Aktuální přehled
uzavírek ve městě
Které ulice jsou z důvodů
oprav uzavřeny a kdy budou
práce ukončeny, se dozvíte
v našem přehledu.
Str. 3

Pastelku čeká rekonstrukce

Jarní úklid

Přístavba nového pavilonu
a celková rekonstrukce
za 42 milionů čeká
školku v Ostašově.
Str. 9

Kompletní přehled rozmístění kontejnerů na
velkoobjemový, elektro
a nebezpečný odpad. 
Str. 13
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Vychází v nákladu 54 200 kusů | zdarma

Mladí hrdinové

Krátkézprávy
Omezení provozu
V sobotu 11. 4. 2020 bude magistrát pro veřejnost zcela uzavřen. Další soboty, kdy budou
přepážky uzavřeny, jsou 28. 3.,
27. 6., 26. 9. a 26. 12. 2020.

Oprava ulic
po horkovodech
Připravujeme opravu ulic, kde
v loňském roce teplárna měnila
parovody za horkovody. Jedná
se o ulice Wintrova, Okružní,
Metelkova, Jungmannova, Františkovská, U Nisy a Košická.
Některé povrchy byly opraveny
jen provizorně tak, aby po nich
bylo možné projíždět s technikou pro zimní údržbu. Definitivní opravy začnou, jakmile
obalovna zahájí provoz výroby
asfaltové směsi.

Radniční hodiny odbíjí
Po dlouhých letech znovu odbíjí hodiny na radniční věži.
Nechali jsme opravit původní
hodinový stroj, který má dva
bicí stroje – čtvrťový a hodinový. Mechanismus byl už mnoho
let nefunkční. Od 9. března
ho slyšíte odbíjet tak, jak je
zvykem: každou čtvrthodinu
oznamuje stroj jedním úderem,
půl dvěma údery a tři čtvrtě
třemi údery. V celou hodinu
pak obíjí čtyři údery, po kterých
následuje odbíjení hodinového
bicího stroje na větší cimbál
v počtu tolika úderů, kolik je
právě hodin. O opravu a zprovoznění se postaral hodinář
Stanislav Šlambor.

Vendula, Šimon, Jonáš a Jakub – čtyři mladí hrdinové zachránili loni v říjnu muže. Jejich odvaze a pohotovosti gratulujeme. Pomáhat druhým není samozřejmost. Více na straně 2.
Foto Jana Kodymová

SLEDUJTE AKTUÁLNÍ VÝVOJ SITUACE NA WWW.LIBEREC.CZ

KORONAVIRUS – MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ

Situace se v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 mění doslova každým okamžikem. Přinášíme souhrn preventivních opatření, která byla redakci známa v době uzávěrky.
Redakce

Z důvodu nepříznivého vývoje epidemiologické situace ve
výskytu koronaviru a prevence
šíření onemocnění přijal Magistrát města Liberec 11. března 2020
s okamžitou platností do odvolání
následující opatření.
Žádáme občany, aby omezili
návštěvy úřadu na nezbytně nutné případy. Pokud si potřebujete
dojít osobně vyřídit záležitosti
na magistrát (všechny agendy),

domluvte si návštěvu předem
telefonicky. Kontaktujte prosím
konkrétního pracovníka nebo volejte na ústřednu, kde vás přepojí:
485 243 111.
Přepážkový provoz nadále funguje. V závislosti na vývoji situace
budou přijímána další opatření.
Rušíme poskytované služby
mimo budovy magistrátu, tedy
návštěvy u klientů ve věci vyřízení žádostí o občanské průkazy
a agendy ověřování listin a podpisů.

Žádáme klienty, aby omezili
návštěvy úřadu ve věci vyřizování
záležitostí na nezbytně nutné případy. Matriční doklady budeme
zasílat poštou.
Rušíme plánované obřady vítání
občánků ve dnech 20. a 27. března
a 3. dubna 2020.
Oddělení matriky upozorňuje, že zákaz konání akcí nad 100
osob platí též pro snoubence, kteří
hodlají uzavírat manželství. Počet
osob platí včetně pracovníků magistrátu.
Pokračování na str 3.
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Mladí hrdinové mezi námi

Středoškoláci zachránili muže s roztříštěnou lebkou. Jsou
z nich Mladí hrdinové.
Jana Kodymová

Vážení Liberečané,
jaro přichází, denního světla přibývá, příroda se probouzí. Tohle
období mám rád. A nejen proto, že už mohu vyrazit na skútru na obhlídku stavu silnic a chodníků po zimě. Pravda, ta letošní byla teplotně
nadprůměrná, což přineslo finanční úsporu za zimní údržbu a za posypový materiál. Tyto prostředky tak můžeme využít na zlepšení stavu
silnic a na letní údržbu.
První etapa výměny nevzhledných nadzemních parovodů za horkovody uložené do země je za námi. V těchto dnech dojde v ulicích
Wintrova, Okružní, Metelkova, Jungmannova, Františkovská, U Nisy
a Košická k finální úpravě povrchů silnic a chodníků.
Společně s dalšími investory jsme zahájili práce v ulicích Zahradní
a Klášterní. Jde o opravy kanalizací, plynovodů a vodovodů. To s sebou
nese dopravní omezení pro řidiče a chodce. Další práce a uzavírky ulic
nás čekají, snažíme se vylepšovat jejich stav.
Pokračujeme také v rekonstrukcích školských budov. Novou kuchyň
a jídelnu bude mít základní škola Husova, práce začnou na konci června a město vyjdou na 25 milionů korun. Rekonstrukce Mateřské školy
Pastelka ve Švermově ulici začne v dubnu a bude stát 42 milionů korun.
Hotovo bude v lednu 2021.
V tomto měsíci začínají farmářské trhy u vodotrysků v ul. 5. května
a také oblíbené trhy v dolní části města u obchodního centra Fórum.
Předzvěstí jara jsou nejen městské trhy, ale také venkovní kulturní
a společenské akce. Putovní výstava Voda a civilizace na 24 solárních
panelech před radnicí zastaví kolemjdoucí ve shonu všedního dne
a nabídne informace nejen o tom, jak hospodárně nakládat s vodou,
ale představí vodu jako významný prvek veřejného prostoru. Liberec
s vodními prvky počítá v připravovaném projektu Liberecké náplavky
i v nové podobě Tržního náměstí.
Přeji všem klidné jarní dny a radostné Velikonoce.



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 14. dubna mezi 13. a 16. hodinou.
Další termíny jsou 12. května a 23. června.

Slavnostního předávání ocenění
Mladý hrdina se v únoru za město Liberec zúčastnil primátorův
náměstek Jiří Šolc. Ředitel školy
Kateřinky Liberec Václav Tichý
společně se zástupci Libereckého
kraje, krajské a městské policie, hasičského záchranného sboru i Armády ČR předali ocenění čtyřem
středoškolákům. Ti v Liberci loni
v říjnu zachránili muže po pádu ze
schodů.
Mladý hrdina je projekt, který
si klade za cíl oceňovat výjimečné
příběhy školáků i studentů (do 18
let), a zároveň tak motivovat ostatní ke konání dobrých skutků a aktivit. V minulosti toto ocenění získala slečna, která pomáhala dětem
při vážné autonehodě, ale i dobrovolnické aktivity mladých na podporu seniorů nebo kočičích útulků.
A co se vlastně odehrálo? Zdánlivě poklidné říjnové odpoledne
se pro čtyři spolužáky z liberecké
střední školy Kateřinky proměnilo
v děsivý zážitek. Kamarádi Šimon,
Vendula, Jonáš a Jakub viděli, jak
kolemjdoucí muž spadl ze schodů,
rozbil si hlavu a přestal dýchat. Statečná čtveřice ale naštěstí včas zavolala záchranku a poskytla muži
první pomoc. Díky nim se dostal
v pořádku do profesionální péče.
Studenti za to byli oceněni titulem
Mladý hrdina.
„To, jak školáci rychle a pohotově zareagovali, je obdivuhodné,“
říká ředitelka projektu Mladý hr-

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

dina Ivana Buriánková. „Odvaha
a připravenost pomoct těchto našich studentů by měla být příkladem pro všechny,“ dodává ředitel
Střední školy Kateřinky Václav Tichý.
Mladý hrdina je projektem Generali České pojišťovny, který vznikl v září 2017. Jeho cílem je oceňovat výjimečné činy dětí a mladých
lidí, a nacházet tak příběhy, které
mohou inspirovat jejich vrstevníky.
Nemusí se jednat jen o záchranu
života, ale i o dobrý skutek, uvědomělou dobrovolnickou aktivitu či
jinou činnost. Oceněný Mladý hrdina získá věcnou cenu a instituce
či organizace, se kterou je činnost
hrdiny svázána, obdrží od nadace
Generali České pojišťovny finanční
dar.

^L
čtvrtek 16. dubna
od 17 hodin
Hasičská
zbrojnice Vesec
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Budova lázní kraji
Málokterá význačná liberecká budova vystřídala tolik
majitelů jako někdejší Lázně Františka Josefa I. Nyní
budova Oblastní galerie patří kraji.
Redakce

Od svého otevření v roce 1902
si lázně žily klidným životem
bezmála celé jedno století. Smrákat se nad nimi začalo v půli 80.
let, kdy začal v Liberci fungovat
plavecký stadion; a v roce 1990
jejich provoz skončil definitivně.
V restituci se budova navrátila
pomyslné nástupkyni původní
investorky Reichenberger Sparkasse – České státní spořitelně.
Tím se rozjel kolotoč střídání
majitelů, na jehož konci byl odkup budovy městem Liberec

v roce 2005. Nakonec padlo rozhodnutí, že v lázních bude sídlit
Oblastní galerie.
Smlouva o dotaci (325 mil.)
byla s poskytovatelem dotace
ROP Severovýchod uzavřena
v říjnu 2011. Udržitelnost projektu skončila v prosinci 2019.
Za tu dobu se z galerie v lázních
stal nový atraktivní cíl turistů
a návštěvníků Liberce. Město
v souladu s dohodami a smlouvami nyní předává objekt bývalých lázní, v nichž Oblastní galerie sídlí, do vlastnictví
Libereckého kraje.

>> Mimořádná opatření


Dokončení ze strany 1.

Omezení se týkají v podstatě
všech oblastí. Veškeré školy (vč.
ZUŠ) zůstávají zavřeny pravděpodobně do konce března,
možná do poloviny dubna.
Dle okolností. Pro návštěvy
jsou uzavřeny též nemocnice,
kulturní domy, muzea, galerie
a podobná zařízení, jakékoliv
akce nad 100 lidí včetně poutí,
slavností a podobně jsou zakázány dle nařízení vlády. Do odvolání je uzavřen Bazén Liberec, krajská knihovna, akce ruší
Lidové sady, všechny scény
Divada F. X. Šaldy, Kontakt Liberec a řada dalších organizací. Od 11. března je zcela uza-
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vřen krajský úřad Libereckého
kraje. Zoo Liberec v době uzávěrky zůstala pro návštěvníky
přístupná, uzavřena nebyla
ani botanická zahrada. Žádná omezení nehlásil dopravní
podnik či obchodní domy.
V tomto Zpravodaji najdete,
jako tradičně, řadu pozvánek
na nejrůznější akce. Zpravodaj
vznikal převážně před mimořádnými opatřeními. Protože
netušíme, kdy zákaz Ministerstva zdravotnictví skončí, je
možné, že některé akce s pozdějším dubnovým či květnovým termínem proběhnou.
Informujte se proto u jednotlivých pořadatelů předem. Děkujeme za pochopení.

