující; každá škola přitom má vy-
školeného metodika prevence i tzv. 

minimální preventivní programy. 
Pro některé děti jsou ale patrně ne-
viditelné. Takže tady musíme začít.

Rozhodl jsem se, že mapy škol 
veřejnosti předložíme jako anony-
mizované, tedy zatím nezveřejňu-
jeme, jak při srovnání která škola 
dopadla. Ředitelům škol jsem ale 
výsledky prezentoval otevřeně, 
vědí, v  jaké oblasti si jejich škola 
stojí mizerně, a co tedy musí zlep-
šit. V  roce 2022 chci tento projekt 
znovu zopakovat a  posléze zcela 
adresně zveřejnit jak letošní vý-
sledky, tak jejich změnu po třech 
letech. Mapy škol najdete ke staže-
ní na www.liberec.cz/langr.

Krabice od bot 
Na 29 krabic plných dárků připravily děti ze ZŠ nám. Míru. 
Připravily tak pro děti z chudých rodin a vyloučených lokalit 
vánoční překvapení.

ZŠ náměstí Míru

Období adventu a Vánoc je i pří-
ležitost k  dobrým skutkům a  prá-
vě této příležitosti využily děti z 2. 
stupně ze Základní školy náměstí 
Míru v  Liberci. Již druhý rok se 
zapojily do akce „Krabice od bot“, 
která spočívá v  možnosti darovat 
dárečky zabalené v  krabici od bot 
dětem, které je potřebují. 

V  letošním roce se zapojilo 95 

dětí a  podařilo se vybrat tolik dá-
rečků, že zaplnily neuvěřitelných 
29 krabic. Děti si krabice zabalily, 
nadepsaly na ně, jestli jsou určeny 
pro dívku nebo pro chlapce, a  vše 
se odvezlo na sběrné místo, od-
kud dárečky poputují tam, kde je 
to třeba. Dětem tato akce ukazuje, 
že když se spojí síly, dají se udělat 
velké věci, a že jakákoliv maličkost 
může někomu udělat radost. A  za 
to jim patří velké díky!

Zpívání na schodech
Předvánoční čas si na ZŠ Švermova zpříjemňují každý rok 
zajímavou akcí pro děti a jejich blízké.

Alice Skalská, ZŠ Švermova

Letos jsme se sešli 19.  prosin-
ce 2019, tedy těsně před vánočními 
prázdninami. Hlavní „slovo“ měly 
děti z našeho pěveckého sboru Slu-
nečnice  – předvedly živý betlém, 
v němž nechyběli ani tři králové se 
svými dary pro Ježíška, zazpívaly 
několik koled a při těch známějších 
přiměly ke zpěvu i mnohé přihlíže-
jící. 

Paní ředitelka poté popřála všem 

krásné Vánoce a  šťastný nový rok 
a pozvala přítomné ke stánku s ob-
čerstvením, kde se podával čaj pro 
děti a svařené víno pro dospělé, vá-
nočka, perníčky k jídlu i na ozdobu. 
Setkali jsme se tu s  rodiči a praro-
diči našich žáků, s  žáky současný-
mi i bývalými a také s kolegyněmi, 
které jsou momentálně na mateř-
ské dovolené. Hezky jsme si popo-
vídali, s  některými zavzpomínali, 
prostě jsme si společně navodili tu 
správnou předvánoční atmosféru.
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ZVYŠUJEME VÝDAJE NA  
ÚDRŽBU ZELENĚ, ČISTOTU  

MĚSTA A OPRAVY KOMUNIKACÍ
Rozhodli jsme se zásadně změ-

nit způsob financování a  fungová-
ní údržby komunikací a  zeleně. Od 
května  2020 začne o  komunikace 
a  zeleň pečovat nově zřízená pří-
spěvková organizace města a převe-
deme do ní veškerou techniku, ma-
jetek i  150 pracovníků současných 
Technických služeb. Zvýšíme výdaje 
na údržbu silnic, chodníků a zeleně 
oproti předchozímu roku o  10 mil. 
Kč na 197 mil. Kč. Celkem máme pro 
TSML připraveno 152 mil. Kč.

ZLEPŠUJEME KVALITU 
VEŘEJNÉHO PROSTORU

V minulém roce jsme uvnitř ma-
gistrátu vytvořili Kancelář archi-
tektury města, kde pracuje několik 
architektů. Pro rok 2020 jsme uvol-
nili 5 mil. Kč, za které budeme po-
stupně připravovat architektonické 
soutěže, projektové dokumentace 
a  další studie, abychom zlepšovali 
a zkvalitňovali veřejný prostor v Li-
berci. Dalších 5 mil. Kč uvolníme na 
menší projekty, které nám navrh-
nou sami občané. Takto investuje-
me oproti předchozím letům o  10 
mil. Kč více do zkrášlení veřejného 
prostoru a zeleně. 

SPLÁCÍME STARÉ DLUHY 
V  roce 2020 snížíme dluh města 

o dalších 100 mil. Kč a na konci roku 
bude dluh činit 1,5 miliardy Kč. Na 
úrocích bohužel ale zaplatíme 120 
mil. Kč. 

CENY JÍZDNÉHO A SLEVY 
V MHD ZACHOVÁME

Nejvyšší výdaj města pro rok 2020 
plánujeme ve výši 309 mil. Kč na 
kompenzaci nákladů na zajištění 
provozu městské hromadné dopra-
vy. Celkové náklady DPMLJ jsou při-
bližně 510 mil. Kč a tržby z jízdného 
činí ročně částku okolo 200 mil. Kč. 
Dobrou zprávou je, že v  roce 2020 
i přes růst nákladů budeme nadále 
držet ceny jízdného, jak jsme slíbili, 
včetně zavedených slev. Novinkou 
je, že linkou č.18 mohou cestující za 
běžné jízdné 20 Kč dojet až do Bed-
řichova. Letos plánujeme v doprav-
ním podniku pořídit pro cestující 

dalších 20 nových autobusů a spus-
tit rekonstrukci tramvajové tratě do 
Jablonce, která si vyžádá náklady za 
jednu miliardu Kč. 

CHCEME ČISTÉ 
MĚSTO

 Zajišťujeme 
přes 20 tisíc 
nádob pro od-
pady a  přidá-
me další. Na 
systém svozu 
a  likvidace 
odpadů v  roce 
2020 vynaloží-
me 112 mil. Kč, tj. 
o 10 % více než vloni. 
Tuto službu pro město za-
jišťuje firma FCC Liberec. Z toho 65 
mil. Kč jsou náklady na tzv. směsný 
komunální odpad, na který je v  Li-
berci přes 15 tisíc „černých“ nádob. 
Necelých 50 mil. Kč vydá město na 
dalších cca 5 tisíc barevných nádob 
pro tříděný odpad  – papír, plast, 

sklo, nápojové kartony, bioodpad, 
kovy a tuky a oleje, na velkoobjemo-
vé kontejnery jaro/podzim, provoz 

sběrného dvoru v Ampérově uli-
ci, sběrné místo na ul. 

M. Horákové a  na 
opravy a  úklidy 

kolem kontej-
nerových stá-
ní a zelených 
ploch. Za 
500 tis. Kč 
jsme rovněž 

pořídili vý-
konný vysa-

vač, který uvidí-
te denně v centru 

města.

VĚTŠÍ ČÁST VSTUPENEK 
DOTUJEME

Celkový provoz našich 4 hlavních 
kulturních institucí stojí 309 mil. Kč, 
z toho Divadlo F. X. Šaldy 145 mil. Kč, 
Zoo Liberec 120 mil. Kč, Naivní diva-

dlo 23 mil. Kč a  botanická zahrada 
21 mil. Kč. Ze vstupného pokryjeme 
pouze 88 mil. Kč, tj. 28 % nákladů 
(nejvíce v zoo 60 mil. Kč, tj. 50 % ná-
kladů a nejméně v Divadle F. X. Šaldy 
19 mil. Kč, tj. 13 % nákladů). Město 
celkově v roce 2020 ze svého rozpoč-
tu dofinancuje náklady těchto 4 or-
ganizací částkou 208 mil. Kč. 

LIBERECKÁ SPORTOVIŠTĚ 
Město Liberec poskytne v  roce 

2020 částku 34 mil. Kč na provoz, 
opravy a  investice ve Sportparku 
Liberec (tj. Aréna a okolní sportovi-
ště). Na provoz městského bazénu 
poskytneme příspěvek ve výši 14,8 
mil. Kč. V oblasti sportu je dále při-
praveno 8 mil. Kč na rekonstrukci 
zastřešení tribuny fotbalového sta-
dionu Slovan, 7,5 mil. Kč na moder-
nizaci skokanských můstků, 4,3 mil. 
Kč na modernizaci stadionu TJ So-
kol Doubí, 6 mil. Kč na provoz spor-
tovního areálu Vesec, 3,5 mil. Kč na 
Skiareál Ještěd a  zhruba 10 mil. Kč 
na další desítky menších akcí týka-
jících se zejména oprav sportovišť. 
Přibližně 10 mil. Kč bude poskytnu-
to na podporu činnosti sportovních 
klubů nebo konání sportovních 
akcí. 

ENERGETICKÉ ÚSPORY VE 
ŠKOLSTVÍ SE VYPLÁCÍ

Město je zřizovatelem 20 základ-
ních škol, 31 mateřských škol, jed-
né základní umělecké školy, jedné 
speciální školy v Orlí ulici a Domu 
dětí a  mládeže Větrník. Z  rozpoč-
tu města bude stát provoz těchto 
zařízení 103 mil. Kč. Na energiích 
oproti předchozímu roku ušetříme 
10 mil. Kč. 

Jaroslav Zámečník
primátor Liberce
„Dobrou zprávou je, že 
v roce 2020 budeme  
i přes růst nákladů na-
dále držet ceny jízdného 
MHD včetně slev.“

V roce 2020 budeme rekordně 
Město Liberec vstoupilo do roku 2020 

se schváleným rozpočtem, který je téměř 
2,5 miliardy Kč. Je dobré si připomenout, 
jaké služby či investice občané Liberce za 

tyto prostředky letos dostanou. 
Jaroslav Zámečník, primátor

INVESTICE A OPRAVY V MILIONECH KČ

2016

223

369

520

661

543

2017 2018 2019 2020

Výdaje na 

údržbu silnic, 

chodníků a zeleně 

se zvyšují 

o 10 milionů Kč.
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BEZPEČNOST A JEDNOTKY 
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

Požadavek občanů města na bez-
pečnost a pořádek ve městě zajišťuje 
městská policie prostřednictvím 80 
strážníků. Oproti předchozímu roku 
jsme prostředky navýšili o  5 mil. Kč 
a na provoz městské policie vyčlenili 
77 mil. Kč. V  dalších letech plánuje-
me ještě postupně počet strážníků 
v Liberci zvyšovat. Pro krizové situace 
a vybavení a spolupráci s 8 jednotka-
mi sborů dobrovolných hasičů vyna-
ložíme dalších 7,5 mil. Kč. 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
A ZDRAVOTNICTVÍ

Na provoz Centra zdravotní a  so- 
ciální péče vynaložíme v r. 2020 cel-
kem 36 mil. Kč (domy s  pečovatel-
skou službou a  dům seniorů) a  na 
komunitní středisko Kontakt, které 
se například stará o  programy pro 
seniory, uvolníme 8,6 mil. Kč. Pro Ko-
munitní práce Liberec, které zaměst-
návají přibližně 70 pracovníků na 
ruční úklid města, přispíváme 6 mil. 
Kč. Jsme také akcionářem Krajské 
nemocnice Liberec a na připravova-
nou rekonstrukci uvolňujeme 11 mil. 
Kč ročně. Dalších 10 mil. Kč vynaloží 
město na nejrůznější sociální služby 
pro obyvatelstvo. 

OTEVŘENÁ RADNICE 
S KVALITNÍM PERSONÁLEM 
V  průběhu roku 2019 jsme sníži-

li počet zaměstnanců magistrátu 
z původního stavu 497 o 11 pracov-
ních pozic. V roce 2020 tím uspoříme 
mzdové výdaje, které celkově činí 301 
mil. Kč. V  roce 2020 bychom chtě-
li opět získat celostátní ocenění za 
otevřenou a  pro občany přívětivou 
radnici. 

O ČÁSTI ROZPOČTU 
ROZHODNOU OBČANÉ

Město opět uvolní částku 20 mi- 
lionů Kč na projekty neziskového 
sektoru a  občanů, z  toho 15 mil. Kč 

formou dotačního fondu v ob-
lasti sportu, kultury, vzdělávání, eko-
logie nebo prevence zdraví a dalších 
5 mil. Kč nově pro participativní roz-
počet, tj. projekty, které navrhnou 
sami občané a budou o nich v březnu 
2020 rozhodovat v hlasování. 

O VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
SE POSTARÁME SAMI

Náklady na veřejné osvětlení 
v  roce 2020 dosáhnou 82 mil. Kč. 
V příštím roce skončí smlou-
va s  firmou ELTODO 
a  provoz si bude město 
zajišťovat samo. Takto 
bychom měli výrazně 
uspořit. 

PŘIPRAVUJEME VÍCELETÝ 
INVESTIČNÍ PLÁN MĚSTA 

V  roce 2020 sestavíme společně 
s  odborníky a  veřejností víceletý in-
vestiční plán tak, aby občané měli 
informace o  záměrech města. In-
vestiční plán bude propojen 
s  ekonomickou situací 
města, bude odrážet 
skutečné potřeby města 
a  nebude zvýhodňovat 
jednu skupinu obyvatel 
před druhou. 

BUDEME REKORDNĚ 
OPRAVOVAT A INVESTOVAT
V  roce 2020 do investic majetku 

města máme připraveno celkem 356 
mil. Kč a 185 mil. Kč na velké opra-
vy městského majetku, což je jedna 
z  nejvyšších částek v  posledních le-
tech.

opravovat a investovat
VYBRANÉ INVESTICE A OPRAVY V ROCE 2020

Rekonstrukce MŠ Pastelka 63 800 000 Kč

Opravy povrchů komunikací 62 500 000 Kč

Rekonstrukce městského plaveckého bazénu 45 500 000 Kč

Komunikace – sdružené opravy 40 000 000 Kč

Rekonstrukce bytů na sociální bydlení 40 000 000 Kč

Rekonstrukce Liebiegovy vily 29 500 000 Kč

Rekonstrukce kuchyně ZŠ Husova 20 000 000 Kč 

Výstavba vodojemu Horská + přivaděč 20 000 000 Kč

Opravy a vybavení školských zařízení 19 500 000 Kč

Rekonstrukce MŠ Motýlek 18 400 000 Kč

Opravy a vybavení budov v majetku města 16 500 000 Kč

Výkup nemovitostí 13 000 000 Kč

Příspěvek na modernizaci krajské nemocnice 11 000 000 Kč

Investice do veřejného osvětlení, plošina atd. 8 500 000 Kč

Rekonstrukce zastřešení tribuny FC Slovan 8 300 000 Kč

Modernizace skokanských můstků Ještěd 7 500 000 Kč

Dokončení územního plánu 5 700 000 Kč

Rekonstrukce na ZŠ Aloisina výšina 5 200 000 Kč

Zvýšení bezpečnosti ulic Letná, Viadukt, Blažkova 5 000 000 Kč

Nová parkovací místa v ulici Třešňová 5 000 000 Kč

Projektová dok. na soc. bydlení Na Žižkově 5 000 000 Kč

Modernizace hřiště Doubí TJ Sokol – trávník 5 000 000 Kč

Modernizace kotelny ZŠ Česká 2 500 000 Kč

Oprava mostu Ke Hluboké 2 500 000 Kč

Opravy mostů – různé 2 400 000 Kč

Energetické úspory na ZŠ Orlí 2 000 000 Kč

Úpravy koupelen v byt. domech Česká, Nad Sokolovnou 2 000 000 Kč

Areál Vesec – oprava asfaltových tratí 1 800 000 Kč

Dětská hřiště – plošná obnova, výměny herních prvků 1 500 000 Kč

Optická síť v zoo 1 500 000 Kč

Divadlo F. X. Šaldy a Naivní divadlo – opravy havárií 1 500 000 Kč

Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení 1 400 000 Kč

Obnova požární techniky 1 300 000 Kč

Vybavení hasičů 1 300 000 Kč

Lesopark u Decathlonu 1 200 000 Kč

Rekontrukce MŠ Malínek 1 100 000 Kč

Park JAMu 1 000 000 Kč

Stavební úpravy objektu MŠ Jizerka 1 000 000 Kč

Restaurování – Boží hrob 1 000 000 Kč

Hřbitov Ruprechtice – oprava obvodových stěn 1 000 000 Kč

Liberec v mobilu – mobilní aplikace 1 000 000 Kč

80 
mil.

rekonstrukce 

MŠ

108 
mil.
opravy  

silnic

46 
mil.
oprava  

bazénu

40 
mil.

rekonstrukce 

bytů

30 
mil.
Liebiegův 

palác
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Město Liberec bude mít od roku 2020 nižší úrokovou sazbu u dlouhodobého financování. Zastupitelstvo města odsouhlasilo 
na svém prosincovém zasedání nové znění dodatku ke směnečnému programu. 

Zbyněk Karban, náměstek  
primátora pro ekonomiku

Tento směnečný program posky-
tuje městu Česká spořitelna a  jeho 
aktuální výše je 1,55 mld. Kč. Smě-
nečný program je pro město jediná 
forma dlouhodobého financování, 
neboť poslední tranše je naplánová-
na až do roku 2025. Jiný dlouhodobý 
úvěr město nemá. 

Nová úroková sazba platná od 
roku 2020 je v porovnání s minulým 
obdobím nižší o cca 0,5 % p.a. V pra-
xi to znamená, že městu ušetří kaž-
doročně částku průměrně 7,5 mil. Kč 
oproti stavu do roku 2019. Za celou 
dobu do splatnosti tak bude činit 
úspora cca 40 mil. Kč. 

Ušetřené peníze půjdou výhradně 
na investice a opravu majetku. Tedy 
místo peněz, které by město zaplati-
lo bance, se tyto prostředky použijí 
na opravu městského majetku. Ten-

to krok je potřeba vnímat jako sou-
část komplexního finančního řízení, 
kde se město snaží hledat finanční 
prostředky na výdajové, ale i příjmo-
vé straně. A je jenom dobře a není to 
náhoda, že tato úspora se realizuje 
prakticky současně se zvýšením po-
platku za komunální odpad. 

Aktuální snížení úrokové marže 
navazuje na předchozí kroky, které 
město realizovalo již od roku 2013. 
Od té doby se podařilo snížit úro-
kovou marži o  téměř 2 % p.a., což 
městu přináší celkovou úsporu do 
doby splatnosti ve výši cca 400 mil. 
Kč. Celkový placený úrok bance však 
zůstává nadále poměrně vysoký, a to 
zejména z  důvodu úrokového zajiš-
tění z  roku 2010. Případné snížení 
úrokového zajištění je velmi kompli-
kované a prakticky bez přímé ztráty 
pro banku neproveditelné. Přesto se 
bude vedení města snažit i tady v bu-
doucnu hledat možnosti zlevnění. 

Celkový placený roční úrok i po výše 
uvedeném zlevnění tak stále výrazně 
překračuje částku 120 mil. Kč. 

Vedle placeného úroku město 
musí také splácet jistinu dlouho-
dobého dluhu a  ta je každoročně 
dalších 100 mil. Kč. Tato částka je 
oproti původnímu směnečnému 
programu z let 2010–2017 vyšší o 30 
mil. Kč. Hlavním důvodem, proč 
musí město splácet vyšší částku, je 
fakt, že v  roce 2018 v  rámci úpravy 
podmínek dlouhodobého dluhu 
došlo společně se snížením úrokové 
marže rovněž k částečnému snížení 
částky tohoto dlouhodobého dlu-
hu. Mohlo by se tedy zdát, že město 
musí naopak splácet méně. Opak je 
však pravdou. 

Ke snížení dluhu měly být použity 
našetřené finanční prostředky z  tzv. 
amortizačním fondu, které byly prio-
ritně určeny na splacení částky dluhu 
ve výši 1 mld. Kč v roce 2025. V amor-

tizačním fondu byla za tímto účelem 
v prosinci 2017 naspořena částka cca 
500 mil. Kč. Na snížení dluhu však 
byla použita zhruba jenom polovi-
na našetřených prostředků. Druhá 
polovina byla použita na pokrytí 
vybraných výdajů rozpočtu 2018 
a částečně i 2019. Jednalo se zejména 
o  kofinancování dotačních akcí, ale 
i  další jiné běžné a  kapitálové výda-
je. Město tedy tuto druhou polovi-
nu, jež nebyla použita na splacení, 
ale byla utracena v  rozpočtu města, 
musí v následujících letech nahrazo-
vat zvýšenou splátkou jistiny tak, aby 
byla zachována původní splatnost. 

Pokud by se zohlednily i  úroky 
z  této částky, jsou celkové výdaje 
města na dluhovou službu každoroč-
ně vyšší o cca 40 mil. Kč. Jinými slovy 
o tuto částku naopak město platí od 
roku 2018 více bance a nemůže tyto 
prostředky použít na své výdaje v ná-
sledujících několika letech. 

Liberec ušetří na úrocích

Současná strategie rozvoje Liberce je platná do roku 2020. Je proto třeba zpracovat nový dokument 
pro navazující období. Do přípravy budou zapojeni odborníci i laická veřejnost. Je to výjimečná příleži-
tost právě pro občany. Sestaveny budou čtyři pracovní skupiny.

P1 – VZDĚLÁVÁNÍ, PODNIKÁNÍ 
A ZAMĚSTNANOST:
 Vzdělávání
 Podnikání, věda, výzkum, inovace 

P2 – SOCIÁLNÍ OBLAST, ZDRAVOTNICTVÍ 
A BEZPEČNOST:
 Sociální oblast
 Zdraví
 Bezpečnost 

P3 – UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚSTA:
 Kvalita života
 Bydlení 
 Urbanismus a veřejný prostor
 Dopravní infrastruktura
 Technická infrastruktura
 Životní prostředí
 Kvalitní veřejná správa

P4 – KULTURA, SPORT, VOLNOČASOVÉ 
AKTIVITY A CESTOVNÍ RUCH:
 Kultura
 Sport
 Volnočasové aktivity
 Cestovní ruch 

V  případě zájmu o  účast v  některé z  pracovních 
skupin kontaktuje Moniku Kumstovou,  odd. roz-
vojové koncepce SML (e-mail: kumstova.moni-
ka@magistrat.liberec.cz, tel.: 485 243 503), a  to 
nejpozději do 31. ledna 2020.