Plán sdružených oprav
komunikací v roce 2020
Nejvíce ovlivní dopravu ve městě opravy v ulicích Klášterní,
Františkovská, Anenská a Vaňurova.
Redakce
Statutární město Liberec a vlastníci
inženýrských sítí společně naplánovali pro letošní rok opravy a stavební
úpravy komunikací a chodníků. „To
vyžaduje nezbytná dopravní omezení. Bez nich není možné všechny
stavební práce realizovat. Dopravní
omezení však přinesou vylepšení stavu silnic a chodníků,“ uvádí primátor
Liberce Jaroslav Zámečník.
Mezi hlavní akce, které ovlivní dopravu ve městě, patří práce v ulici Klášterní, Františkovská, Anenská a Vaňurova. „Koordinace stavebních akcí na
rok 2020 byla zahájena už v roce 2019,
a to na základě akcí, které nahlásili
největší investoři v Liberci. Těmi jsou
statutární město Liberec, Ředitelství
silnic a dálnic, Krajská správa silnic
Libereckého kraje a dále vlastníci technické infrastruktury – SVS a GasNet,“
komentuje náměstek pro technickou
správu majetku města Jiří Šolc.
Na základě těchto požadavků
město připravilo plán dlouhodobých dopravních omezení a jejich
objízdných tras. Cílem připravené-

ho plánu je zkoordinovat všechny
práce tak, aby byl zmírněn negativní dopad na dopravu ve městě. Termíny jednotlivých prací se mohou
mírně upravovat podle aktuálního
vývoje situace.
„Opravy komunikací a inženýrských sítí jsou nutné, ale bohužel to
s sebou nese nezbytná dopravní omezení, bez kterých není možné tyto
opravy provádět. Vnímáme dopravní
komplikace, které to může některým
řidičům způsobit. Snahou města je
dopady těchto omezení zmírnit. To
však není při stávajících vysokých intenzitách provozu jednoduché a vždy
možné,“ vysvětluje dále náměstek Jiří
Šolc.
„Zdvořile žádám liberecké řidiče
a občany o shovívavost při dopravních uzavírkách. Vím, že to přináší
časovou náročnost a větší přípravu
před jízdou, nicméně věřím, že nám
všem jde o společný výsledek, a tím
je lepší stav silnic ve městě,“ uzavírá
primátorův náměstek Jiří Šolc.
Termíny uzavírek aktualizuje město na webu bezpecnadoprava.liberec.
cz.

Aktuální uzavírky v Liberci
Zahradní. Do 7. 7. 2020
Rekonstrukce NTL + STL plynovodu, kana‑
lizace a vodovodu, oprava komunikace,
oprava chodníků a veřejného osvětlení.
Františkovská, Anenská, Vaňurova.
05–10/2020
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, rekon‑
strukce NTL plynovodu, oprava komunikací,
chodníků a veřejného osvětlení.
Nám. Dr. E. Beneše (proti radnici).
06–09/2020
Oprava plynovodu a vodovodu v okolí
kašny, oprava kamenné dlažby náměstí
a chodníku po rekonstrukci IS, předpoklad
uzavírky části náměstí.
U Opatrovny, U Krematoria.
06–10/2020
Rekonstrukce kanalizace, vodovodu a ply‑
novodu, oprava komunikace a chodníků
Předcházet bude uzavření křižovatky ulic

U Opatrovny a Dr. M. Horákové od
14. dubna 2020 do 3. května 2020.
Holečkova. 04–07/2020
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace,
oprava komunikace a chodníků.
Klášterní a část Jablonecké.
Do 10/2020, 23. 3.–9. 4. 2020
Uzavírka ul. Klášterní od 16. 3. 2020 do
2. 10. 2020 (po úsecích). Uzavírka křižovatky
Klášterní x Husova od 23. 3. do 9. 4. 2020.
Předpoklad částečného omezení dopravy
v Jablonecké: červen až září 2020.
Rekonstrukce vodovodu, kanalizace a ply‑
novodu, oprava komunikace, chodníků
a osvětlení, plynovodní přípojka pro KNL.
U Domoviny a U Černého dolu.
04–06/2020
Dokončení opravy povrchů po realizované
rekonstrukci IS v roce 2019.
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My všichni školou povinní
Krátkézprávy
eTwinning
na ZŠ Švermova
eTwinning je internetová
platforma podporovaná
Evropskou unií, v rámci níž
mají školy z různých koutů EU
možnost komunikovat, sdílet
a společně se učit.
V předchozích letech jsme se
zaměřovali převážně na žáky
druhého stupně, letos jsme
se rozhodli pro změnu a otevřeli jsme tento projekt dětem
z prvního stupně.
Projekt, v němž je naše škola
letos zapojena, se jmenuje
„Feed Your Health“, a jak
název napovídá, zaměřujeme
se v něm na zdravý životní
styl, zdravé stravování a v neposlední řadě také na pohyb
a sport. Spolupracujeme se
školami z Portugalska, Tuniska, Turecka a Ukrajiny.
V rámci práce na projektu mají
všichni žáci všech škol, které
jsou součástí tohoto projektu,
vždy určitý měsíční úkol. Škála
aktivit je skutečně široká – od
natáčení videí přes vytváření
loga a plakátů až po psaní
kuchařky, to vše pouze v anglickém jazyce. Žáci mají skrze
tento projekt jedinečnou šanci
setkat se s cizími kulturami,
zdokonalit se v cizím jazyce,
osmělit se a především používat jazyk v nových situacích,
jaké se v běžné hodině nenaskytnou.
Žáci obou čtvrtých tříd, kteří
o účast na projektu projevili
zájem, se scházejí ráno před
vyučováním a společně pracují
na různorodých úkolech, malují, kreslí, vymýšlejí, natáčí, ale
především se učí velmi přirozenou a nenásilnou formou.

Karnevalové odpoledne na ZŠ Ještědská
Gabriela Kodytková
V sobotu 15. února 2020 proběhl každoroční karneval, který zaplnil prostory tematicky vyzdobené
tělocvičny naší školy návštěvníky
v karnevalových maskách a kostýmech. Toto odpoledne v masopustním čase bylo mimo jiné plné
soutěží pro děti – od „navinování
provázku s bonbonky“, „taneček
párů s balonky“, „pojídání koláčů“
až po známou „židličkovanou“.
Na karnevalu jde hlavně o zábavu, o tanec a v neposlední řadě
o přehlídku masek. Letos se opět
„porota“ a i návštěvníci nestačili
divit. Na pomyslný trůn se „postavila“ chaloupka se třemi úžasnými
šmouly. Hned za nimi se umístil
obrovský drak a „živý“ kosmetický stoleček. Těžký úděl hodnocení
porotu vždy vede k udělení více
cen v podobě dortu s dárečkem. To
se týkalo třeba „dokonalých“ potápěčů, „barevné“ duhy s mráčkem,
„zelených“ hroznových vín, „blikajícího“ mořského ďasa a „barevného“ papouška v kleci, Steva

z Minecraftu a roztomilého krtečka. Ohodnoceni byli i ti nejmenší

a evidentně se nad nimi nerozplývala jen porota.

Srdce pro kolemjdoucí

MŠ Matoušova

Jsou svátky a tradice, které jsou
nám blízké a jsou prostě naše,
a jsou svátky, které k nám přišly
z jiných zemí a už se u nás tak trochu zabydlely. Svatý Valentýn je
jedním z nich. V Mateřské škole
Matoušova jsme se ho ale rozhodli
slavit tak trochu po svém a oslovit
všechny kolemjdoucí kolem plotu
naší školky a popřát jim prostě jen
hezký den. Pátek 14. února jsme
jim chtěli zpříjemnit malovanými
srdíčky, na kterých byla osobní poselství, která vymýšlely děti, a týkala se lásky, kamarádství, pochvaly
nebo rady. Myslíme si, že každé srdíčko našlo svého nového majitele,
který si aspoň na chvíli uvědomil,
jak důležité je říkat si i slyšet hez-

ká slova a jak kouzelnou moc má
láska k lidem, které máme denně kolem sebe. Děti tak věnovaly
více než čtyřiceti lidským srdcím
své poselství, potěšily je a možná
je i něco naučily. Děti samy si během výroby srdíček a vymýšlení

textů uvědomily, jak je krásné dělat
svět kolem sebe milejší a krásnější
pěkným slovem. Srdíčka se během
odpoledne rozběhla k novým majitelům, zcela jistě každého potěšila
a vyvolala úsměv na tváři. A o to
nám vlastně šlo.

Březen 2020
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Zprávy z Větrníku
Letní tábory, turistická akce a úspěch modelářů.
Tomáš Herder
Od začátku března máte možnost přihlásit své dítě na naše letní příměstské a pobytové tábory.
Téměř 60 našich aktivit může
uspokojit širokou a pestrou nabídkou činností. Kromě dětí, pro
které jsou tábory určeny prioritně,
máme i aktivity pro dospělé. Stačí jen vyplnit přihlášku na našem
webu a zaplatit účastnický poplatek.
Jaro je pomalu za dveřmi
a k tomu období patří i naše velká
turistická akce pro celou rodinu.
Letos informujeme již v předstihu, že tradiční Malá a velká ťapka v pohádkovém lese proběhne

v prostředí lesa u Lidových sadů
16. května 2020.
Modelářům začala nová soutěžní sezona a jako tradičně první
soutěž byla v Brně 7. a 8. února.
V rámci této soutěže proběhlo
MČR papírových modelů v letecké a kosmické technice. Naše účast
byla úspěšná, Adam Kulhavý mezi
staršími žáky skončil třetí a Adam
Tomášek s Lukášem Bůlfinkem
dovezli 2. a 3. místo mezi juniory.
V Brně byly předány i poháry za
absolutní pořadí v MČR 2019. Juniorským absolutním mistrem se
stal Filip Svatoš a Lukáš Bůlfinek
s Adamem Tomáškem převzali poháry za 2. a 3. místa v absolutním
pořadí mezi staršími žáky.

MAGAZÍN ZÁKLADNÍCH ŠKOL

LIBEREC.CZ/DEVADESATKA
JARNÍ VYDÁNÍ
23. 3.

Spádové obvody mateřských a základních škol
Město Liberec sleduje populační vývoj na svém území a podle potřeb na něj reaguje navyšováním kapacit v mateřských školách, které jsou provozovány v budovách ve vlastnictví města.
Redakce
Rada města rozhodla vydat
Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Liberec, kterou se
vymezují dva školské obvody spádových mateřských škol v Liberci:
Školský obvod 1 – celé území
města Liberec bez území Liberec
XXX – Vratislavice nad Nisou.
Školský obvod 2 – území Liberec
XXX – Vratislavice nad Nisou.
Na základě aktuálních údajů,
spočívajících ve změně názvu jedné z mateřských škol, bylo nutné

provést úpravu obecně závazné
vyhlášky. Úprava se týká sloučení
MŠ Pastelka ve Švermově ulici se ZŠ
Křižanská. Nový název od 1. prosince 2019 je Základní škola a Mateřská škola Ostašov, Liberec, příspěvková organizace.
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Město Liberec pro letošní rok
upravuje obecně závaznou vyhlášku vymezující školské obvody spádových základních škol. Důvodem
jsou nově schválené názvy ulic
a v několika případech aktualiza-

ce výčtu čísel popisných a vypuštění těch neexistujících. Vyhláška
rovněž reaguje na vývoj počtu dětí
v jednotlivých spádových obvodech. Děti přihlášené k trvalému
pobytu ve školském obvodu mají na
přijetí ve spádové škole přednostní
právo. Teprve dovolí-li to kapacita,
může škola přijímat i děti z jiného
školského obvodu.
Konkrétně dochází k zařazení tří
nově schválených názvů ulic do příslušných obvodů. Ulice „U Sadu“
a „Nad Potokem“ byly zařazeny do
spádového obvodu č. 16 – Základní

škola, Liberec, Česká 354, p. o. Ulice
„Nad Vodojemem“ do spádového
obvodu č. 18 – Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, p. o.
Další úpravy zahrnují přesuny
ulic mezi spádovými obvody v souvislosti s aktuálními údaji z evidence obyvatel či úpravou vymezení
obvodů. Změny se týkají především
spádového obvodu č. 4 – Základní
škola s rozšířenou výukou jazyků,
Liberec, Husova 142/44, p. o., kde
dochází k zúžení obvodu z důvodu umožnění rozvoje bilingvního
vzdělávání v německém jazyce.
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Rada města Liberec
v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění
a vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkurzního řízení a konkurzních komisích, vyhlašuje
konkurzní řízení

NA VEDOUCÍ PRACOVNÍ MÍSTA ŘEDITELŮ
následujících škol
Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17,
s předpokládaným nástupem 1. 8. 2020

Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49
s předpokládaným nástupem 1. 8. 2020

Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2
s předpokládaným nástupem 1. 7. 2020

Základní škola, Liberec, Kaplického 384
s předpokládaným nástupem 1. 8. 2020

Mateřská škola Malínek, Liberec, Kaplického 386
s předpokládaným nástupem 1. 9. 2020

Navštivte
místě
Navštivtenás
násnanaobchodním
obchodním
místě
v Liberci, Vítězná 770/7. Pro sjednání schůzky
v Benešově, Zámecká 235. Pro sjednání
můžete kontaktovat:
schůzkyKotková,
můžetetel.
kontaktovat:
Růžena
724 464 157,
Pavel Petr,
tel: XXX XXX XXX
e-mail:
ruzena.kotkova@nn.cz
Jakékoli údaje a informace uvedené v tomto letáku jsou pouze orientační a informativní. Bližší informace
najdete na www.nn.cz. Skupina NN ČR se sídlem Nádražní 344/25, Praha 5 – Smíchov. NN Životní
pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku, IČ: 40763587. NN Penzijní společnost, a.s., IČ: 63078074.