Zapojte se do tvorby Strategie rozvoje 
statutárního města Liberec 2021+

^Liberec

Na společném jednání se se-
šly v prosinci rady měst Liberce 
a Jablonce nad Nisou.

Radní diskutovali především 
o  vyrovnání provozu tramva-
jové linky číslo 11 za rok 2019 
a  o  návrhu smluvního vzta-
hu pro rok 2020. Shodli se na 
principu financování provozu 
této linky v poměru 50 % Libe-
rec, 17 % Jablonec nad Nisou 
a  fixní příplatek 25 milionů od 
Libereckého kraje. Zbytek do 
výše nákladů si obě města roz-
dělí stejným dílem.

Dále došlo k diskusi na téma 
prodloužení tramvajové linky 
číslo 11. Jablonecká rada tento 
projekt podporuje, zároveň je 
však podmíněn výstavbou do-
pravního terminálu ve městě. 
Ten by měl být z důvodu mož-
ného čerpání dotace finálně 
hotový v roce 2023.

Rady měst 
společně
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Životní prostředí

Řada stavebních firem, autodopravců a fyzických osob provádějících svépomocně stavbu 
porušují platnou legislativu, a přivádí tak do problému sebe sama, ale často i svého partnera, 
kterému svoji zeminu předávají. 

Odbor životního prostředí

Ukázkovým příkladem mohou 
být velmi časté inzeráty typu „Daru-
ji čistou výkopovou zeminu. Odvoz 
zajistím.“ 

Je nezbytné, aby subjekty, které 
se zeminou nakládají, si byly vě-
domy všech zákonných možnos-
tí, jak se zeminou nakládat a  jaké 
podmínky je třeba splnit z hlediska 
ochrany životního prostředí. Z  jed-
notlivých ustanovení zákona č. 
185/2001 Sb., o  odpadech, v  plat-
ném znění, vyplývá několik režimů, 
jak je možno se zeminou nakládat, 
z nichž tři v praxi nejběžnější si dále 
představíme:

1. ZEMINA NENÍ ODPADEM 
Typicky se jedná o zpětné zásypy 

v  místě vytěžené nekontaminova-
né zeminy. Podmínkou je, že zemi-
na nebyla oproti svým původním 
vlastnostem znehodnocena nebo 
znečištěna ať již v  rámci stavby, 

nebo před její realizací, a je zajiště-
no její použití v  přirozeném stavu 
pro účely stavby v místě, na kterém 
byla vytěžena.

2. ZEMINA JE VEDLEJŠÍM 
PRODUKTEM

Výkopová zemina může být 
také využita i  v  jiném místě (tedy 
mimo místo jejího vytěžení). Sub-
jekt, kterému výkopová zemina 
při stavbě vznikla, s  ní může na-
kládat jako s  vedlejším produk-
tem, ovšem za předpokladu, že 
splní všechny zákonné podmínky. 
Konkrétně že zemina vznikne jako 
nedílná součást výroby (většinou 
při výkopových pracích) a její další 
využití je zajištěno (zemina bude 
v konkrétním termínu předána na 
místa, kde je využití v  souladu se 
stavebním zákonem), nevyžadu-
je další způsob zpracování a  ne-
povede k  nepříznivým dopadům 
na životní prostředí (zemina spl-
ňuje limity pro obsah škodlivin 

a  ekotoxikologické testy dle tab. 
10.1 a  10.2 přílohy č. 10 vyhlášky 
294/2005 Sb.).

3. ZEMINA JE ODPADEM
Pokud subjekt nechce nebo ne-

může výkopovou zeminu, která mu 
vznikla v  rámci jeho stavební čin-
nosti, využít v  místě stavby a  roz-
hodne se zeminu netestovat dle 
výše uvedené vyhlášky, stává se vý-
kopová zemina odpadem. Subjekt 
je povinen tuto výkopovou odpadní 
zeminu předat pouze oprávněné 
osobě, jejichž seznam lze nalézt na 
webových stránkách isoh.mzp.cz/
RegistrZarizeni/Main/Mapa.

Z toho, co již bylo řečeno, vyplý-
vá, že zákonné nakládání s  výko-
povou zeminou je poměrně jedno-
duché a  nemusí nutně znamenat 
významnější náklady nad rámec 
stavby. V opačném případě výše po-
kut ukládaných správními orgány 
vychází z  principu, že protiprávní 
jednání se nemá vyplácet. 

I zemina může být odpadem
Sběr jedlých olejů  
a tuků
Od	1. ledna 2020	mají	obce	
nově	povinnost	zajistit	místa	
pro	shromažďování	jedlých	
olejů	a tuků,	a to	na	zákla-
dě	vyhlášky	č.	210/2018	Sb.	
Upozorňujeme	tímto	občany,	
že	v Liberci	je	tak	možné	od	
1. ledna	tyto	použité	kuchyň-
ské	oleje	a tuky	odevzdávat	na	
sběrném	dvoře	v Ampérově	
ulici.	
Obecně	tuky	a oleje,	které	lidé	
nejčastěji	po	smažení	vylévají	
do	odpadu,	ucpávají	a snižují	
životnost	odpadních	potrub-
ních	systémů	jak	v domác-
nostech,	tak	i ve	
veřejných	sítích.	
Neměly	by	se	tak	
vylévat	do	dřezů	
ani	do	WC,	ale	v nádobách	
ukládat	na	sběrný	dvůr,	odkud	
budou	dále	odborně	likvido-
vány	či	recyklovány	a dále	
využity	v různých	průmyslo-
vých	odvětvích	(automobilový,	
energetický	průmysl	atd.).
Oleje	a tuky	prosím	ukládejte,	
skladujte	a následně	předejte	
ve	sběrném	dvoře	vždy	v dob-
ře	uzavřených	obalech,	např.	
PET	lahvích,	aby	nedošlo	k vyli-
tí	či	znehodnocení	obsahu.

Svoz vánočních 
stromků 
Od	6. ledna	probíhá	v Liberci	
svoz	vánočních	stromků.	Žá-
dáme	obyvatele	města,	aby	
z vánočních	stromků	odstranili	
veškeré	ozdoby	a odkládali	je	
pouze	u kontejnerových	stano-
višť,	od	kterých	budou	postupně	
odváženy	k dalšímu	využití.	
Upozorňujeme	občany,	že	
stromky	odložené	mimo	kontej-
nerová	stání	nebudou	svezeny.

Krátkézprávy
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Správce místních poplatků, odbor ekonomiky Magistrátu města Liberec, upozorňuje 
všechny občany – držitele psů, kteří jsou přihlášeni ve statutárním městě Liberec k tr-
valému pobytu nebo kteří mají na území města povolený pobyt na dobu delší 90 dnů, 
na zásadní novinky pro rok 2020 v oblasti místního poplatku ze psů. 

Liberecká klimatická komise navrhu-
je zpracovat analýzu rizik vyplývají-
cích ze změny klimatu.

Zastupitelstvo města Liberec schválilo 
12. 12. 2019 usnesením č. 366/2019 Obecně závaz-
nou vyhlášku statutárního města Liberec č. 4/2019 
o  místním poplatku ze psů, účinnou od  1.  led-
na 2020.

Tato obecně závazná vyhláška s  odkazem na 
§ 2 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních po-
platcích, ve znění pozdějších předpisů, rozšiřuje 
okruh poplatníků. Od 1.  ledna  2020 se tedy po-
platková povinnost vztahuje i na každého cizince, 
který je držitelem psa, pokud je přihlášen na úze-
mí Liberce k pobytu delšímu než 90 dnů.

V  souladu se změnami právních předpisů na 
úsecích sociálního zabezpečení, poskytování 
dávek osobám se zdravotním postižením, vete-
rinární péče, je v  čl. 7 obecně závazné vyhlášky 
nová terminologie poplatníků osvobozených od 
poplatkové povinnosti, přičemž rozsah důvodů 
zůstává stejný.

Nárok na osvobození má:
– osoba nevidomá, osoba, která je považována 

za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle 
zákona upravujícího sociální služby, osoba, která 
je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba pro-
vádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto 
osob,

– osoba provozující útulek pro zvířata,
– osoba, které stanoví povinnost držení a  po-

užívání psa zvláštní právní předpis (např. zákon 
č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších 
předpisů,

– statutární město Liberec a  právnické osoby 
jím zřízené nebo založené,

– po dobu jednoho roku držitelé, kteří převzali 
psa z útulku nebo azylu pro opuštěná zvířata,

– držitelé, jejichž psi mají speciální výcvik zá-
chranářských prací, pokud mají příslušné osvěd-
čení,

– držitelé, jejichž psi jsou mladší šesti měsíců.
Nově je vyhláškou v  souladu s  § 14a odst. 6 

zákona o  místních poplatcích stanovena ve pro-
spěch poplatníka lhůta, v níž je povinen on nebo 
jeho zástupce ohlásit správci poplatku vznik a zá-
nik důvodu osvobození v příslušném kalendářním 
roce ve lhůtě do 31.  března následujícího kalen-
dářního roku.   Lhůta je neprodloužitelná, proto 
v případě, že ji poplatník nedodrží, mu nárok na 
osvobození zaniká.

POPLATEK JE SPLATNÝ K 31. BŘEZNU 2020 
Výše poplatku ze psů pro rok 2020 se pro vět-

šinu poplatníků nemění, základní roční sazba zů-
stává na 600 Kč za prvního psa, za druhého a kaž-
dého dalšího 1 500 Kč. 

Významnou změnu v  uplatnění snížené roč-

ní sazby 200 Kč za prv-
ního psa, za druhého 
a  každého dalšího 
300 Kč přinesla 
novela záko-

na o  místních 
poplatcích. Od 
1.  ledna  2020 má 
na tuto sazbu nárok 
každý držitel starší 65 let. 
Naopak poplatníci mladší 
65 let, požívající důchod 
jako jediný zdroj příjmů, 
zaplatí za rok 2020 poplatek 
ve výši základní sazby. 

Úplné znění nové vyhlášky najdete 
na webových stránkách města www.li-
berec.cz v odkazu Úřad – Vyhlášky a na-
řízení. 

S  odkazem na výše uvedené skuteč-
nosti vyzývá správce místních poplatků 
všechny občany města, aby si včas zkon-
trolovali, zda mají správně uhrazen 
poplatek za rok 2019 a  předchozí, 
případně prokázali, že splňují ně-
kterou z  podmínek nároku na 
osvobození.

Získat konkrétní informace o  svém 
osobním účtu nebo nahlásit změ-
ny v  poplatkové povinnosti je možno 
v přízemí budovy Nového magistrátu u přepážek 
č. 22 a 23.

Platby lze provést na účet č. 19–7963850237/0100 
pod přiděleným variabilním symbolem těmito 
způsoby: prostřednictvím České pošty, bezhoto-
vostním převodem z  účtu, hotově nebo platební 
kartou v pokladně Magistrátu města Liberec v pří-
zemí budovy Nového magistrátu u  přepážek č. 5 
a 6.