Přihlášky lze doručit osobně nebo poštou nejpozději do 8. 4. 2020, do 17.00 hodin
na adresu: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, odbor školství a sociálních věcí,
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec.
Na obálku uveďte: „Konkurz – (název školy) – neotevírat“. Případné dotazy na telefonním čísle 485 243 375 nebo e-mailu : romanopulu.alena@magistrat.liberec.cz

Uzávěrka přihlášek je ve středu 8. dubna 2020 do 17.00.
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
náměstí Dr. E. Beneše 1
Liberec 1, PSČ 460 59
www.liberec.cz

www.iqlandia.cz/vesely-stroj

Podrobné informace o jednotlivých
konkurzních řízeních jsou
k dispozici na úřední desce
statutárního města Liberec.

^Liberec

Nejaktuálnější zprávy
z města a radnice

^Liberec
VYŘEŠTE DVB-T2!

TELEVIZE

přes satelit
nebo internet

ZDARMA!

Tel. 778 880 006
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Z města a radnice
Pastelka jde do rekonstrukce
Přístavba nového pavilonu a celková rekonstrukce za 42 milionů čeká školku v Ostašově.
Redakce
Školku v Ostašově zrekonstruuje
stavební firma World Invest z Otvic.
Stavební práce na budově ve Švermově ulici vyjdou na 42 558 802 Kč
bez DPH a budou provedeny ještě
letos. Do zadávacího řízení se přihlásilo 11 firem. Oproti předpokladům se podařilo významně ušetřit,
předpokládaná cena byla mnohem
vyšší – 44,4 mil. Kč bez DPH.
Po stavebních úpravách vzniknou
tři oddělení v novém pavilonu po 25
místech, z toho jedno oddělení pro
děti ve věku 2–3 let. Nová přístavba
bude napojena na stávající objekt.
Dojde k rekonstrukci budovy ve druhém patře, kde bude jedno oddělení
pro 21 dětí. Celkem dojde k navýšení
kapacit mateřské školy o 39 míst.
Rekonstrukce stávajícího objektu školky se týká pouze prostoru
kuchyně a nástavby sociálních zařízení. V rámci těchto prací budou
zrekonstruovány a nově provedeny
inženýrské sítě a zpevněny plochy,
včetně nového oplocení. V objektu
bude zajištěna bezbariérovost.
Rekonstrukce bude probíhat od
dubna 2020 do ledna 2021, celkem

Změny v Řídicím
výboru IPRÚ
by měla trvat 300 dní od předání
staveniště. Vzhledem k rozsahu stavebních prací bude mateřská škola
po celou dobu výstavby vystěhována
do náhradních prostor v jiných školkách.
Rekonstrukce je spolufinancována z Evropské unie. Celkové fi-

nancování je pokryto 29,41 mil. Kč
z EU (85 %), státní dotace je ve výši
1,73 mil. Kč (5 %) a statutární město
zaplatí 10 %, tedy 3,46 mil. Kč. Ceny
jsou uvedeny bez DPH. Předpoklad
je, že město zaplatí tzv. nezpůsobilé
výdaje + vlastní podíl, což v součtu
činí 11,46 mil. Kč bez DPH.

V rámci moderní a rychlé aktuální informovanosti občanů a návštěníků Liberce zavádí město
mobilní aplikaci Liberec v mobilu.

Nová aplikace na jednom místě
soustřeďuje nejrůznější informace
z Liberce k využití jak pro obyvatele, tak pro turisty. Mobilní aplikace
může sloužit jako efektivní nástroj
komunikace statutárního města Liberec s veřejností.
V jedné aplikaci by tak byly
soustředěny například informace
vztahující se k různým životním
situacím, informace o pořádaných

Rekultivace skládky
znovu a lépe
Město Liberec odstupuje od
projektu Rekultivace staré
skládky v prostoru odvalu
kamenolomu Ruprechtice tak,
jak je v současnosti definovaný. A do konce června připraví
projekt do nové výzvy, ale
s upravenými parametry a zároveň zahájí jednání o tom,
zda žadatelem o podporu od
Ministerstva životního prostředí bude město samotné anebo
společnost Ligranit.
Tak, jak byl projekt připraven
nyní, měl malou šanci na
úspěch při žádosti o dotaci.

Liberec v mobilu

Redakce

Krátkézprávy

kulturních, sportovních a společenských akcích, novinky z Liberce,
nejdůležitější aktuality z Magistrátu města Liberec, jeho organizací
a dalších subjektů, jízdní řády MHD
a příměstských spojů, přehled parkovišť včetně jejich aktuální obsazenosti, SOS kontakty a jiné.
Mobilní aplikace „Liberec v mobilu“ bude pro statutární město
Liberec zajištěna společností Liberecká IS včetně následné technické
podpory. Náklady spojené se zajiš-

těním aplikace jsou ve výši 944 225
Kč bez DPH. Následná technická
podpora bude město stát 9 600 Kč
bez DPH měsíčně.
Mobilní aplikace vytvořené na
této platformě jsou již nasazeny
v provozu ve více než 15 městech
nebo městských částech v České republice. Například mobilní aplikace
„Mladá Boleslav v mobilu“, „Říčany
v mobilu“, „Příbram v mobilu“, „Kolín v mobilu“, „Praha 13 v mobilu“,
„Strakonice v mobilu“ a další.

Vzhledem k personálním změnám ve vedení statutárního
města Liberec dochází k obměně členů Řídicího výboru
IPRÚ Liberec – Jablonec nad
Nisou.
Radka Loučková Kotasová
zastává od 1. března funkci
náměstkyně primátora města
Liberce pro strategický rozvoj
a dotace. Ve své předchozí
funkci radní Libereckého kraje
zastupovala kraj také jako
členka Řídicího výboru IPRÚ
Liberec – Jablonec nad Nisou.
Bylo nutné ji odvolat z funkce členky za Krajský úřad
Libereckého kraje a jmenovat
ji do funkce předsedkyně
Řídicího výboru za statutární
město Liberec. Zároveň radní města jmenovali Martina
Půtu do funkce člena Řídicího
výboru IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou za Krajský úřad
Libereckého kraje.

^Liberec
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Fabrika na Svárovské patří motorkářům
Mnozí kolem nich chodíme denně, ti starší často se smutným pohledem. Třeba pokud se zahledí na poslední budovou legendární Textilany, kde prožili v práci mládí… Mluvíme o starých opuštěných fabrikách v Liberci. Moderně se takovým objektům
říká brownfield a jsou často němými svědky divoké privatizace v 90. letech. I když se pomalu začíná blýskat na lepší časy,
smysluplné využití starých areálů a budov stále moc nevidíme. Raději stavíme haly na zelených loukách, aniž bychom třeba
řešili kvalitní dopravní napojení. Problém je, že Liberec už moc takových „zelených luk“ nemá. Zato opuštěných fabrik je tady
ještě kolem dvaceti.
Pavel Chmelík
Oživit zpustošený areál na kraji
Liberce se ale přece jenom tu a tam
někdo odváží. Asi nejznámějším
příkladem je známý Babylon (Hedva). Kromě peněz je k tomu potřeba
dobrý podnikatelský záměr, srdce
a odvaha. Ta zjevně nechybí ani
Michalu Drásalovi, který léta provozuje prodejnu a servis motocyklů
u nádraží. Tam mu však bylo těsno
a třeba parkování je na někdejší nákladové vlečce trochu problém.
„Po nových prostorech jsem se
začal poohlížet před dvěma lety.
Našel jsem něco jako zakletý zámek,
objekt, bývalou továrnu na nábytek
na pozemku 5 000 m2, s podlahovou
plochou 1 500 m2. Byla ve stavu zarostlé nefunkční fabriky. Připadal
jsem si jak na místě, kde se zastavil
čas, jako v pohádce o Šípkové Růžence… to bylo něco pro mě!“ popisuje Michal počátek svého snu.
Areál dřívější Libeny si prošel
s odborníky, kteří stanovili, že stav
je opravitelný. To byla zásadní informace. V únoru 2019 začaly stavební
práce, vyrovnání pozemku a stavba.
„Dobré bylo, že objekt byl již vyprojektován se stavebním povolením.
Dlouhé rozhodování mě přivedlo
nakonec za architektem Ondřejem
Plašilem, který se zabývá obzvláště
brownfieldem a industriálním řešením. Další štěstí – okamžitě jsme si
padli do noty a začali využívat krásy
starých prostor,“ říká Michal Drásal.

Nejen symbióza všech okolností
jej vedla k tomu, aby své podnikání
přesunul na Svárovskou. Výborným
synergickým efektem bylo využití
něčeho, co představuje mnohem
menší zátěž pro životní prostředí
než stavba nová, a v obnově toho, co
není zničené, co dá se opravit, zpro-

voznit a může fungovat.
Stavební práce postupně posouvaly projekt kupředu. Podařilo
se zprovoznit kompletní rozvody
kanalizace, napojit novou, obnovit
střechy, původní osvětlení areálu, nainstalovat okna s původním
vzhledem, barevně sladit škálu bu-

dov k sobě, zachovat luxferová okna
a další. Vše s cílem připravit prostory pro to, aby v nich mohla fungovat
Michalova firma. Za rok se podařilo
obnovit a zprovoznit přibližně polovinu areálu.
Známá prodejna motorek a čtyřkolek se nyní přesunuje do mnohonásobně větších, a pro tento obor
zcela výjimečných industriálních
prostor. Už 16. března ve Svárovské 46 přivítali první zákazníky.
„V průběhu jara dokončíme detaily
a pro všechny přátele a zákazníky
připravíme velkolepé oficiální otevření Motocentra Warmup Liberec
s rozlohou prodejní plochy 370 m2,
170 m2 servisního zázemí a 500 m2
parkoviště pro zákazníky. A nabízí se další skvělá možnost rozšířit
prostory například o kavárnu,“ zve
Michal Drásal.
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ZŠ Broumovská jako nová
Odbor strategického rozvoje
a dotací
Vydáním kolaudačního souhlasu byla 27. ledna ukončena rekonstrukce Základní školy Broumovská. Opravy stály 22,6 milionu
korun.
Rekonstrukce základní školy
byla provedena firmou Pozemní stavitelství, s.r.o., a spočívala
v zateplení budovy, výměně oken
a dveří. Nově bylo zavedeno řízené
větrání a rekuperace tepla.
Stavební práce byly zahájeny
1. března a ukončeny 11. prosince 2019.
Rekonstrukce byla realizována
v rámci dvou projektů:
1. Projekt „5.1a Rekonstrukce
a stavební úpravy ZŠ Broumovská
v Liberci – energetické úspory“ s re-
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gistračním číslem CZ.05. 5. 18/0.0/0.
0/17_070/0006799.
Míra dotace je 40 % ze způsobilých výdajů projektu, celková výše
dotace činí 3,8 mil. Kč.
2. Projekt „5.1b Rekonstrukce
a stavební úpravy ZŠ Broumovská
v Liberci – energetické úspory“ s registračním číslem CZ.05. 5. 18/0.0/0.
0/17_070/0006798.
Míra dotace je 70 % ze způsobilých výdajů projektu, celková výše
dotace činí 1,6 mil. Kč.
Cílem projektů bylo zlepšení tepelně-izolačních vlastností budovy,
vedoucí ke snížení energetické náročnosti provozu budovy, snížení
konečné spotřeby energií a tím v konečném důsledku ke snížení emisí.
Projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií, konkrétně z Operačního programu Životního prostředí.