Úřední a pokladní hodiny: pondělí a středa 8–17 
hod., úterý a  čtvrtek 8–16 hod., pátek 8–14 hod., 
sobota 8–12 hod. (Každý poslední pátek v měsíci 
je budova uzavřena – sanitární den.)

Všeobecné dotazy k  poplatku je možno smě-
rovat na telefonní čísla 485 243 226 (227; 246; 243) 
nebo e-mail: odpady@magistrat.liberec.cz.

Děkujeme všem občanům za aktivní spolupráci 
při správě místních poplatků.

Poplatek ze psů – novinky roku 2020

Za libereckou klimatickou komisi Jan Márton

Podle modelů CzechGlobe Ústavu vý-
zkumu globální změny AV ČR stoupne 
průměrná letní teplota na území Liberce 
do konce tohoto století o  2–3 °C, někte-
ré scénáře naznačují i vzrůst o 5–6 °C. Jde 
o fenomén, který významně ovlivní kvalitu 
života obyvatel zejména ve větších aglo-
meracích, Liberec nevyjímaje. Namátkou 
lze zmínit teplotní ostrovy s  návaly horka 
v  ulicích v  některých částech města, pro-
blematickou dostupnost vody nebo změny 
v hodnotě nemovitostí z hlediska polohy ve 
městě či z hlediska jejich vlastní adaptabi-
lity na změny klimatu.

Klima bude mít do budoucna značný vliv 
na chod města i  jeho ekonomiku. Někte-
rým negativním dopadům se dá předcházet 
chytrou adaptační strategií založenou na co 
nejpřesnějších datech. Liberecká klimatická 
komise proto na prvním místě navrhla zma-
povat aktuální stav teplot na území města, 
a to jak s využitím leteckého snímkování, tak 
přímým měřením teplot v ulicích. Tato data 
bude možné kombinovat s dalšími informa-
cemi – například se sociologickými daty, se 
stavem zeleně, s množstvím podzemní vody 
či s územním plánem. Na základě dostup-
ných informací bude možné vypracovat 
analýzu rizik vyplývajících ze změn klimatu, 
do které bude zahrnut nejen růst teplot, ale 
například také změny v četnosti dešťových 
srážek a identifikace dalších možných prů-
vodních jevů.

Na základě analýzy rizik pak mohou být 
stanovena jednotlivá adaptační opatření 
vhodná pro Liberec. A  konečně na zákla-
dě zvolených adaptačních opatření bude 
možné směřovat veřejné peníze adresně 
tam, kde to je nejvíce potřeba a kde to při-
nese největší efekt. V  městském prostoru 
se bude jednat zejména o umístění zeleně, 
vsakování dešťové vody nebo třeba úpravu 
barvy a teplotní emisivity povrchů ulic i fa-
sád. U budov nelze opomenout efekt ozele-
něných střech či nutnost jejich adaptace na 
vlny horka. Analýza rizik a implementační 
strategie výše zmíněných opatření poslou-
ží také všem občanům jako informace, jak 
nakládat se svým nemovitým majetkem, ať 
už se jedná o rekonstrukce, novostavby, či 
plánování využití pozemků.

Modely CzechGlobe naleznete na strán-
ce www.klimatickazmena.cz.

Analýza klimarizik
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Máte doma nepotřebné oblečení, boty či hračky a přemýšlíte, jak by se ještě daly využít? Když 
je v Liberci odevzdáte do modrých a zelených kontejnerů s logem klokana, pomůžete tím Fondu 
ohrožených dětí.

Počet sdílených růžových kol v libereckých ulicích se vrátí na původních 60 bicyklů jako v roce 
2018. Zvýšení počtu na 100 kol se v roce minulém neosvědčilo a výpůjček výrazně ubylo. Libere-
čáky by ale mohla oslovit chystaná novinka – elektrokola.

Ondřej Bičiště

„Odevzdané věci putují dětem 
do Klokánků, kromě toho z každé-
ho kilogramu sesbíraného mate-
riálu přispíváme jednou korunou 
na transparentní účet Fondu ohro-
žených dětí. Za dobu existence 
našeho projektu už jsme Klokán-
ky podpořili částkou 1 067 848 ko-
run,“ říká Pavlína Klementová, kte-
rá je tváří duchcovského projektu 
KlokTex.cz.

Konkrétně v  Liberci jsou kon-
tejnery zhruba na dvou desítkách 
míst. „Do kontejnerů lidé mohou 
odkládat oděvy, textil, spárované 
boty, kabelky, hračky a  další věci, 
které jsou v dobrém stavu. Nepatří 
tam poškozené, vlhké nebo zne-

čištěné oblečení, které už nejde vy-
užít. Nejlépe je uložit věci do igeli-
tové tašky či do pytle, což zaručí, 
že nedojde k  jejich poškození 
či znečištění,“ vysvětluje Kle-
mentová. Věci, které se nevyu-
žijí v Klokáncích, putují do zemí 
třetího světa.

Zařízení Fondu ohrožených 
dětí fungují už na patnácti mís-
tech České republiky a mají cel-
kovou kapacitu 322 míst. Děti 
v  nich dostanou péči, která je 
alternativou ústavního umístění, 
jenže finanční podpora Klokánků 
ze strany státu je nedostačující. 
I proto vznikl charitativní projekt 

KlokTex, který patří k nejvýznam-
nějším dárcům Fondu ohrožených 
dětí.

Redakce

Kola s  pomocným elektrickým 
motorem by mohla být zajíma-
vější variantou vzhledem ke kop-
covitému terénu ve městě. Radní 
vyhodnotí nabídky na provozova-
tele sdílení kol během února. Po-
čítají s  šedesáti klasickými bicykly 
a s dvaceti elektrickými.

Kola budou v ulicích k zapůjčení 
od 1. dubna až do 30. listopadu.

Systém sdílených kol pro statu-
tární město Liberec loni zajišťovala 
stejně jako v  roce 2018 společnost 
Rekola. Zatímco v prvním roce pro-
vozu (2018) na území města opero-
vala se 60 koly, v roce 2019 to bylo 
o 66 % více, tedy celkově 100 kol.

Jakkoliv zvýšení počtu kol a sou-
časně rozšíření zóny, kde je možné 
sdílená kola používat, zakládaly 
předpoklad, že musí dojít k nárůs-
tu počtu jízd, celoroční statistika to 
nepotvrdila.

Meziročně došlo k  43%   poklesu 

počtu výpůjček. Stejnou hodno-
tu vykazuje pokles celkového po-
čtu uživatelů (o  43 %) na  loňských 
2 700. Naopak ale o 76 % vzrostl po-
čet aktivních uživatelů, tedy lidí, kte-
ří jeli na kole minimálně jednou za 

týden. Průměrně tedy klesl poměr 
výpůjček vůči počtu provozovaných 
kol na  1,2 denně (v  roce 2018  byl 
poměr 2,7). Meziročně se ovšem vý-
razně prodloužila délka průměrné 
jízdy, a to bezmála dvojnásobně. 

Kontejnery s logem klokana

Novinka: sdílená elektrokola

Rekultivace skládky  
v Ruprechticích
V souvislosti	s plánovanou	
rekultivací	skládky	u ruprech-
tického	kamenolomu	se	na	
podzim	loňského	roku	objevily	
informace,	že	město	odmítlo	
již	přidělenou	dotaci	a situaci	
neřeší.	Podle	odboru	strategic-
kého	rozvoje	a dotací	magist-
rátu	to	ale	není	pravda.
Současné	vedení	města	pro-
jekt	„Rekultivace	staré	skládky	
v prostoru	odvalu	kamenolo-
mu	Ruprechtice“	řádně	pře-
vzalo.	Rozhodnutí	o poskytnutí	
dotace	(ze	dne	22. 2. 2018)	
bylo	podmíněno	doložením	
uzavřených	smluv	(komuni-
kace,	sanace),	které	však	ze	
strany	bývalého	vedení	města	
nebyly	doloženy	a na	projektu	
byla	přibližně	jeden	rok	zasta-
vena	veškerá	příprava	(z ne- 
známých	důvodů).	
Na	projektu	byly	zahájeny	prá-
ce	ihned	po	nástupu	nového	
vedení	města	(podzim	2018).	
Není	pravdou,	že	město	od	
projektu	odstoupilo.	Naopak	
nadále	pokračuje	v přípravách	
projektu	–	na	podzim	2019	
bylo	vydáno	stavební	povolení	
na	komunikaci,	která	by	od-
vedla	nákladní	dopravu	z obyt-
né	části	Ruprechtic,	a probíhají	
jednání	mezi	statutárním	měs-
tem	Liberec,	Ministerstvem	
životního	prostředí	a Státním	
fondem	životního	prostředí	
ČR,	kdy	k podané	žádosti	o do-
taci	vyvstalo	několik	zásadních	
otázek,	na	základě	kterých	
sám	poskytovatel	dotace	
upozorňuje	na	vysoká	rizika	
spojená	s realizací	projektu.	
Město	v tuto	chvíli	zvažuje	
další	postup	s ohledem	na	
minimalizaci	rizik	a možných	
nežádoucích	dopadů	projektu.

Krátkézprávy
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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.

Názory zastupitelů

Josef Šedlbauer, 
Změna pro Liberec

Trendem posled-
ních desetiletí je ubý-
vání vody, úrodné půdy a prostředí 
pro život. Z mnoha dat zmíním tři 
méně známé příklady, které se tý-
kají naší země.

•  Za 100 let se v českých zemích 
snížila schopnost půdy zadržo-
vat vodu na méně než polovinu. 
Příčinou je zastavění půdy a  její 
degradace průmyslovým země-
dělstvím – erozí na velkých lánech, 
utužením mechanizací, úbytkem 
organické hmoty používáním 
umělých hnojiv a pesticidů. 

• Za 60 let se průměrná teplota 
v  ČR zvýšila o  2 °C. Patříme mezi 
místa na planetě, kde teplota ros-
te nejrychleji. Důsledkem vyšších 
teplot je rychlejší vypařování vody 
z krajiny nebo třeba rozpad smrko-
vých lesů, které se v suchu a při vyš-
ších teplotách neubrání kůrovci. 

•  Za 27 let se ve střední Evropě 
snížilo množství létajícího hmy-
zu o  75 %. Příčinou je převážně 
používání zemědělské chemie 
a  ztráta vhodného prostředí pro 
život.

Společným jmenovatelem (ne-
jen) uvedených příkladů je klima-
tická změna a nakládání s krajinou 
bez ohledu na dlouhodobé důsled-
ky. O  změnách klimatu se u  nás 
vede dávno překonaná debata, 
která bohužel zpomaluje i  takové 
změny, na kterých se shodneme 
mnohem snadněji. Mezi ně patří 
obnova krajiny tak, aby byla schop-
ná zadržet víc vody, poskytovala 
podmínky pro pestřejší život a byla 
odolnější proti extrémům, jako je 
dlouhodobé sucho nebo povodně. 
Obnova krajiny je navíc dosažitel-
ná relativně snadno a rychle a týká 
se přímo místa, ve kterém žijeme. 
Představuje tak velmi efektivní 
způsob, jak zlepšit naše šance do 
budoucnosti. 

CO ZNAMENÁ OBNOVA 
KRAJINY?

Jde o  systematické plánování 
a realizaci řady opatření na dosta-
tečně velkém území. Jednotlivé 
úpravy, jako jsou mokřady, tůně, 
meze, suché poldry a další úpravy, 
vytvářejí hezká místa, ale fungující 

krajina vzniká až jejich souhrou na 
území alespoň celých povodí vět-
ších potoků a říček. Proto je obno-
va krajiny společným úkolem obcí 
a  širšího regionu. Koordinátorem 
a iniciátorem přitom musí být kraj-
ská samospráva. Obce a soukromí 
vlastníci pozemků na to sami ne-
stačí a stát je daleko.

LIBEREC A KRAJ SE MOHOU 
STÁT V OBNOVĚ KRAJINY 

PŘÍKLADEM
Předpokladem je, aby se obnova 

krajiny stala strategickou prioritou 
města i  kraje. Aby zejména vede-
ní kraje bylo lídrem, který získává 
a  motivuje obce, firmy a  občany, 
vytváří tlak na vládu a dává příklad 
dalším regionům. Vedení města má 
v  rukou především územní plán, 
který by měl zachovat a posílit ze-
lenou kostru města a zabránit jeho 
šíření do krajiny. Jestli se dokážeme 
dobře postarat o krajinu, je skuteč-
ně jen na nás. 

Obnova krajiny a zvýšení její odolnosti ke klimatickým změnám je to nejužitečnější, co pro sebe můžeme rychle udělat.

Postarat se o krajinu je hlavní úkol pro příští roky

V průběhu prosince se nám podařilo připravit malé předvánoční překvapení pro obyvatele Liberce v podobě necelé dvacítky 
parkovacích míst u kláštera.

Petr Židek, ODS

Na počátku byl 
koaliční slib, kte-
rým jsme se zavázali 
k  tomu, že se bude-
me snažit vyhledávat místa, kde je 
možné pomoci zlepšit parkování. 
V oblasti kláštera, kde má ordinaci 
řada lékařů-specialistů si obyva-
telé Liberce dlouhodobě stěžovali 
na nedostatek míst k  parkování, 
a tím i komplikovanou dostupnost 
tohoto zařízení. Možná si někdo 
řekne, že v  okolních ulicích nebo 
třeba v centru města, v obchodních 

centrech je dostatek míst pro par-
kování a není to daleko. Ano, dá se 
s  tímto argumentem souhlasit, ale 
jen částečně. Pokud se chce člověk 
dostat do divadla, do knihovny či 
na magistrát, není problém zapar-
kovat kdekoli ve městě a dojít, kam 
je potřeba. Ale když máte francouz-
ské hole nebo vás čeká nepříjemný, 
mnohdy i bolestivý zákrok, je každý 
rád, když těch kroků k  autu musí 
udělat co nejméně. Řešení, které 
jsme zvolili, má řadu plusů. Je to 
blízko, bylo to jednoduché, bylo to 
rychlé, bylo to levné. 

Plocha, která zde fungovala před 

desítkami let jako asfaltové hřiště, 
postupně zarostla a  léta si jí nikdo 
nevšímal. Stačilo ji vyčistit od nále-
tových dřevin. Následně zbudovat 
napojení na komunikaci a  osadit 
dopravním značením. Instalace 
parkovacího automatu byla spíše 
nutností, a  to proto, že bez něj by 
toto parkoviště neplnilo účel, kte-
rý plnit má a plní. Našla by se řada 
těch, kteří by ho využívali k celoden-
nímu parkování. A to jsme nechtěli. 
Chceme, aby sloužilo lidem, kteří 
jdou k lékaři, kteří potřebují navští-
vit „Liebičku“, nebo pro rodiče, kteří 
vozí děti do školky u přehrady. 

Ohlasy jsou různé. Někdo říká, 
že jsme to tam měli vybagrovat, 
odstranit suť a rozšířit park, že prý 
zase betonujeme. Druzí jsou rádi, 
že jsme jim ulehčili cestu k  lékaři, 
s dětmi do školky a rozumně a lev-
ně využili stávající plochu.

Je na každém, aby si udělal 
vlastní názor. Já osobně souhlasím 
s  těmi druhými i  s  ohledem na to, 
že náklady byly 180 tis. Kč včetně 
DPH. Ano slyšíte dobře, pouhých 
180 tis. Kč, což znamená, že jedno 
parkovací místo vyšlo na necelých 
deset tisíc korun. Za mě je to super 
zpráva. 

Jednoduché řešení za málo peněz

29. ledna od 18.30 do 20.00 
proběhne v Lidových sadech 
v Liberci v sále Experimentálního 
studia setkání, na kterém budeme 
mluvit o konkrétním programu 
obnovy krajiny, o způsobech, jak 
tento program prosadit, a o tom, 
jak každý z nás může pomoci. 

Setkání je otevřené, vstup zdarma. 
Pokud se o téma zajímáte, přijďte. 

Fórum pro budoucnost
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Informace 
zastupitelky
Marie Pavlová, Změna pro Liberec 

Jak je pravděpodobně veřejně 
známo, firma Likto, s.r.o., na mne 
podala žalobu na ochranu osob-
nosti.

Vedení firmy rozčilují mé články 
ve Zpravodaji Liberec o  znečišťo-
vání ovzduší.

Jednání soudu bylo nařízeno na 
6. 11. 2019, posléze na 17. 1. 2020.
Nyní pan soudce řízení přeložil na 
24. 1. 2020 u Krajského soudu v Li-
berci. Jednání by mělo začít v 9.00 
hod. ve 2. poschodí, číslo dveří 25.

Zuzana Kocumová,
Liberec otevřený 
lidem

Znova a znova zaznívají ve veřej-
ných anketách, na setkáních. Proto 
nebylo nijak velkým překvapením, 
co zaznělo i na veřejném fóru v září 
loňského roku:

1. Vyřešit situaci s bezdomovci 
a nepřizpůsobivými v centru

2. Zkrátit dobu uzavírek 
(návaznost prací, kratší termíny)

3. Rekonstrukce městského 
bazénu

4. Řešit návaznost cyklostezek
5. Revitalizace liberecké přehrady
6. Zlepšení fungování stavebního 

úřadu
7. Rekonstrukce amfiteátru
8. Podpora venkovních 

volnočasových aktivit dětí

Proč píšu o události, která je sta-
rá více než rok? Protože „už“ po 14 
měsících se radnice dopracovala 
k  tomu, že tyto problémy sepsala 
do jednoho materiálu a  byli urče-
ni konkrétní politici z  koalice Sta-
rostů, ANO a  ODS k  jejich řešení. 
Nevím jak vám, ale mně to přijde 
zoufale málo.

Tento pomalý postup má pro ve-
dení města jednu výhodu – aktivní 
lidé buď postupem času rezignují, 
a  tak už na fóra chodit nebudou. 
Nebo při dostatečně dlouhé prodle-
vě zapomenou, že kdysi někde byli, 
něco vyplňovali… A nebo zemřou.

Možná to zní jako černý humor, 
ale není tomu tak. Tento případ už 
v Liberci máme. Pan Jaromír Tůma 
chodil na zastupitelstva léta se stíž-
ností na práci stavebního úřadu, 
vždy mu bylo více či méně slušně 
poděkováno…  A to bylo vše. Řeše-
ní se nedočká. Zemřel a  jeho stíž-

nost se tím „vyřešila“. Bohužel se 
zdá, že i kdyby žil o mnoho let déle, 
narovnání stavu by se nedočkal. 
Spolu s kolegou Baxou jsme osob-
ně byli přímo za primátorem se žá-
dostí, aby ostudnou práci staveb-
ního úřadu řešil  – marně. Neděje 
se nic. Vždy jste slušně vyslechnuti, 
ale reálný dopad je nulový. 

Stejně jako u  veřejného fóra, 
kde po roce a  dvou měsících je 
zpracovaný materiál  – ovšem bez 
jakékoliv informace, zda se s pro-
blémy něco událo. Někde je vinou 
nedostatek peněz, což se není při 
nastavení rozpočtu i  obrovskému 
zadlužení co divit. V mnoha přípa-
dech je ovšem hlavním důvodem 
jen nedostatek politické vůle  – 
nebo odvahy do řešení problému 
jít.

A tak má Liberec starosti i se Sta-
rosty ve vedení města – a asi ještě 
dlouho mít bude.

Liberec má starosti. Bohužel tempem, jakým se pracuje na jejich řešení, je ještě dlouho mít 
bude. Přitom problémy, které Liberečany trápí, se stále opakují.

Bazén, uzavírky, stavební úřad – řekněte 
nám problémy a my… Je za rok sepíšeme

Jaromír Baxa, 
Liberec otevřený 
lidem

Odpověď je jed-
noduchá: Chybí vůle. Nikomu 
z  vrcholných politiků města se 
do snížení dluhů prostě nechtělo 
a  nechce. Důsledky nižšího dluhu 
v  podobě nižších splátek se pro-
jeví až dlouho po konci volebního 
období, přitom každý z našich po-
sledních primátorů a náměstků se 
chce mnohem více chlubit tím, co 
se podařilo postavit. To platí pro 
J. Zámečníka stejně jako to platilo 
pro J. Korytáře. Jako by chlubení 
se snížením dluhu nebylo pro vo-
liče dostatečně atraktivní. Přitom 
bychom na nižších dluzích tolik 
vydělali!

Zatím pořád dokola poslouchá-

me, na co potřebujeme peníze. 
A  výsledkem je, že jsme za devět 
let splácení z  dvou miliard dluhů 
umazali jen čtyři sta milionů, mno-
hem méně, než se původně pláno-
valo. Pořád nám zbývá 1,6 miliardy. 
Zato naše úroky postupně vzrostly 
na 7 % ročně a  splátky vyskočily 
z necelých 170 milionů až k 240 mi-
lionům. 240 milionů! Čtvrt miliar- 
dy každý rok, z  toho 140 mil. jen 
na úrocích. To jsou ty peníze, které 
nám chybí jinde.

Do roku 2025 tyto nehorázné 
podmínky nemůžeme změnit, Čes-
ká spořitelna je náš drahý partner, 
který nám nic neodpustí a žádnou 
větší úlevu neposkytne. Nyní nám 
ale hrozí, že k České spořitelně zů-
staneme odsouzeni i  nadále. Sta-
rostové, ANO a  ODS plánují další 
navyšování městského dluhu. To 

ale může znamenat, že v roce 2025 
budeme mít na stole zase jen jedi-
nou nabídku se stejně nepříjemný-
mi podmínkami, jaké máme dnes. 
Jiné banky se do financování Liber-
ce nepohrnou a peníze nám budou 
chybět pořád.

V  tomto kontextu je smutné 
a  absurdní zároveň pozorovat, jak 
vedení města zásobuje veřejnost 
lákavými vizemi toho, jak by moh-
lo naše město vypadat bez toho, že 
by řešilo, kde na všechny nápady 
vezme peníze. V podstatě utrácíme 
desítky milionů za projekty a  stu-
die na věci, na které mít nebude-
me. Zřetelně to ukazuje schválený 
rozpočtový výhled. Peníze v  něm 
nejsou ani na připravené projekty 
domů se sociálními byty s  přislí-
benými dotacemi, ani na havarijní 
opravy mostů a  silnic, ani na re-

konstrukci bazénu. Přitom klesají 
výdaje na údržbu a  investice do 
zeleně a  veřejných prostranství, 
předvolebním slibům navzdory.