Oslavme společně

Světový den vody

Dvaadvacátého března si opět po roce připomeneme Světový
den vody, jehož cílem je tentokrát připomenutí významu a důležitosti vody. Její dostatek není na celém světě samozřejmostí.
Problém s nedostatkem vody naštěstí nemusí řešit obyvatelé severních Čech, kteří mají neustálý přístup k vysoce kvalitní pitné vodě.
Zásobování pitnou vodou zajišťuje společnost Severočeské vodovody
a kanalizace (SčVK), jejímž posláním je provozování vodárenské
infrastruktury v severních Čechách. Díky dodávce kvalitní pitné
vody nemusí severočeští obyvatelé kupovat filtry ani kvalitu vody
nijak podomácku upravovat. Dodávaná voda totiž splňuje nejpřísnější
požadavky platné legislativy.

Sítě v Zahradní v rekonstrukci,
uzavírky potrvají do července

92x130_denvody.indd 1

19.02.2020 10:2

Do května probíhá v Zahradní ulici rekonstrukce starého vodovodu a popraskané kanalizace pro cca 300 napojených obyvatel. Stavba je koordinována s městem Liberec, které plánuje
provést obnovu povrchů ulice. Společnost GasNet zároveň
vymění plynovod.
Redakce
Vodovodní řad z litiny je z roku
1976. Potrubí je zastaralé s narůstajícím počtem poruch. Jak prokázala kamerová prohlídka kanalizace, potrubí je popraskané, chybějí
části stěn a dna, je zkorodované,
místy silně zarostlé kořeny a jsou
zde špatně provedené přípojky.
Severočeská vodárenská společnost opraví vodovod v délce 403
metrů a kanalizaci v délce 317,5
metrů.
Zahájení rekonstrukce plynovodu se předpokládá na přelomu mě-

síce dubna a května s dokončením
na konci června 2020. Stavbaři již
v průběhu rekonstrukce zahájí postupnou opravu silnice i chodníků
a veřejného osvětlení.
Stavební práce v Zahradní ulici
musí být dokončeny nejpozději do
7. července 2020, protože během
prázdnin bude Ředitelství silnic
a dálnic opravovat povrchy v Londýnské ulici.
Uzavírka Zahradní ulice bude
probíhat po úsecích do 7. července. Bližší podrobnosti včetně objízdných tras budou zveřejněny na
www.dopravniinfo.cz.
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POČÍTEJTE AUTA S NÁMI!
Statutární město Liberec se zúčastní sčítání dopravy na území města
v rámci Celostátního sčítání dopravy 2020.

NENÁROČNÁ BRIGÁDA – ZAPISOVÁNÍ POČTU PROJÍŽDĚJÍCÍCH VOZIDEL
Na každý termín potřebujeme 110 sčítačů starších 18 let. U osob ve věku 16–18
let je nutné doložit podpis zákonného zástupce. Hlavním předpokladem je
rozpoznání jednotlivých druhů vozidel. Před samotným sčítáním je nutné projít
školením bezpečnosti pohybu na komunikacích a školením metodiky pro správné
sčítání vozidel. To bude zajištěné v budově radnice. Sčítání bude probíhat přes
mobilní aplikaci, ve výjimečných případech na papírové archy.
Zájemci zašlou informaci s uvedením jména, data narození, telefonního kontaktu, vybraných termínů
a adresy trvalého bydliště. Práce bude odměňována na základě podepsané dohody o provedení práce. V případě, že sčítač nemá v daném měsíci podepsané daňové prohlášení u jiného zaměstnavatele, činí hodinová mzda
150 Kč čistého. Pokud má, výplata se bude zdaňovat podle platného zákona.

Sčítání bude probíhat za každého počasí
Sčítání bude probíhat v těchto termínech:
 21. května (čtvrtek)
7–11 hodin
7. června (neděle)
16–20 hodin

 22. července (středa)
7–11 hodin

9. září
(středa)
13–17 hodin
 11. září
(pátek)
14–18 hodin
 14. října
(středa)
13–17 hodin
Není povinností účastnit se všech termínů.
Informace zasílejte na e-mail: skalicka.katerina@magistrat.liberec.cz.

CELOSTÁTNÍ SČÍTÁNÍ DOPRAVY 2020

Březen 2020

Řešíme s Marushkou
Prostřednictvím mobilní aplikace Marushka můžete odesílat
postřehy k problémům, které vidíte ve městě.

Redakce

Vyfocená závada se hned přepošle do telefonu zodpovědných
úředníků, kteří ji řeší.
Tento systém dokáže být velmi
efektivní, některé závady řeší město vzápětí. Z posledních uvěďme
například děravou silnici v Železné ulici. Po nahlášení do aplikace
byla zadána oprava, která proběhla ve větším rozsahu, než bylo nahlášeno. Rychlá byla oprava v ulici Na Zápraží. Práce byly zadány
17. února a při namátkové kontrole komunikací bylo 24. února zjištěno, že oprava je již hotova.
Lidé také oznámili spadlou
část stromu v ulici U Černého
dolu po vichřici Sabina. Po kontrole byl strom v havarijním stavu
pokácen.

Na Zápraží – nahlášený stav

Na Zápraží – po opravě

Za psy a odpad zaplaťte do konce března
31. BŘEZEN – SPLATNOST
MÍSTNÍHO POPLATKU ZE PSŮ
Správce místních poplatků, odbor ekonomiky Magistrátu města
Liberec, upozorňuje všechny držitele psů – občany, kteří jsou přihlášeni ve statutárním městě Liberec k trvalému pobytu, cizince
s povoleným pobytem na dobu
delší 90 dnů a právnické osoby se
sídlem na území města, že ke dni
31. března 2020 je splatný místní
poplatek ze psů za rok 2020.
Roční sazba poplatku činí 600
Kč za prvního psa, za druhého
a každého dalšího 1 500 Kč.
Pro všechny držitele starší 65
let činí roční sazba 200 Kč za prvního psa, za druhého a každého
dalšího 300 Kč.
Pokud již poplatník nemá psa
ve svém držení, případně došlo
k jiné změně ovlivňující výši poplatku, je povinen on nebo jeho
zástupce ohlásit tuto skutečnost
správci místních poplatků do 15
dnů ode dne, kdy nastala. Vznikne-li nebo zanikne poplatková
povinnost během roku, platí se
poplatek v poměrné výši, která

odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně
místa přihlášení nebo sídla platí
poplatník poplatek od počátku
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna
nastala, nově příslušné obci.
Další informace k poplatku viz
Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 4/2019,
o místním poplatku ze psů, na
webových stránkách města www.
liberec.cz v odkazu Občan – Úřad
– Vyhlášky a nařízení.
31. BŘEZEN – SPLATNOST
MÍSTNÍHO POPLATKU
ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Správce místních poplatků, odbor ekonomiky Magistrátu města
Liberec, upozorňuje všechny občany s trvalým pobytem na území
města Liberec, cizince s povoleným pobytem na dobu delší 90 dnů
a všechny fyzické osoby vlastnící
na území města byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba, že ke
dni 31. března 2020 je termín splatnosti první pololetní splátky míst-

ního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů za rok 2020.
Termín druhé pololetní splátky
bude ke dni 30. září 2020. Poplatek
může být zaplacen jednorázově ke
dni 31. března.
Roční sazba poplatku činí 720
Kč za osobu, tj. 60 Kč za měsíc.
Pro určení počtu zpoplatňovaných měsíců v případě narození, úmrtí, změny pobytu nebo
změny vlastnictví je rozhodný
stav na konci měsíce. Skutečnosti ovlivňující výši poplatku je
občan nebo jeho zástupce povinen ohlásit správci místních
poplatků do 15 dnů ode dne, kdy
nastaly.
Další informace k poplatku viz
Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 3/2019,
o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
na webových stránkách města
www.liberec.cz v odkazu Občan –
Úřad – Vyhlášky a nařízení.

SOUHRNNÉ INFORMACE
Občané mohou nahlásit aktuální registrační údaje a změny
ovlivňující jejich poplatkovou
povinnost nebo získat informace o stavu svého osobního účtu
v přízemí budovy Nového magistrátu u přepážek číslo 22 a 23.
Platby provádějte na účet
č. 19–7963850237/0100 pod přiděleným variabilním symbolem bezhotovostním převodem
z účtu, prostřednictvím České
pošty s. p., hotově nebo platební kartou v pokladně Magistrátu
města Liberec v přízemí budovy
Nového magistrátu u přepážek
číslo 5 a 6.
Úřední a pokladní doba: pondělí a středa 8–17 h, úterý a čtvrtek 8–16 h, pátek 8–14 h, sobota
8–12 h.
Každý poslední pátek v měsíci
je magistrát pro veřejnost uzavřen – sanitární den.
Všeobecné dotazy k místním
poplatkům je možno směrovat
na e-mail: odpady@magistrat.liberec.cz nebo na telefonní čísla
485 243 (227; 243; 246; 226).

Březová alej
Pavlovická
Janáčkova
Kotkova
Okružní

čtvrť
II
II
II
III
III

přistavení 8. 4. odvoz 9. 4.

I
I
I
XIV
II

čtvrť

přistavení 6. 4. odvoz 7. 4.

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

4. kolo

11.
12.
13.
14.
15.

ulice

čtvrť
I
I
I
I
I

přistavení 2. 4. odvoz 3. 4.

čtvrť
XV
XV
XV
XV
XV

čtvrť
XV
XV
XV
XV
XXI

přistavení 23. 4. odvoz 24. 4.

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 20. 4. odvoz 21. 4.

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

7. kolo

čtvrť
V
V
V
V
XV

přistavení 16. 4. odvoz 17. 4.

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 14. 4. odvoz 15. 4.

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

5. kolo

76.
77.
78.
79.
80.

VII
XXIV
XXIV
VIII
VIII
Libušina
Zemědělská – křiž. Brigádnická
K Bucharce – křiž. Za Domovem
Charbinská – křiž. Sáňkařská
U Pily – křiž. Hraběcí

XIII
XIX
XIX
XIX
XIX

přistavení 21. 5. odvoz 22. 5.

Volgogradská – křiž. Čerchovská
Sklářská
Maškova – křiž. Pilínkovská
Erbenova – křiž. Hanácká
Strakonická – křiž. Kubelíkova

16. kolo

71.
72.
73.
74.
75.

XXV
XXV
XXIII
XXIII
XXIII

přistavení 18. 5. odvoz 19. 5.

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 14. 5. odvoz 15. 5.

Ladova – horní část
Slovanská – křiž. U Sídliště
Chatařská
Nad Sokolovnou
Jeřmanická

14. kolo

61.
62.
63.
64.
65.

VI
VI
VII
VII
VII

přistavení 11. 5. odvoz 12. 5.

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

13. kolo

56.
57.
58.
59.
60.

VI
VI
VI
VI
VI

přistavení 6. 5. odvoz 7. 5.

Kyjevské náměstí
Soukenická
Vlnařská
Sametová
náměstí Na Lukách

12. kolo

51.
52.
53.
54.
55.

VI
VI
VI
VII
VI

přistavení 4. 5. odvoz 5. 5.

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

11. kolo

46.
47.
48.
49.
50.

XVI
XXIX
VI
VI
VI

přistavení 29. 4. odvoz 30. 4.

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

10. kolo

41.
42.
43.
44.
45.

přistavení 27. 4. odvoz 28. 4.
čtvrť

116.
117.
118.
119.
120.

XIII
XIII
XIV
XIV
XIV

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

XIV
XIV
XIV
XIV
XIV

přistavení 18. 6. odvoz 19. 6.

XIV
XIV
XIV
XIV
XIV

přistavení 15. 6. odvoz 16. 6.
Konopná
Třešňová
Na Cvičišti
Na Pískovně – Hokejka
Na Pískovně – Hokejka

24. kolo

111.
112.
113.
114.
115.

XII
XII
XII
XII
XII

přistavení 11. 6. odvoz 12. 6.
Křížkovského
Borový vrch
Hroznová
Kopeckého – křiž. Tomanova
Ostravská

23. kolo

106.
107.
108.
109.
110.

XXXI
XXXI
XXXII
XXXII
XXXIV

odvoz 5. 6.

XVIII
XXII
XXXV
XXXIII
XXXIII

odvoz 2. 6.

XI
XI
XI
XX
XX

přistavení 8. 6. odvoz 9. 6.
Letná – parkoviště
Slunná
Polní – nová výstavba
Balbínova
Jabloňová

22. kolo

101.
102.
103.
104.
105.

přistavení 4. 6.
Dětřichovská – křiž. Habartická
Jahodová
V Rokli
U Hřbitova
Vítkovská

21. kolo

96.
97.
98.
99.
100.

přistavení 1. 6.
Křižanská – dolní část
Křižanská – u č. p. 153
Českolipská
Tolstého
K Bedřichovce

20. kolo

91.
92.
93.
94.
95.

III
X
X
X
X

odvoz 26. 5.
čtvrť

přistavení 28. 5. odvoz 29. 5.

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

19. kolo

86.
87.
88.
89.
90.

přistavení 25. 5.

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

18. kolo

81.
82.
83.
84.
85.

17. kolo
ulice

Zpravodaj^Liberec

3. kolo

6.
7.
8.
9.
10.

ulice
Žižkovo náměstí
Svojsíkova
Rumjancevova
Slunečná u hřiště
8. března

2. kolo

1.
2.
3.
4.
5.

čtvrť
I
I
I
I
I

přistavení 30. 3. odvoz 31. 3.

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

1. kolo

Statutární město Liberec, odbor ekologie a veřejného prostoru

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

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

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

JARNÍ ÚKLID 2020
9. kolo
ulice

Březen 2020
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V
XV

X
X

XX
XXXIII

I
I

SOBOTA 4. 4.
Škroupova × Masarykova
Klostermannova × Masarykova
SOBOTA 18. 4.
Sládkova
Šafaříkova
SOBOTA 25. 4.
Mikulášská
Jahodová
SOBOTA 16. 5.
Dukelská – vrch
Krymská
VI
VI

IV
XXXI

II
II

I
I

NEDĚLE 5. 4.
Svojsíkova
Kozinova
NEDĚLE 19. 4.
Americká
Horní Kopečná
NEDĚLE 26. 4.
Blahoslavova u Povodí
Tyršova
NEDĚLE 17. 5.
Máchova
Votočkova
VII
VII

V
V

III
VI

I
I

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“ 16. 5. 2020
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“ 17. 5. 2020
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.

1.
2.
3.
4.
5.

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

TRASA „I“ 13. 6. 2020
č. stan. místo

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

TRASA „G“ 6. 6. 2020
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“ 30. 5. 2020
č. stan.
místo

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

XV
XVI

XII
XII

XIV
XIV

VIII
VIII

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“ 23. 5. 2020
č. stan.
místo

PÁTEK 22. 5.
Brigádnická
Strakonická
PÁTEK 29. 5.
Kotkova
Zákopnická
PÁTEK 5. 6.
Slunná
Na Cvičišti
PÁTEK 12. 6.
V Břízkách
Kadlická u č. p. 17

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" 7. 6. 2020
č. stan.
místo

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

TRASA „F“ 31. 5. 2020
č. stan.
místo

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

XXV
XXV

I
XV

XIX
XXIII

XI
XI

NEDĚLE
čas zastávky

-

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

10.30
11.00
11.30
12.00
12.30

NEDĚLE 24. 5.
Cyrila a Metoděje
Železniční
NEDĚLE 31. 5.
K Bucharce – střed
Kaplického
NEDĚLE 7. 6.
Fibichova × Riegrova
Smolný vrch
NEDĚLE 14. 6.
Chatařská
U Družiny

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

XXV
XXV

XIV
XII

XIV
XIV

IX
IX

TRASA „D“ 24. 5. 2020
č. stan.
místo

SOBOTA 23. 5.
Křižíkova – střed
Kubelíkova – Husitská
SOBOTA 30. 5.
Horská – otočka bus
Holubí
SOBOTA 6. 6.
Kropáčkova
Jarní – střed
SOBOTA 13. 6.
Kašparova × Dlouhá
Dobrodružná

Zpravodaj^Liberec

Sběr nebezpečných odpadů bude znovu prováděn na podzim 2020. 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 v Ampérově ulici.

- motorové a technické oleje
- 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 nebo po vylití do odpadního potrubí mohou ohrozit životní prostředí či způsobit problémy v potrubí nebo na ČOV. Kromě těchto jedlých olejů a tuků, které předávejte separátně v dobře uzavřené PET
lahvi, jde zejména o:

Sběr nebezpečných odpadů mobilní sběrnou – jaro 2020

PÁTEK 3. 4.
Husova
Janáčkova
PÁTEK 17. 4.
Švermova – Ostašovská
Tolstého – Heřmánkova
PÁTEK 24. 4.
Nová
Klášterského
PÁTEK 15. 5.
Čapkova
Březový vrch

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

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ODPADY ZE ZELENĚ jaro 2020

12
Březen 2020
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Životní prostředí
Sběr vysloužilých elektrospotřebičů
Mobilní sběrna spol. FCC Liberec provede bezplatný svoz vysloužilých elektrospotřebičů od občanů. Vysloužilá elektrozařízení navíc podléhají zpětnému
odběru. Všechna získaná elektrozařízení budou svážena do sběrného dvora
a dále recyklována.

Vysloužilé elektrospotřebiče je možné také celoročně odevzdat ve sběrném
dvoře odpadů spol. FCC Liberec v průmyslové zóně Jih, ul. Ampérova. Drobné
elektrospotřebiče je pak možné odevzdat prostřednictvím sítě velkých červených kontejnerů.

Jde zejména o:

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

- pračky, myčky, sušičky
- mikrovlnné trouby
- televizory, monitory
- sporáky, varné desky

- digestoře, klimatizace
- lednice, mrazáky
- počítače a jejich příslušenství
- hračky, drobná elektronika

Mobilní sběrna pojede po níže uvedených
trasách v určených časech. Na jednotlivých
zastávkách jsou instalovány označníky s názvem
trasy a s číslem zastávky.
TRASA „A“ 18. 4. 2020
č. stan. místo
1. Gagarinova u č. p. 761
2. Gagarinova u č. p. 790
3. Křižovatka Strakonická – Kubelíkova
4. Domažlická – KRB
5. Křižovatka Švermova – Jáchymovská
6. Jáchymovská u č. p. 270
7. Wintrova u č. p. 493
8. Okružní u č. p. 512
9. Oblačná pod č. p. 487
10. Školní

TRASA „B“ 19. 4. 2020
č. stan. místo
1. Květnové revoluce u č. p. 327
2. Třešňová u č. p. 618
3. Vodňanská
4. Hroznová u č. p. 694
5. Kmochova u č. p. 674
6. Malátova u č. p. 427
7. Jabloňová u č. p. 407
8. Cyrila a Metoděje u školy
9. U Mlékárny u č. p. 456
10. Rumjancevova u č. p. 1232

TRASA „C“ 25. 4. 2020
č. stan. místo
1. Kyjevské nám.
2. Křižovatka Mařanova – Kaplického
3. Česká – Sokolovna
4. Jeřmanická u č. p. 488
5. Pastelová u č. p. 1083
6. Dobiášova u č. p. 855
7. Ježkova u Gusta
8. Haškova u č. p. 948
9. Sametová u č. p. 720
10. Vlnařská u č. p. 688

TRASA „D“ 26. 4. 2020
č. stan. místo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Na Pískovně u č. p. 657
Křižovatka Borový vrch – Bezová
Libušina
Ruprechtická u č. p. 318
Slavíčkova u č. p. 68
Jeronýmova u č. p. 575
Aloisina výšina u č. p. 426
Křiž. Aloisina výšina – Franklinova
Křiž. Aloisina výšina – Nezvalova
Křiž. Aloisina výšina – Sněhurčina

SOBOTA
čas zastávky
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
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
12.40–13.00

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
11.00–11.20
11.30–11.50
12.00–12.20
12.30–13.00

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
12.00–12.20
12.30–13.00

Podrobnější informace vám sdělí pracovníci Magistrátu města Liberce na
tel. č. 485 243 456 nebo pracovníci FCC Liberec na tel. č. 485 213 020.

Když zasáhne tzv. vyšší moc
Jednou za čas dorazí nad naše území silnější vítr, ať už to byl v roce 2007 Kyrill, hned
v roce následujícím bouře Emma či v říjnu 2017 orkán Herwart nebo v březnu 2019
Eberhard. Naposledy se z 9. na 10. února 2020 přehnala bouře Sabine.
Odbor životního prostředí
Sabine se ale nakonec Liberci
přeci jen trochu vyhnula a největší škody tak napáchala jinde.
Ovšem nejvyšších hodnot, dle
ČHMÚ, dosahoval vítr v Liberci
v neděli 23. února, kdy na město
zaútočila silná vichřice, následně
pojmenovaná jako Yulia.
Síla větru předčila v Liberci i Sabine, kdy byl kolem 23.00 hodiny
zaznamenán na libereckém letišti
nejvyšší náraz větru, a to ve výši
27 m/s. Sabine v Liberci dosáhla kolem 14.00 hodiny 10. února
„pouhých“ 22 m/s.
Tyto dva větrnější případy zane-

chaly i v Liberci spoušť na městské zeleni. U Sabine popadalo celkem 26 stromů a u Yulie 16. Další
stromy padly v městských lesích,
kde bylo poškozeno cca 100 m3
lesa. Naštěstí ani jediný strom,
který spadl z městského pozemku, nenapáchal větší škodu. Když
to srovnáme např. s rokem 2017,
kdy nad Libercem řádil Herwart,
který skolil 80 stromů, nyní spadlo výrazně méně stromů.
Padání větví a stromů se bohužel nevyhneme i při sebelepší
údržbě veřejné zeleně. Zde můžeme hovořit o tom, že zasáhne tzv.
vyšší moc, což je nezaviněná skutečnost, proti níž se nelze účinně

bránit, a tato nepředvídatelná
skutečnost může způsobit škodu na zdraví či majetku. Bohužel
i následné odškodnění je problematické, protože tyto události
následně nechtějí proplácet ani
pojišťovny.
Tímto radíme občanům, protože se zdá, že větrné dny se budou
i v budoucnu častěji opakovat, aby
vždy při varování meteorologů
dobře zabezpečili svůj majetek,
zbytečně nenechávali v takovýchto dnech např. vozidla odstavená
pod vzrostlými stromy a v neposlední řadě se vyhnuli procházkám v lesích a v místech s vyšším
výskytem vzrostlých dřevin.