Ani pan primátor, ani jeho ná-
městci nemohou přehlížet, že s ta-
kovým hospodařením se žádného 
udržitelného rozvoje nedočkáme. 
Přesto s tím nic nedělají. 

Naše vize je jiná. Rychlejší splá-
cení dluhů vidíme jako úplně 
nejdůležitější krok k  budoucímu 
rozvoji města, protože jen tak se 
budeme moci svobodněji rozhodo-
vat. I  proto jsme navrhli rozpočet 
na rok 2020 neschválit a  konečně 
začít šetřit. Našemu návrhu přiky-
vovali i někteří koaliční zastupitelé, 
na výsledné hlasování to ale ne-
mělo vliv. Přesto cítíme povinnost 
i nadále prosazovat naši vizi města 
bez dluhů, ale zato s budoucností.

Naše vize: Město bez dluhů
Málokoho ještě zajímají slova o tom, že si s sebou pořád táhneme velký dluh z minulosti a že je kvůli tomu málo peněz. Mno-
hem častěji slyším otázku, jak je možné, že s tím dluhem už konečně někdo něco neudělá.

Vážení čtenáři, texty  
uveřejněné v zastupitelské 
rubrice Názory zastupitelů 

najdete také na 
internetových stránkách  

www.liberec.cz/
zastupitelstvo
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Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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Jan Berki, SLK
 

Současná politic-
ká reprezentace měs-
ta má za sebou více 
než rok činnosti. Něco se daří, 
něco ne. To je přirozené. Ač se to 
někdy nezdá, i  politici jsou jen 
lidé. Nechci ale hodnotit jiné, to je 
vždycky jednoduché druhé kriti-
zovat. Dal jsem si za cíl zlepšit po-
litickou kulturu, i proto jsem přijal 
roli v místní Agendě 21 a Zdravém 
městě.

Participativní rozpočet má 
umožnit občanům města i  mezi 
volbami vybírat alespoň část pro-
jektů, které budou realizovány. Zá-
roveň jim umožňuje aktivně tyto 
projekty navrhovat. Participativní 
rozpočet běží ve svém prvním roce 
a  aktuálně se jeho tým snaží po-
moci navrhovatelům dopracovat 
projekty k hlasovatelné podobě. Až 
bude první ročník za námi, vyhod-
notíme ho i za spolupráce veřejnos-
ti a nastavíme ročník další. 

Lidé z Liberce se mohou podílet 
na směřování města také při Veřej-
ném fóru a následující anketě, které 
spoluurčují priority města. V  sou-

časné době se připravuje také stra-
tegie města. Jedním ze zdrojů stra-
tegie jsou právě výsledky Veřejného 
fóra 2019. V  tomto roce platformu 
veřejného fóra využijeme pro při-
pomínkování navržené strategie.

Snažíme se pomáhat při řešení 
sporných situací ve městě. V  uply-
nulém roce se jednalo o  Zborov-
skou rokli nebo okolí baru Azyl. Jde 
to pomalu a teprve se to učíme. Ne-
chceme, aby město hrálo soudce, 
ale spíše zprostředkovatele urov-
nání sporů a  nalezení přijatelného 
řešení.

Postupně se učíme pracovat s vý-
bory postavenými na nových prin-
cipech, byť to občas skřípe. Začalo 
se diskutovat o  novém jednacím 
řádu. A  v  letošním roce nás čeká 
diskuse o osadních výborech, o  je-
jich složení, úkolech, postavení. To 
bude zřejmě největší výzvou v  ob-
lasti zapojování veřejnosti v  tomto 
roce. 

Děkuji moc svým spolupracovní-
kům, bez nichž by se nedařilo věci 
posouvat. Přeji všem obyvatelům 
našeho krásného Liberce v  novém 
roce naplnění cílů, zdraví a  mno-
ho radostných setkání. Těším se na 
spolupráci a podnětné diskuse. 

Vždycky si přeji, aby co nejvíce lidí mohlo vánoční svátky 
a konec roku trávit tak, jak chtějí. Aby v ten čas zavládla rodin-
ná pohoda a vnitřní klid. Nastavení klidnější a věcnější atmo-
sféry v komunální politice vnímám i jako svůj úkol.

První krůčky za námi

Zpravodaj^Liberec
ve všech libereckých schránkách

50 000 ks

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

čtvrtek 12. března
od 17 hodin
ZŠ Ostašov

^L
čtvrtek 13. února

od 17 hodin
ZŠ Kaplického
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TIPY A POZVÁNKY NA AKCE V LIBERCI

VisitLiberec.eu

^Liberec

Nejaktuálnější 
zprávy 
z města 

a radnice

V městské části Ruprechtice v areálu Centra aktivního času 
Konopná v Konopné ulici sídlí jedna z největších městských 
poboček Krajské vědecké knihovny v Liberci. 

Pobočka knihovny  
v Ruprechticích

Pokud rádi čtete a potřebujete se 
často zásobit novými knížkami, ale 
bydlíte v některé z okrajových čtvr-
tí Liberce, nemusíte pokaždé dojíž-
dět až do hlavní budovy liberecké 
knihovny. V  městských částech je 
pro vás otevřeno šest knihovních 
poboček. O  některých jsme již in-
formovali v minulých číslech, dnes 
představíme další z nich. 

Ruprechtická pobočka disponu-
je velkým množstvím knih různých 
žánrů. Naleznete zde detektivky, 
ženskou četbu, sci-fi, dobrodruž-
nou literaturu atd., ale i  dětskou 
četbu a  také časopisy pro dospělé 
i děti. Můžete si zde také objedná-
vat k dodání či vracet i dokumenty 
z hlavní budovy. I  tato pobočka je 
vybavena novým knihovnickým 
nábytkem a je důstojným a příjem-
ným místem, kde čtenáři rádi tráví 
svůj čas. Pobočka je bezbariérová.

Kromě jiného se zde knihovni-
ce věnují přípravě pořadů pro Zá-
kladní školy Vrchlického, Sokolská 
a nám. Míru. Děti se z pořadů do-

zví mnoho užitečného o knížkách, 
zjistí, co se může dít v  knihovně 
večer, a  jak vznikla první kniha. 
O tom všem je pořad Knihovnické 
pohádky inspirovaný stejnojmen-
nou knihou Zuzany Pospíšilové. 
Z  pořadu Jaro a Velikonoce si žáci 
odnesou poznatky o  velikonoč-
ních zvycích a o jarních přírodních 
kouzlech. Na pobočce jsou oblíbe-
né poučné pohádky plné fantazie 
v podání divadélka Kordula.

Informace o akcích na pobočce 
Ruprechtice naleznete na našich 
webových stránkách v sekci Kalen-
dář akcí, bližší informace o provo-
zu pobočky v oddíle Pobočky.

Otevírací doba pobočky:
Pondělí 10.00–12.00 hod. 

13.00–17.30 hod.
Úterý 12.00–15.30 hod.
Středa 10.00–12.00 hod. 

13.00–17.30 hod.
Čtvrtek 10.00–12.00 hod.

13.00–17.00 hod.
Pátek zavřeno.

  www.kvkli.cz 
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Kultura, historie, společnost

Galileo podle Petra Síse 

Opravy v divadle
Divadlo	F.	X.	Šaldy	bude	
čerpat	z investičního	fondu	
organizace	ve	výši	1 421 000	
Kč.	Bude	pořízen	osvětlovací	
pult	a projektová	dokumenta-
ce	k výměně	sedadel	v hlediš-
ti	Šaldova	divadla.	
Současný	osvětlovací	pult	
v Malém	divadle	byl	pořízen	
v roce	2008	a je	už	technicky	
nevyhovující.	Pult	odesílá	chy-
bové	údaje	do	řídicích	jedno-
tek	světel,	což	způsobuje	pro-
blémy	v průběhu	divadelních	
představení.	Dodavatel	bude	
vybrán	na	základě	veřejné	
zakázky.	Přepokládaná	cena	
je	1 300 000	Kč.
Dalším	vylepšením	pro	ná-
vštěvníky	divadla	je	plánova-
ná	výměna	sedadel	v hledišti.	
Současná	sedadla	pořízená	
počátkem	90.	let	dosluhují	
a je	nutné	je	často	opravovat.	
Velkým	problémem	je	však	
nedostupnost	náhradních	
dílů.	Projektová	dokumenta-
ce,	která	bude	stát	121 000	
Kč,	je	přípravou	na	vypsání	
výběrového	řízení	na	doda-
vatele,	které	v případě	získání	
dotačních	prostředků	bude	
následovat.

Krátkézprávy

V sobotu 18. ledna v 17.00 hodin se v Naivním divadle uskuteční druhá premiéra probíhající 
jubilejní 70. sezony. 

Vít Peřina

Po Karlu Hynku Máchovi a jeho 
Pouti krkonošské se i  tentokráte 
tvůrci opřeli o  výraznou literární 
předlohu. A nejen literární. Novin-
ka na repertoáru NDL se jmenuje 
Hvězdný posel a  je inspirována 
knihou světově proslulého výtvar-
níka a autora knížek pro děti Petra 
Síse, který mimochodem v  loň-
ském roce oslavil stejně významné 
životní jubileum jako Naivní diva-
dlo. 

Ten příběh se odehrál strašně 
dávno. Tak dávno, že tou dobou 
ještě obíhalo Slunce kolem Země 
a  ne naopak. Nebo si to alespoň 
většina lidí myslela. A  v  té pra-
dávné době  – před téměř pěti sty 

lety – se jednoho dne narodil v ital-
ském městě Pisa chlapec. V  jeho 
očích svítily jasné hvězdy. Dostal 
jméno Galileo. Nejraději ze všeho 
pozoroval nebe. Byl velmi zvědavý 

a zvídavý. Každé tajemství pro něj 
bylo výzvou. Co když je to všechno 
úplně jinak? 

Loutková inscenace o  životě 
slavného astronoma, matematika 
a  filozofa Galilea Galileie je záro-
veň inscenací o  hledání pravdy, 
lásce ke hvězdám, zvědavosti, zví-
davosti a vynalézavosti. V Naivním 
divadle ji připravuje tým mladé 
talentované režisérky Anny Klime-
šové, pro kterou se jedná o  první 
spolupráci s Naivním divadlem. 

Výpravu inspirovanou ilustra-
cemi Petra Síse připravil scénograf 
Robert Smolík, který je v  Naivním 
divadle coby výtvarník podepsán 
pod celou řadou inscenací (O  be-
ránkovi, který spadl z  nebe, Šššš. 
Šššš. Hůůů. Haf!). 

Syn a Vražda v Orient expresu
Na začátek roku 2020 si Divadlo Františka Xavera Šaldy připravilo pro své pubilkum hned dvě 
premiéry činohry.

DFXŠ

Na scéně Šaldova divadla bu-
dou moci diváci na přelomu led-
na a  února vidět premiéru slav-
né detektivky. Čeká je divadelní 
zpracování slavného díla autorky 
legendárních detektivních romá-
nů Agathy Christie Vražda v Orient 
expresu. Výpravné zpracování v re-
žii v režii Kateřiny Duškové divadlo 
uvede v první a druhé premiéře již 
31.  ledna a  2.  února. Únorové re-
prízy se potom konají v  termínech 
8. a 21. února. 