Ukliď me svět, ukliď me Česko
Liberec se opět zapojí do celostátního úklidu dobrovolníků. Město připravilo místní
úklid o víkendu 4. dubna. Minulé ročníky totiž ukázaly, že se najde mnoho Liberečanů,
kteří jsou ochotni nejen všímat si svého okolí, ale přiložit i ruku k dílu.
BNA
Odbor životního prostředí
Registrace účastníků probíhá
na www.uklidmecesko.cz, kde
naleznete již vytvořený úklid organizovaný radnicí. Případně lze
přímo u koordinátora akce na e-mailu vinar.michal@magistrat.
liberec.cz nebo telefonním čísle

485 243 451. Akce Ukliďme svět,
ukliďme Česko je součástí oslav
Dne Země (22. 4. 2020), které
doprovodí ještě další aktivity.
Město Liberec se do této
aktivity zapojuje již od roku
2015. V loňském roce se přihlásilo již více než 1 500 lidí,
z toho dvě třetiny dětí, což je

4. DU

absolutní rekord od roku 2015.
Dobrovolníci z téměř 40 organizací uklidili v loňském roce
26 tun odpadků, prošli území
o velikosti 50 hektarů, sesbírali na 800 pytlů odpadů, přes
150 kusů pneumatik nebo desítek injekčních stříkaček.
Letošní akce je 4. dubna.
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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.

200 milionů dotací, o které opět přijde naše město

Zdrcující zpráva přišla na libereckou radnici z ministerstva pro místní rozvoj. Město přijde o 200 milionů evropských dotací
v rámci Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ). 200 milionů!
Jan Korytář,
Změna pro Liberec
Mrzí mě, že primátor
Zámečník
nechal celou věc
dojít až do tohoto
stavu a snaží se nyní, jak už je jeho
zvykem, hodit problém na Změnu. Není to fér.
Po předchozím vedení jsme
v roce 2014 přebírali strategii
IPRÚ ve zpoždění. Nevymlouvali
jsme se na to, ale místo toho jsme
zapracovali a dokázali zpoždění dohnat a dokončit strategii ve
stejném termínu jako jiná města.
Schválení strategie byl ale jen první krok.
V roce 2014, když jsem po volbách nastoupil do funkce náměst-

ka primátora, nebyl na městě připraven v rámci IPRÚ bohužel ani
jeden jediný projekt, nebylo vůbec
nic. Těžko se tomu věří? Bohužel,
tak to bylo. Pustili jsme se do práce. Zajistili jsme nové projektové
manažery a hned museli čelit kritice opozice, že navyšujeme počty
lidí. Dokola jsem vysvětloval, že
se náklady na nové zaměstnance
městu mnohonásobně vrátí. Byl
to doslova boj o každého nového
člověka. Když jsme po čtyřech letech končili, předali jsme novému
vedení přes 70 nových projektů,
převážně investičních, za více než
miliardu Kč. Vše připravené na
čerpání evropských dotací.
Část těchto dotačních projektů
je již hotová, jako např. nové autobusy na zemní plyn pro DPMLJ

za 90 mil. Kč nebo Azylový dům
pro matky s dětmi za 14,5 mil. Kč,
oprava MŠ Beruška za 42 mil. Kč,
oprava ZŠ Kaplického za 13,5 mil.
Kč, ZŠ náměstí Míru 31 mil. Kč, ZŠ
Vratislavice 24 mil. Kč nebo cyklostezka za ČOV 10,5 mil. Kč. To
jsou všechno projekty, kdy město
zhodnocuje svůj majetek a šetří
peníze z vlastního rozpočtu. Ukázalo se, že pověsti o tom, jak Změna umí prý jen bořit a ničit, jsou
jen pomluvy.
Bohužel, další námi připravené
projekty se začínají čím dál více
zadrhávat. Starostové ve vedení
města zvolili dost divnou taktiku: Na jedné straně zrušili námi
vybudované oddělení získávání
dotací, aby ušetřili cca 2 mil. Kč
ročně na platech, na druhé straně

město přijde o 200 mil. Kč, protože projekty nabraly zpoždění.
Ještě začátkem roku 2019 přitom
nové vedení tvrdilo, že se vše stihne, že vše vyčerpají. Dnešní řeči
primátora Zámečníka o tom, že
zpoždění zavinila Změna, jsou tak
jen hloupou výmluvou na vlastní
neschopnost.
Milí Liberečané, věřil jsem, že
Starostové splní, co slibovali ve
volbách. Že rozjedou investiční
rozvoj města a budou snižovat
jeho zadlužení. Když ale vidím, jak
město přichází o dotace, a Starostové navíc zastavují jeden projekt
připravený Změnou za druhým,
od parkovacího domu přes kompostárnu až po obnovu městských
lesů, tak si říkám: „Takto se přece
odpovědný hospodář nechová.“

Projekt bazénu: Staré dobré časy jsou zpátky

Výběr projektanta rekonstrukce bazénu připomínal buď grotesku, nebo pokračování předem připraveného plánu, jak dostat
velkou zakázku k předem vybrané firmě.
Jaromír Baxa,
Liberec otevřený
lidem
Už návrh soutěžních podmínek byl dost neuvěřitelný. Nemělo jít o otevřenou soutěž, o zakázku se měly ucházet jen
firmy, které už dělaly projekty na
50m bazény, zatímco ty s referencemi jen na 25m měly být vyřazeny.
Roli v hodnocení měla hrát i rychlost, s jakou bude projektová dokumentace připravena. Město přitom
na rekonstrukci nemá a nemusí ani
stihnout žádný termín předepsaný
nějakou dotací.
Výběr také dopředu zvýhodňoval autory předchozích studií, firmy Code a Ateliér 11, tím, že rad-

nice rovnou řekla, že chce na tyto
problematické studie navázat. Pracovníci radnice se přesto dušovali,
že podmínky soutěže jsou v pořádku a že se zúčastní mnoho firem.
Tehdy jim nevěřil ani primátor
Zámečník. A tak nechal připravit
právní posouzení soutěže. V podstatě udělal totéž, co před skoro
deseti lety udělal Jan Korytář se zakázkami na lázně a bazén. Tentokrát se podmínky soutěže podařilo
na poslední chvíli alespoň trochu
upravit. Krátce potom proběhlo
v zákulisí mnoho zpráv, že primátor Zámečník bude brzy odvolán,
protože neplní, co se od něj čekalo.
Padala dokonce i jména možných
nástupců. Koalice s ODS není zadarmo.

Vraťme se ale k soutěži. Ani
dost důrazné seškrtání požadavků v zadávací dokumentaci,
ani otevření soutěže nepomohlo
a městu přišly jen dvě nabídky.
Asi nepřekvapí, že od firem Code
a Ateliér 11. Soutěž na oko pokračovala ještě půl roku, než se rada
města rozhodla, koho vybere,
i když pořád platila výhoda pro ty,
kteří nabídnou, že projekt zpracují rychle.
Vítězem se nakonec stal Ateliér
11, i přes mimořádně nízkou cenu
6,5 milionů, i když férová cena u takové stavby by byla okolo 30 mil.
(Code nabídla 26 milionů). Přesto
radnice Ateliér 11 nevyřadila. Firma prý vše řádně odůvodnila, např.
tím, že za podobné peníze už zpra-

covávala projektové dokumentace
jinde. Že pak ze soutěží na dodavatele stavby překvapivě často vyšel
jako vítězný liberecký Syner, to už
nehrálo vůbec žádnou roli.
Nebo možná naopak. Během
podzimu hlasy volající po odvolání
primátora jako zázrakem utichly.
Snad proto, že soutěž na bazén se
konečně dostala zpět do správných kolejí, stejně jako příprava
územního plánu, když se primátorovi podařilo získat úpis koaličních
zastupitelů, že podpoří tehdy ještě nehotové vypořádání námitek
k územnímu plánu. Zkrátka, situace byla znovu pod kontrolou.
Jak to všechno dopadne, uvidíme. S koalicí Starostů, ANO a ODS
nás čekají ještě zajímavé časy.
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Liberec přijde o 200 mil. A nejen o ně

200 milionů, určených pro oblast Liberecka, bude s největší pravděpodobností přesměrováno jinam. Jednoduše řečeno, Liberec a Jablonec o ně přijdou.
Zuzana Kocumová,
Liberec otevřený
lidem

Jak je to možné?
Protože připravené projekty stojí
nebo se posouvají dopředu šnečím
tempem. A tak peníze, které jsme
na ně měli dostat, dostanou ti, kteří své projekty zvládají. Ti mohou
být liberecké a jablonecké koalici
vděční. Ale mě jako Liberečáka to
docela dost štve.
Sice občas slýchávám hrdé názory, že dotace jsou zlo a jak se bez
nich máme obejít. Ovšem pokud
žijeme v nejzadluženějším městu
v ČR, kde vám váš vlastní rozpočet
sotva stačí na poplacení smluvních
závazků a úroků z dluhů, které nasekaly vlády ODS za Jiřího Kittnera,
tak jsou jednou z mála možností,

jak ve městě dělat ještě něco jiného než hasit ty nejhorší havarijní
stavy. Určitě se můžeme pokusit
realizovat projekty 100% za své
a odmítnout různě vysoký podíl
z jiných zdrojů. Jen nevím, čeho
tím dosáhneme.
Navíc – nevyužít 200 mil. dotací
není důkazem něčího přesvědčení, ale prostě jen neschopnosti na
ně dosáhnout. Po roce 2019 (který
měl být pro čerpání zásadní), kdy
jsme měli vyčerpat 41 % z celkového objemu, má Liberec vyčerpáno jen 18 %. Ve zpoždění je více
než polovina projektů spadajících
do IPRÚ, zatím se dokončily spíše
menší akce.
Je to o to více zarážející, že v čele
města stojí primátor Zámečník, který neustále předchozí koalici tepal za
to, že projekty mají zpoždění. Jenže

jakmile koalice Starostů, ANO a ODS
usedla do vedení, začala řešit nepodstatné věci: dávat dotace na natáčení
filmů, zvýšila odměny zastupitelům… ale nějak pozapomněla táhnout zásadní projekty dopředu.
V kontextu dalších „stopnutých“
projektů to začíná vypadat docela
tristně:
 Nevyužijí dotaci 43 milionů
na rekultivaci staré skládky v kamenolomu v Ruprechticích.
 Nebudou růžová kola. Jednání o sdílených bicyklech snad
budou pokračovat, vedení chce
navíc elektrokola, ale nechce za ně
zaplatit… (ale platit za natáčení filmu problém není).

Odmítli dotaci na obnovu
lesů na Ještědu.
 Stopli téměř hotový projekt
kompostárny a sběrného dvora, na

který bylo také možné čerpat dotace.

Parkovací dům u nádraží
předali Libereckému kraji, ale pro
ten nebyl prioritou, takže žádný
parkovací dům, který mohl sloužit
i jako záchytné parkoviště pro Liberec, nebude.
To, po už více než roce vlády Starostů, ANO a ODS, není moc hezké
vysvědčení. Opravdu jsem se těšila,
že boje, které byly na liberecké radnici minulé čtyři roky a blokovaly
mnoho dobrých projektů, skončí.
A že se věci začnou hýbat. Jak se
ukazuje, zase jsem byla přílišný optimista.
Asi málokdo věděl, co heslo
Starostů, před (ale i nyní, ještě pořád…) volbami vylepované po celém městě: „Liberec má starosti“
znamená. A hlavně, jak prorocké
bude i pro další roky.