Druhá premiéra, kterou uvede 
na svých prknech tentokrát Malé 
divadlo, proběhne krátce poté, již 
14. února 2020. Jedná se o inscena-
ci Syn stále známějšího autora Flo-
riana Zellera. Dílo uvede liberecké 

divadlo jako českou premiéru v re-
žii Petra Štindla, který má již s reží-
rováním děl tohoto autora bohaté 
zkušenosti. 

Hra Syn se s francouzskou jem-
ností i otevřeností dotýká zmatků 
v  současné rodině. Florian Zeller 

patří k  nejúspěšnějším součas-
ným francouzským dramatikům, 
navazuje na tamní konverzační 
tradici a  jeho hry jsou oceňo-
vané a  uváděné po celém světě. 
Syna budou moci diváci vidět 14. 
a 21. února.
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Ivan Langr, náměstek primátora  
pro kulturu, školství, sociální věci 
a cestovní ruch

Liberec se v  květnu stane po-
řadatelským městem ceněného 
mezinárodního festivalu animova-
ných filmů Anifilm 2020, souběžně 
významně zintenzivníme práce na 
přípravě možné kandidatury naše-
ho města na Evropské hlavní město 
kultury 2028 (Liberec 2028).

Třetí velkou aktivitou bude zre-
staurování kaple Božího hrobu v tzv. 
barokní zahradě u kostela Nalezení 
sv. Kříže, které jsme stabilizační-
mi havarijními pracemi zahájili již 

v samotném závěru roku 2019. Kap-
le patří vedle kostela a mariánského 
sloupu Matyáše Bernarda Brauna 
k našim barokním památkám, kte-
ré musíme zachovat pro budoucí 
generace. V rámci dohody s římsko-
katolickou církví jsme kapli získali 
na 50 let do výpůjčky, abychom ji 
mohli zrenovovat a zapojit ji do kul-
turního okruhu Via Sacra.

Pokud jde o projekt Liberec 2028, 
zahájíme letos práce na povinné 

strategii kultury a  souvisejících 
dokumentech, které jsou pro kan-
didaturu nezbytné. O  podání při-
hlášky se bude rozhodovat v  roce 
2021, kdy také bude Ministerstvem 
kultury zveřejněna národní výzva. 
Liberec poté bude mít 10 měsíců 
na to přihlášku podat, vyhodno-
cení v  rámci České republiky (filtr 
pro užší kolo) přijde na řadu v roce 
2022.

Změnu konceptu také chystá-
me pro Liberecký jarmark a  Léto 
na náměstí. Jarmark se nově bude 
konat jen jednou za dva roky, 
vždy v  sudých letech, abychom 
zachovali střídání s  frýdlantský-

mi valdštejnskými slavnostmi. 
Na druhou stranu jsme jarmarku 
zdvojnásobili rozpočet, abychom 
jej vrátili zpět na místo největší 
městské slavnosti. Novou podobu 
by mělo mít i prázdninové Léto na 
náměstí, jeho kontury ale teprve 
tvoříme. 

Ve druhé polovině roku budeme 
rovněž soutěžit dodavatele na bu-
doucí velikonoční a  adventní trhy, 
protože původní pětiletá smlouva 
na konci roku 2020 vyprší. V  plá-
nech ale máme i celou řadu atrak-
tivních menších kulturních pro-
jektů a  aktivit. Liberec zkrátka je 
a bude městem rozmanité kultury!

Určitým přelomem v oblasti liberecké kultury by mohl být rok 2020. Chystáme totiž několik zásadních projektů i změn. 

Rok 2020 ve znamení liberecké kultury

Jiří B. Sturz, DFXŠ

V neděli 5.  ledna se liberecký 
operní soubor Divadla F. X. Šaldy 
zúčastnil nejprestižnější tuzem-
ské soutěžní přehlídky hudební-
ho divadla Opera 2020. 

Na festivalu, jehož se letos 
účastní 17 souborů z  Česka 
a  Slovenska, opera předvedla 
unikátní jednoaktovky Sergeje 
Rachmaninova  – Francesca da 
Rimini a  Lakomý rytíř. Opera 
Šaldova divadla na tomto festi-
vale získala pětkrát hlavní cenu, 
z  toho čtyřikrát po sobě, což je 
senzační úspěch, který se dosud 
u nás nepodařil žádnému oper-
nímu domu. 

Večer ve zcela zaplněném 
Národním divadle byl skuteč-
ně výjimečný. Opery v  nastu-
dování Martina Doubravského 
a režii Lindy Keprtové ohromily 
publikum navzdory skutečnosti 
(a nebo právě proto), že se jedná 
o  mimořádně sugestivní exkurz 
do temných zákoutí lidské duše. 
Hlasité „bravo“ popravdě nále-
želo všem hudebním složkám – 
orchestru, sboru a  jedinečným 
sólistům. Ať již soutěžní výsle-
dek festivalu Opera 2020 do-
padne jakkoliv (trvá do 2. 3.), je 
jasné, že „opera pod Ještědem“ 
svou pozici na špičce současné-
ho českého hudebního divadla 
pevně drží. 

Liberecká opera 
v Národním divadle

O něco méně projektů a akcí než v minulém roce – šestnáct – 
bylo do 5. ledna nominováno na Kulturní počin roku 2019. 

16 nominací na 
kulturní počin

Ivan Langr, náměstek primátora 

V  rámci už 4. ročníku jsme při-
tom soutěž o  něco inovovali, když 
jsme ji tentokrát vyhlásili hned ve 
třech kategoriích: kulturní počin 
na území města, reprezentace měs-
ta a dvorana slávy. Mezi nominanty 
přitom nechybějí někteří tradiční 
pořadatelé a organizace.

V  kategorii kulturní počin na 
území města mezi kandidáty oce-
nění najdeme například úspěš-
nou divadelní inscenaci Naivního 
divadla Liberec Šššš. Šššš. Hůůů. 
Haf!, neméně úspěšnou architek-
tonickou realizaci Mateřské školy 
Nová Ruda, mezinárodní taneční 
soutěž New Generation, historický 
poštovní bál, Majáles 2019 či fes-
tival poezie. V  kategorii reprezen-
tace města pak dorazily nominace 
pro Severáček za vítězství na me-
zinárodních pěveckých soutěžích 
v Bratislavě a Praze a pro mladého 
houslistu Daniela Matejču za vítěz-
ství za Kociánově houslové soutěži, 
na Národní soutěži ZUŠ a  také na 
německé Národní soutěži Jugend 

musiziert. V  kategorii dvorana slá-
vy jsme obdrželi jedinou nominaci.

Soutěž o Kulturní počin jsem ini-
cioval v roce 2015 s cílem ještě více 
prezentovat zajímavé kulturní akce 
a projekty včetně těch, které nejsou 
určeny pro většinového diváka, ná-
vštěvníka či posluchače. Kulturu 
totiž vnímám jako zcela zásadní 
oblast, která svým úžasným privi-
legiem pozitivně formovat člověka 
má obrovský dopad na celou spo-
lečnost. Každý zajímavý kulturní 
počin a  jeho divácká reflexe tak 
mohou přinést větší či menší po-
sun v myšlení jednotlivců i skupin, 
a to tím žádoucím směrem.

Do prvního ročníku 2016 bylo 
nominováno 18 počinů, vítězství 
si odnesla Německo-česká výsta-
va 1906/2016 Oblastní galerie Li-
berec  – Lázně, o  rok později z  19 
kandidátů nejvíce zabodoval 10letý 
houslista Milan Kostelenec. V  loň-
ském roce si pak mezi 29 nominan-
ty vavříny odneslo statutární město 
Liberec za zrestaurování marián-
ského (morového) sloupu v tzv. ba-
rokní zahradě. 
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Redakce

„Projekt Nesoudíme. Pomáhá-
me vhodně doplňuje široké spekt-
rum pomoci, které v rámci rodinné 
politiky město nabízí. Naší záštitou 
pomáháme zachraňovat vztahy 
a životy konkrétních lidí a přispívá-
me k tomu, aby se informace o této 
bezplatné pomoci ženám v  nouzi 
dále šířila,“ vysvětlil primátor Jaro-
slav Zámečník.

„Spolupráce si velmi vážíme, 
protože pomoci můžeme jen 
těm ženám, které se o  naší Lince 
pomoci dozvědí a  najdou odva-
hu zavolat a  svěřit se. Záštita od 
města a  důvěra v  náš projekt je 
proto zásadní,“ potvrdila Jaro-
slava Trajerová, vedoucí projektu 

„Nesoudíme. Pomáháme“, a  do-
plnila: „Ke službám, které ženám 

bezplatně poskytujeme, patří 
zejména krizová intervence, psy-

choterapie, osobní konzultace, 
párová mediace, analýza výsledků 
prenatálních vyšetření, doprová-
zení těhotenstvím, doprovázení 
při prenatální i  perinatální ztrá-
tě, sociálně právní poradenství, 
zprostředkování ubytování v pro-
věřených rodinách nebo finanční 
a hmotná výpomoc.“

Projekt podpořila na podzim 
i  Asociace krajů ČR a  již 93 měst 
a obcí z celé České republiky a řada 
nemocnic. Projekt vznikl na zákla-
dě dlouholetých zkušeností  z  po-
radny Linky pomoci. Z  celkového 
počtu více než 400 žen, které se 
ročně na Linku pomoci (800 108 
000, poradna@linkapomoci.cz) ob-
rátí, se 80 procent cítí být pod tla-
kem, aby podstoupily potrat.

Pomoc ženám při nečekaném těhotenství
Ženám, které se dostaly v souvislosti s nečekaným těhotenstvím do složité životní situace a které se cítí například okolnostmi 
nebo rodinou nuceny k potratu, nabízí pomoc projekt „Nesoudíme. Pomáháme“. Záštitu tomuto projektu, jehož zřizovatelem je 
Hnutí Pro život ČR, udělil liberecký primátor Jaroslav Zámečník. Projekt získal záštitu i od Libereckého kraje.

PROGRAM CENTRÁLNÍHO KLUBU SENIORŮ
Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1, e-mail: klub@ksk.liberec.cz
tel.: 485 244 992 www.ksk-liberec.cz/seniori
Účastníci akcí souhlasí s pořízením zvukového a obrazového záznamu, 
který může být využit Komunitním střediskem Kontakt Liberec, p. o. 
pro účely prezentace akcí či aktivit přímo souvisejících.

ÚTERÝ

21. 01.
14.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Hudební odpoledne  
s harmonikou 

STŘEDA

22. 01.
13.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Digitální tělocvična 
v rámci projektu Médiím na kloub

ČTVRTEK

23. 01.
10.00 hod.

Home Credit Aréna

Tréninkové dopoledne v kuželně 
(vstup na předem zakoupenou 

permanentku)

PÁTEK

24. 01.
13.00 hod.

sál - suterén Otevřená hodina jógy

ÚTERÝ

28. 01.
09.12 hod.