Plánované projekty IPRÚ v Liberci
Jaroslav Zámečník,
SLK

Integrovaný plán rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou (IPRÚ) představuje rezervaci finančních prostředků ve výši 2,6 miliardy Kč. Peníze jsou rezervovány ve třech programech: v Integrovaném
regionálním operačním programu (1, 6 miliardy Kč), v Operačním programu Zaměstnanost (143 mil. Kč)
a v Operačním programu Doprava (867 mil. Kč). Každý rok počínaje rokem 2017 je nutno vyčerpat přibližně
250 mil. Kč. Jaké projekty jsou v Liberci například plánovány?

Rekonstrukce silnice v Oldřichově v Hájích
107 mil. Kč
Rekonstrukce silnice H. Hanychov – Světlá pod Ještědem
75 mil. Kč
Nákup ekologických autobusů na CNG

166 mil. Kč
Zvýšení bezpečnosti dopravy v ulicích Polní a Baltská
4 mil. Kč
Zvýšení bezpečnosti dopravy na nám. Míru a Písecké ul.
6 mil. Kč
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jeřmanické ul. 
3 mil. Kč

10,5 mil. Kč
Cyklostezka za ČOV Liberec
Zvýšení bezp. dop. ve Zvolenské, parkoviště v Pastýřské ul.
30 mil. Kč
Autobusový terminál Liberec

80 mil. Kč
Parkovací dům Liberec P+R  
náklady zatím neurčeny
Dům humanity Liberec – Most k naději

20 mil. Kč
Azylový dům Liberec pro matky s dětmi

15 mil. Kč
Komunitní centrum Vratislavice

55 mil. Kč
Chráněné bydlení Tulipan

14 mil. Kč
Ministerstvo pro místní rozvoj je
řídicí orgán IROP a sleduje každoročně čerpání jednotlivých IPRÚ a ITI
podle limitů, které byly stanoveny
na počátku při stanovení alokace pro
IPRÚ. V roce 2019 jsme měli mít podané žádosti o platbu již ve výši 41 %,
bohužel se nám podařilo docílit pouhých 18 % celkové alokace IPRÚ.

Více než 70 % projektů IPRÚ
v objemu 1,2 mld. Kč je už v realizaci, nicméně ve zpoždění je víc než
polovina projektů a to se týká všech
žadatelů. V alokaci dochází ke kurzovým rozdílům (euro/Kč). Ministerstvo se rozhodlo kurzové rozdíly
pokrývat právě z těch alokací, které
nejsou čerpány podle požadavků.

Liebiegův palác – Galerie – Centrum aktivního života  168 mil. Kč
Sociální bydlení Liberec dům F (Žitavská ul.) 
15 mil. Kč
Sociální bydlení Liberec dům E (Orlí ul.)

17 mil. Kč
Sociální bydlení Liberec domy další etapa – výstavba 
90 mil. Kč

16 mil. Kč
Zvýšení kapacity vzdělávání ZŠ Kaplického
Zvýšení kapacity vzdělávání ZŠ nám. Míru

32 mil. Kč
Zvýšení kapacity vzdělávání ZŠ Vratislavice

24 mil. Kč
Zvýšení kapacity vzdělávání MŠ Nová Ruda 
28 mil. Kč
Zvýšení kapacity vzdělávání MŠ Beruška

42 mil. Kč
Zvýšení kapacity vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň

49 mil. Kč
Zvýšení kapacity vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň

9 mil. Kč
Zvýšení kapacity vzdělávání MŠ Motýlek

16 mil. Kč
Zvýšení kapacity vzdělávání ZŠ Aloisina výšina
6,7 mil. Kč
Rekonstrukce tramvajové trati Liberec – Jablonec n. N.  900 mil. Kč
IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou
byla vyčíslena rezerva prostředků ve
výši necelých 200 mil. Kč. Podařilo
se vyjednat, že se některá města na
tuto částku složí. Finální snížení pro
naše IPRÚ by tak mohlo být nakonec ve výši 60 mil. Kč.
Projekty, které měly být předloženy až ke konci období (v roce

2021), budou buď realizovány až
z prostředků dalšího období po
roce 2021, anebo dosáhnou nyní na
nižší podíl alokace. Toto se netýká
primárně Liberce, který předložil již
80 % všech svých projektů do IPRÚ,
ale zejména statutárního města
Jablonec nad Nisou a Libereckého
kraje.
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Kostlivci ve skříních liberecké radnice
a nový manažer pro technické služby

Ve vedení města jsme už 15 měsíců a stále se potýkáme s pověstnými kostlivci, které na nás tu a tam po předchozím vedení
města vypadávají. Jak se s nimi dokážeme vypořádat?
Jaroslav Zámečník,
SLK
V OHROŽENÍ
ZTRÁTA
380 MIL. KČ
O chybách předchozího vedení
města Liberce v souvislosti s čerpáním evropských dotací jsem
již psal v minulosti mnohokrát.
Ministerstvo pro místní rozvoj
nás na problém upozornilo hned
v prosinci 2018. Podle jejich sdělení nám do října 2018 rezervovali
540 milionů Kč z evropského programu IROP, ale vyčerpáno bylo
pouze 160 milionů Kč. To znamená
mínus 380 milionů Kč. Ohrožená
tak byla výstavba sociálních bytů,
rekonstrukce Liebiegova paláce
na komunitní centrum nebo vznik
parkovacích míst v Liberci. V plánu
máme stále realizovat celkem 50
projektů za 1,6 miliardy Kč. Ihned
jsme začali s ministerstvem vyjednávat, zrychlovat přípravu a realizaci projektů. Zachránit se nám
povedlo vyjednáváním skoro celou
alokaci v původní výši. Nynějším
cílem je vyčerpat do října 2020 cca
900 milionů Kč z plánovaných 980
milionů Kč.
CHYBNĚ PŘIPRAVENÝ PROJEKT
PARKOVACÍHO DOMU
Jedním z chybně připravených
projektů je parkovací dům a terminál u nádraží. V roce 2017 vedení

města zadalo zpracování projektové dokumentace, která byla následně Radou architektů zkritizována. Navíc v únoru 2018 město
koupilo celý areál autobusového
nádraží a v ten moment bylo jasné, že je nutno celý projekt zastavit a přepracovat. Do přepracování
jsme se pustili společně s Libereckým krajem hned v úvodu roku
2019. Liberecký kraj převzal roli investora, který celou stavbu provede. V současnosti vzniká nová projektová dokumentace na kapacitní
parkovací dům a moderní terminál
se zelenou střechou. Stavbu chceme zahájit už v roce 2022 a pomohou nám i evropské dotace.
PŘEDRAŽENÝ PROJEKT BAZÉNU
Minulé vedení započalo v roce
2017 s přípravou projektové dokumentace na rekonstrukci městského plaveckého bazénu na Tržním
náměstí. Architektonicky zdařilá
stavba arch. Švancara se měla dočkat zásadní přestavby a podle
prosákajících informací se náklady
měly vyšplhat na neuvěřitelných
800 mil. Kč. Tento záměr jsme
s ohledem na finanční možnosti
města a zdařilou architekturu bazénu museli hned v lednu 2019 zastavit a začít od nuly. V současnosti
jsme již ušetřili přibližně 25 mil. Kč
při výběru projektanta a plánujeme
rekonstrukci bazénu o polovinu
levněji než minulé vedení města.

RIZIKOVÁ REKULTIVACE
SKLÁDKY LIGRANIT
Na okraji čtvrti Ruprechtice
se už více než půl století nachází kamenolom. V roce 1994 došlo
k jeho privatizaci. V části kamenolomu se údajně nachází skládka starého komunální odpadu.
Minulé vedení města se rozhodlo,
že na náklady města a evropských
fondů skládku vykope, odveze
a zlikviduje. Náklady vyčíslilo na
54 mil. Kč. V roce 2019 pracovníci
Státního fondu vznesli pochybnosti o deklarované ploše skládky o velikosti tří fotbalových hřišť
a o vysoké ceně celého projektu.
V současnosti připravujeme jiný
postup pro rekultivaci skládky tak,
aby město nebylo v ohrožení či riziku.
ÚNIK VODY
Z LESNÍHO KOUPALIŠTĚ
Veřejností dlouho očekávaná
rekonstrukce Lesního koupaliště
byla v červenci 2017 zadána firmě
EVOSA za 4,4 mil. Kč. V říjnu 2017
byla cena navýšena o 773 tisíc Kč
pro zvýšení kvality mechanické
odolnosti a vodopropustnosti. Po
dokončení rekonstrukce bylo Lesní
koupaliště netěsné a voda unikala.
Město v roce 2019 vynaložilo částku téměř 300 tisíc Kč na chybně
provedené přespárování. Podle
stavebních odborníků je ale dlažba
dna nekvalitní a i přes vynaložené

prostředky města hrozí do budoucna stále únik vody.
ABSURDNÍ REFERENDUM
V říjnu 2018 inicioval přípravný
výbor okolo hnutí Změna pro Liberec referendum. Více než třetina
ze shromážděných 8 652 podpisů
ale byla neplatná. Absurdní referendum i přes neplatné podpisy
proběhlo. Rozhodnutím Nejvyššího správního soudu byla celá akce
později anulována. Celá věc ale
i přesto stále není u konce. Nyní
budeme požadovat náhradu škody,
která vznikla na návrh přípravného
výboru vadnými rozsudky krajského soudu. Náhradu jsme vyčíslili
na 1,8 milionu korun. Město totiž
muselo zajistit přes osmdesát volebních místností i s vybavením, zaplatit tisk volebních lístků či odměny 360 volebním komisařům. Zatím
jsme náhradu nedostali a budeme ji
vymáhat soudní cestou.
NĚCO POZITIVNÍHO NA ZÁVĚR
Poslední zprávou je, že město
Liberec hledá schopného manažera, který má rád město Liberec
a dokázal by řídit Technické služby
města Liberce. Nejedná se o žádnou trafiku, ale o řízení kolektivu
150 lidí, kteří se dennodenně starají o čistotu města, opravu komunikací a chodníků, údržbu zeleně
a v budoucnosti i o veřejné osvětlení.