Terminál MHD, 
tramvaj č. 3

Výlet s klubem Šlapeto

ÚTERÝ

28. 01.
16.00 hod.
Restaurace  
Budvarka

Hospodský kvíz 

ČTVRTEK

30. 01.
09.00 hod.

restaurace Beseda, 
Frýdlant

Frýdlantská šipka 

ČTVRTEK

30. 01.
13.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Herní odpoledne 

PÁTEK

31. 01.
10.00 hod.

bílá klubovna,  
5. patro

Antonín Dvořák - Rusalka 
v divadelní kavárně 

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 a od 09.00 hod. Ručník s sebou!
Cvičení na židlích - každý pátek od 11.00 hod.
Cvičení pro seniory v rytmu hudby - každý pátek od 10.00 hod.
Zájemci o bezplatné vzdělávací kurzy počítačů a tabletů (pro začátečníky 
i pokročilé) a trénování paměti se mohou přihlásit v CKS.

Alena Malečková, 
koordinátor dobrovolníků

Část dobrovolníků z Hospice sva-
té Zdislavy zajišťuje chod recepce. 
Jejich úsměv je to první, co návštěvy 
při příchodu k  nám vidí. Prohodit 
pár milých slov může příbuzným 
a  přátelům klientů hodně ulevit 
v jejich těžké situaci. V recepci jsou 
převážně lidé důchodového věku, 
protože nejde o  fyzicky náročnou 
práci. Ano, mohli by si říct, že si své 
už odpracovali. Ale to oni ne. Chtějí 
být ještě užiteční a já musím uznat, 
že na recepci vládnou s  energií 
a smyslem pro pořádek, který někdy 
marně hledám i u mladších lidí. 

Další skupinou jsou dobrovolníci, 
kteří zajišťují chod hospicové čajov-
ny. Patří sem většinou lidé středního 
věku, mámy a tátové od rodin, často 
s  ještě nedospělými  dětmi. Snaží se 
s  citem a  porozuměním obsluhovat 
naše klienty a jejich návštěvy. Nejen-
že vaří kávu, čaj a  další nápoje, ale 
když je čas, rádi si s  klienty popoví-

dají, zahrají si s nimi hry či jinak zpří-
jemní odpoledne.

A pak je tu skupina lidí, kteří mají 
odvahu navštěvovat klienty přímo 
u lůžka. Citlivě a  hlavně s ohledem 
na přání a možnosti klienta s ním 
sdílí jeho čas. I tady se povídá, hrají 
se hry, předčítá se z knih či časopi-
sů. Často ale stačí jen tiše posedět 
nebo držet ležícího za ruku. Znám 
i příběhy statečných dobrovolníků, 
kteří doprovodili umírajícího až na 
práh smrti.

A  v  neposlední řadě jsou tu dob-
rovolníci, kteří hospici vypomáhají 
při jednorázových akcích, při údržbě 
zahrady, programech a podobně.

Dobrovolnická práce v  hospici 
není snadná. Nutí nás zamýšlet se 
hlouběji nad životem i  smrtí. Vede 
nás od povrchnosti do hloubky. Ale 
to je právě to, co na ní vnímám jako 
nejvíce obohacující. 

Dobrovolníci jsou báječní lidé a já 
jim děkuji za to, jací jsou. Máte chuť 
zkusit to s námi? Napište: alena.ma-
leckova@hospiczdislavy.cz

Dobrovolníci od sv. Zdislavy
Měla jsem to štěstí, že jsem poznala skupinu prima lidí. Ve 
svém volném čase pomáhají umírajícím lidem anebo těm, kteří 
jsou vážně nemocní a odkázaní na péči ostatních. 
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WWW.LIBEREC.CZ/ZTRATY ‑NALEZY
Informace k agendě ztrát a nálezů vám poskytne Veronika Hiršalová (tel.: 485 244 948). 
Seznam naleznete také na internetových stránkách: www.liberec.cz/ztraty ‑nalezy. 

SEZNAM VĚCÍ NALEZENÝCH OD 1. 12. DO 31. 12. 2019
396/19 finanční hotovost 23. 12. 

395/19 deštník 23. 12. 

393/19

nálezy DPMLJ (nalezeno 5.–11. 12.): taška (erotická pomůcka); vak (spor-
tovní oblečení); taška (dopis Antalon); mobilní telefon; sluchátka; 3× 
maketa mobilního telefonu; taška – Tomáš Štěpánek; 3x čepice; paměťová 
karta; peněženka – David Jonáš; peněženka – Jan Štefl; láhev; 2× peně-
ženka (pouzdro)

20. 12. 

391/19 průkaz – Milena Kubíčková 19. 12. 

390/19 balík – Jessica Regnerová 19. 12. 

389/19 klíče – Josef, Pepa 18. 12. 

388/19 peněženka dětská 18. 12. 

387/19 hodinky 18. 12. 

386/19 mobilní telefon 18. 12. 

385/19 klíče 18. 12. 

384/19 finanční hotovost (v obchodním centru) 18. 12. 

382/19 klíče 16. 12. 

380/19 peněženka – Eliška Králová 13. 12. 

379/19
nálezy DPMLJ (29. 11.–6. 12.): čelenka, čepice, kapuce, peněženka – Ště-
pánka Loudová, batoh (úbor), bunda, 2× mobilní telefon

13. 12. 

377/19 peněženka – Natalija Kukul 12. 12. 

376/19 finanční hotovost 11. 12. 

373/19 klíče 9. 12. 

372/19
nálezy DPMLJ (20.–28. 11.): peněženka, rukavice, peněženka – Samuel 
Wachtarczyk, mobilní telefon, tričko, 2× čepice, igelitová taška (plavání), 
deštník

6. 12. 

371/19 karta – Doina Pana 6. 12. 

368/19 pouzdro – Marián Polák 3. 12. 
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čtvrtek 30. ledna od 15 hodin
ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 11 V HISTORICKÉ BUDOVĚ RADNICE

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC

WWW.LIBEREC.CZ/ZASTUPITELSTVO
Distribuci	Zpravodaje	do každé	rodiny	

v Liberci	zajišťuje	od 1. ledna 2002	Česká	
pošta, s. p. Pokud Zpravodaj neobdr-
žíte 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	magistrá	tu	
a v městském	informačním	centru.
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Tomáš Haisl

Za podpory města a Libereckého 
kraje se uspořádají dva mužské zá-
vody FIS Cupu, které budou gene-
rálkou před plánovaným pořádá-
ním Světového poháru v roce 2021.

Liberecký skokanský areál se 
na konci srpna dočkal navrácení 
certifikátu Mezinárodní lyžařské 
federace (FIS), čehož se povedlo 
dosáhnout po nutných opravách 
a rekonstrukci, díky níž se v Liberci 
mohou znovu pořádat závody nej-
vyšší kategorie.

Svaz lyžařů České republiky se 
rozhodl závody v  roce 2020 pořá-
dat jako Mezinárodní mistrovství 
republiky v  rámci FIS Cup evrop-
ského poháru ve dnech 1. a 2. úno-
ra. Skákat se bude na středním 
můstku a příznivci skoku na lyžích 
se mohou těšit především na talen-
tované naděje z celé Evropy. Na po-
řádání závodů se významně svou 
podporou podílí i  město Liberec 
a Liberecký kraj.

Naposledy se v  Liberci pořáda-
ly mezinárodní závody FIS v  roce 
2013, kdy se zde skákaly dva závo-
dy Kontinentálního poháru (druhá 
výkonnostní kategorie za Světo-
vým pohárem). V  roce 2018 bylo 
sice v  plánu pořádání letní Grand 
Prix mužů, ta však nakonec musela 
být zrušena kvůli technickým dů-
vodům. Touha vrátit elitní skokany 
zpět do České republiky však nako-
nec slaví úspěch.

Po získání certifikátu FIS bylo 
jednou z  hlavních podmínek, aby 
k návratu Světového poháru moh-
lo dojít, pořádání závodů nižší ka-
tegorie. Pokud v  únoru půjde vše 
podle představ, měl by se Světový 
pohár vrátit do Liberce už v  roce 

2021. Naposledy se elitní skokan-
ský seriál v Liberci představil v roce 
2008.

Organizátorům byl již předběž-
ně nabídnut lukrativní termín pro 
plánované závody Světového po-
háru, a  to 8. a  9.  ledna  2021, tedy 
po tradičním Turné čtyř můstků. 
Tyto závody jsou z  hlediska pres-
tiže zařazeny Svazem lyžařů ČR 
jako významné sportovní akce na 
našem území, které jsou svou jedi-
nečností přínosné ze sportovního 
i  společenského hlediska jak pro 
Liberecký kraj, tak pro celou ČR.

Radim Šourek

Prvenství po dramatickém finále 
obhájil loňský vítěz Výběr Liberce, 
který porazil tradičního účastníka 
sportovních turnajů ZŠ Ještědská 
3:0. V boji o bronzovou příčku zví-
tězila, stejně jako loni, domácí ZŠ 
Dobiášova. V normální hrací době 
skončilo utkání se ZŠ Aloisina vý-
šina 2:2, při samostatných nájez-
dech stálo více štěstí při domácích, 
byť i s přispěním rozhodčího, který 
upřel hostům regulérní branku.

Nejlepším hráčem byl vyhlášen 
Samuel Habětínek ze  ZŠ Aloisina 
výšina, ZŠ Ještědská pak získala 
hned dvě ocenění pro nejlepšího 
brankáře a  střelce. Cenu fair play 
dostal Karel Svatý z Výběru.

Tímto pak TJ Starý Harcov Libe-
rec zahájila sérii šesti sportovních 
turnajů, které každým rokem po-
řádá pro liberecké základní školy. 
Už v únoru pokračuje 4. ročníkem 
fotbalového Memoriálu Adama 
Martenka. Ten se odehraje v  hale 
Technické univerzity v Liberci.

Romana Mikulčíková,
SSK Liberec

Mladí střelci SSK Liberec se pod 
vedením svých trenérů zúčastnili 
tří kol Duklácké mládežnické ligy, 
která se střílí na Armádním stře-
leckém stadionu SSK Dukla Plzeň 
– Lobzy. 

Závody se střílí na elektronické 
terče a mladí střelci v kategorii do 
14 let střílí finále, které se na jiných 

střeleckých soutěžích nestřílí.
Všichni střelci se v jednotlivých 

kolech snažili, někteří si střelili 
i  svůj „osobák“. Největší úspěch 
přivezl Petr Trnovský, který se v 1. 
kole soutěže umístil na 2. místě 
a ve finále vyhrál. Ve 2. kole vyhrál 
základní závod i finále a ve 3. kole 
se umístil na 2. místě a toto místo 
obhájil i ve finále. V soutěži byl vy-
hlášen jako celkový vítěz v katego-
rii do 14 let. 

Liberec přivítá mezinárodní 
závody ve skocích na lyžích

Duklácká mládežnická liga

Mocca Yes Kids Cup
Skokanský areál v Liberci na začátku února ožije po dlouhých 
sedmi letech prvními mezinárodními skokanskými závody FIS 
v rámci zimní sezony na českém území. 

V pátek 10. ledna se v hale ZŠ Dobiášova odehrál 3. ročník 
florbalového Mocca Yes Kids Cupu. Turnaje, který se hraje 
v kategorii 5.–7. tříd, se letos zúčastnilo 12 týmů z libereckých 
základních škol, které bojovaly ve tříčlenných skupinách.

Nejlepší hráč turnaje Samuel Habětí-
nek a brankář vítězného Výběru Jakub 
Švec