ŽENSKÝMA OČIMA
Milé ženy, zveme vás na kávu a koláč se zastupitelkami našeho města
30. března v 16 hodin
v budově historické radnice,
nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec,
2.patro, místnost č. 209

Neformální setkání Liberečanek se zastupitelkami města Liberec napříč politickým spektrem. Pozvání platí pro všechny liberecké ženy.
Probereme, co vás jako ženy ve městě trápí nebo byste chtěly zlepšit.
PS: Vstup mužům zakázán :)
Vaše Šárka Prachařová a Renata Balašová
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Přišlo do redakce
Rebelie proti vyhynutí Liberec
Za Extinction Rebellion Liberec
Dita Landová
V minulém čísle Zpravodaje Liberec jste si mohli přečíst subjektivní
líčení vystoupení naší skupiny na
lednovém zastupitelstvu. Kdo tedy
jsme a o co nám vlastně jde?
Rebelie proti vyhynutí (XR) je
hnutí upozorňující na alarmující
změnu klimatu a na celkové poškození přírodního světa. Žádá po
politicích, aby veřejnost otevřeně
a pravdivě informovali. Dále aby
začali náležitě jednat tak, aby se klimatická krize, která se už teď začíná

naplno projevovat a v budoucnu
budou její projevy ještě mnohem výraznější, dále neprohlubovala. A aby
lidské společenství na ni bylo dobře
připraveno.
V ČR máme to štěstí, že díky poloze nejsme vystaveni katastrofickým
dopadům, jako jsou hurikány nebo
masivní záplavy, ale naše země patří už nyní ke státům, kde se výrazně
zvýšila průměrná teplota a změny
klimatu jsou už nepřehlédnutelné:
extrémní sucho, s tím spojený úbytek podzemní vody a výrazný pokles úrody, zhoršující se stav lesů,
stouplo riziko bleskových povodní

a požárů v krajině. Nezanedbatelný
je i přímý vliv na zdraví (poškozující
vyšší koncentrace CO2, vlny veder).
Jak funguje naše město, region
a stát vytváří nejen místní mikroklima, ale ovlivňuje následně i celý
svět. Naše republika přitom – hlavně kvůli nastavení energetiky – patří
(přepočteno „na hlavu“) k výrazným
producentům emisí skleníkových
plynů. Individuální změna životního stylu je velmi důležitá, ale právě
zodpovědné chování státu a jednotlivých samospráv je pro nás a další
generace klíčové.
XR klade velký důraz na zapojení

Zdravý vzduch pro vaše děti
Jiří Weniger, Liberec
Je faktem, že některé lidi je třeba praštit, obrazně řečeno, aby se
probudili. Takovou facku předvedli
ekologičtí aktivisté na lednovém
zastupitelstvu a v minulém vydání
Zpravodaje byli za to některými zastupiteli kritizováni.
Osobně se mě nátlakové akce
takového typu také moc nelíbí, byť
jejich myšlenku chápu. Bohužel to
souvisí s jistou tupostí populace.
Můžete sousedovi donekonečna
smířlivě vysvětlovat, že narvat papírovou krabici, tak jak je, do malé popelnice je hloupost, že ji stačí sešlapat, aby ostatní mohli odpadky také
vyhodit. Marně. Tak mu prostě jednou ty krabice nanosíte před dveře,
aby do nich ráno konečně šlápl…
Ono, obecně, nejde ani tak
o ekologii. Je zde větší problém,
jde o obecnou bezohlednost a lhostejno zda k životnímu prostředí,
k sobě navzájem nebo k cizímu
majetku. Každého majitele nového
vozu jistě dokáže naštvat, když mu
bezohledná madam na parkovišti
práskne hranou dveří svého auta
do jeho naleštěné káry. Zpět však
k aktivistům a také ke klimatické
komisi rady města Liberec. Ono to

je dost podobné. Jedni blokují metro v Londýně (co je lepší z hlediska
životního prostředí než elektrická
hromadná doprava?) a válí se po
zemi před zastupiteli, druzí nám
radí ve Zpravodaji, jak máme větrat
a topit. Hm.
Co mě v obou případech, vlastně
téměř ve všech případech ekologických alarmistů, chybí, je potřebná
zdravá dávka pragmatismu. Ono
hulákat po náměstích je celkem
snadné, ale přijít s konkrétním řešením pro konkrétní místo, a nedejbože si jej obhájit a prosadit, to
už jednoduché vůbec není. Slyšíme
pouze – nám se to nelíbí, dělejte to
jinak. A jak by možná dodala Gréta,
za každou cenu. Jak? Váš problém…
Konkrétně v Liberci jedno takové téma máme. Jistě, teď půjdu na
úroveň oněch křiklounů – udělejte to! Jak? Váš problém… Přesto to
zmíním. Jde o tramvajovou trať do
Jablonce nad Nisou.
Nevěřícně jsem před pár měsíci sledoval zastupitele Jablonce
nad Nisou, jak zastavili plánované
prodloužení tratě do centra jejich
města (i s argumentem, že by lidem
podél zamýšlené trati při výstavbě
vadil prach a hluk?!). Zastupitelé
Jablonce šli až tak daleko, že málem

zrušili současnou trať Liberec–Jablonec. Hádali se s Libercem, kolik
(ne)dají na společný provoz, a milostivě se usnesli, že tedy dobrá,
trať zachováme. Problematika prodloužení linky č. 11 je samozřejmě
výrazně složitější, ale výsledek je, že
trať se zmodernizuje (snad) a k prodloužení zatím nedojde. Mimochodem, zrušení unikátní meziměstské
tramvajové trati Jablonec prosazoval i v minulosti. Zůstala zachována
jen díky Liberci…
A co ti aktivisté tedy? No právě že
nic! Nic a nic. Co už je v rámci možností řešení ekologizace dopravy
lepší než elektrická MHD? Kde jsou
aktivisté, kde jsou, aby se prali za
lepší a delší tramvajovou trať? Proč
neblokují automobilovou dopravu
v Jablonci s heslem „Jezděte tramvají – ušetříte za benzín a zdravý
vzduch pro vaše děti“. Proč neprotestují před jabloneckým zastupitelstvem, které málem celou trať
pohřbilo? Kde jsou návrhy klimatické komise města? Proč neřeší další
podobný problém – rozšíření tramvají do Rochlice. Čím jiným by se už
měla zabývat než reálně dosažitelným zlepšením životního prostředí
v regionu, než tratí, po níž cestuje
milion lidí ročně?

informované veřejnosti do celého
procesu řešení klimatické otázky.
Pomocí nástrojů přímé demokracie
se občané mohou podílet na návrhu
potřebných změn a zavádění nutných opatření.
Liberecká skupina je aktivní i přímo. Spolu s Rodiči za klima Liberec
jsme uspořádali velké množství akcí
(přednášky, odborné diskuze, festival, pouliční akademii o klimatu).
Sázeli jsme stromky, pomáhali budovat remízky a tůně, umístili několik kompostérů.
Aktivní přístup požadujeme i na
vedení našeho města.

Krátkézprávy
Žádosti o dotace
z Ekofondu města
Ekofond pro letošní rok vyhlašuje opět dva programy:
Ekologii a zeleň a Odpady.
Všechny informace ohledně
podání žádosti o dotaci získáte
na webových stránkách města
Liberce pod odborem ekologie
a veřejného prostoru nebo
pod záložkou fondy a granty.
Zkrácená webová adresa:
1url.cz/@ekofond_liberec.
Do konce lhůty pro podání
žádosti, tedy nejpozději do
12. 5. 2020 do 15.00 hod. musí
být žádosti odeslány nejen
elektronicky v systému Grantys i s přílohami, ale do tohoto data, tedy nejpozději do
12. 5. 2020 do 15.00 hod. musí
být také současně odeslána
i pouze samotná žádost s jedinečným číselným kódem v pdf
jednou ze tří možností: datová
schránka, el. podpis, vytištění
identické žádosti a doručení
na podatelnu. Kompletní
informace najdete:
1url.cz/@ekofond_liberec_info
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Kultura, historie, společnost
Poslechněte si animaci

poběží na mnoha místech: v kulturním centru Lidové sady, v kině
Varšava, v Domě kultury či v prostorách Krajské vědecké knihovMezinárodní festival animovaných filmů Anifilm 2020 proběhne v Liberci 5. až 10. května.
ny. Festivalovým centrem se stane
Gabriela Zajícová
liberecký zámek. Oblibu si určitě
získá i dočasné letní kino ve středu
Téma letošního Anifilmu „Slyšet
města.
animaci“ přinese nesoutěžní filV únoru skončila práce výběromový program zaměřený na hudvé komise, která zhlédla přes 1 200
bu a zvuk v animovaném filmu.
přihlášených animovaných snímMezi slavnými snímky v programu
ků z celého světa a do jednotlivých
festivalu nebudou chybět takové
kategorií z této animační záplavy
klasiky jako Pink Floyd: The Wall
vybrala celkem 205 filmů, videí
nebo drsný povídkový film Heaa her. Z nich pak bude na festivalu
vy Metal. Prezentovat se ale bude
uvedeno 26 ve světové a 9 v evropi současná tvorba propojující žiské premiéře. Diváci i festivaloví
vou hudbu s animací, například
porotci uvidí v mezinárodní soutěprojekt The 4 Seasons Music and
ži 10 celovečerních filmů, 34 krátAnimation kombinující známé Vikých filmů, 40 filmů vytvořených
valdiho dílo s animací světových
studenty, 23 videoklipů a 15 abstvůrců pod uměleckým vedením
traktních a nenarativních snímků.
slavného režiséra Kodžiho JamaSoučástí festivalového programu
mury. Vedle nejlepších a nejnovějbude i národní soutěž Český obzor,
ších animovaných filmů se tedy
v níž se v pěti kategoriích utká 68
Koprodukční rodinný film Fany a pes z doby pádu Berlínské zdi bude
může Liberec i hosté festivalu těšit
děl z ateliérů českých animátorů
jedním ze soutěžních snímků na Anifilmu
na unikátní živá hudební vystoua animátorek.
pení. Anifilm vzdá poctu také čes- Luboš Fišer.
s řadou významných hostů či si
Více o Anifilmu, místech konákým klasikům filmové hudby, jako
Ve spojitosti s tématem festi- sami vyzkoušet, jaké to je ozvučit ní, akreditacích a programu najdebyl Zdeněk Liška, Jiří Kolafa nebo valu se diváci budou moci setkat animovaný film. Program festivalu te na: www.anifilm.cz.

Hvězdný posel a vzácná návštěva v Naivním divadle
Naivní divadlo Liberec má ze sebou první úspěšnou premiéru v novém roce 2020. Stala se jí inscenace Hvězdný posel.
Stanislav Doubrava
Inscenace Hvězdný posel je inspirovaná knihou světově proslulého výtvarníka a autora knížek
pro děti Petra Síse. Ten v loňském
roce oslavil stejně významné životní jubileum jako Naivní divadlo
Liberec. Žije střídavě v New Yorku
a v Praze, od loňského září do letošního února vystavoval svá díla
za obrovského zájmu návštěvníků
v pražském Centru pro současné
umění DOX.
I přes neuvěřitelné pracovní
vytížení dokázal Petr Sís dorazit
15. února do Naivního divadla, aby
zhlédl představení, k jehož vzniku
poskytl Naivnímu divadlu souhlas,
dle vlastních slov s radostí a bez
váhání. S výsledným tvarem byl

Petr Sís s herci Naivního divadla

mimořádně spokojený a o svoji
radost se podělil i s účinkujícími
herci.
Petr Sís je jedním ze dvou českých výtvarníků, společně s Květou
Pacovskou, kteří se mohou pyšnit
mezinárodní Cenou Hanse Chris-

tiana Andersena, obecně považovanou za nejprestižnější mezinárodní ocenění pro autory působící
v oblasti literatury pro děti. I proto
bývá často přirovnávána k filmovým Oskarům.
Hvězdný posel v Naivním je

loutková inscenace o životě slavného astronoma, matematika a filozofa Galilea Galileiho. Je zároveň
příběhem o hledání pravdy, lásce
ke hvězdám, zvědavosti, zvídavosti a vynalézavosti. Připravil ji tým
mladé talentované režisérky Anny
Klimešové, která spolupracovala
s Naivním divadlem poprvé. Výpravu s množstvím krásných loutek
inspirovanou Sísovými ilustracemi
navrhl scénograf Robert Smolík,
který je v Naivním divadle coby
výtvarník podepsán pod celou řadou úspěšných inscenací. Hudbu
složila Klára Fleková, ta se s oběma
zmíněnými tvůrci rovněž podílela na vzniku scénáře. V inscenaci
znamenitě hrají Barbora Purmová,
Markéta Sýkorová, Marek Sýkora,
Antonín Týmal a Petr Jelínek.
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Pobočky liberecké knihovny:
Machnín a Rochlice
Machnínská pobočka se nachází v budově základní školy
v Heřmánkové ulici. Čtenář tu najde literaturu napříč všemi
žánry.
Krajská vědecká knihovna v Liberci
Pobočka odebírá 10 titulů časopisů a nabízí samozřejmě i knihy
pro děti.
Dále pořádá kulturní i vzdělávací pořady pro děti ze základních
škol v Machníně, ale i Ostašově:
Pasování na čtenáře, Zapomenutá

řemesla, Zábavné pokusy, pravidelné společné „čtecí“ půlhodinky, kvízovou půlhodinku atd.
Nově spolupracujeme i s mateřskými školkami. Pro ně pobočka připravuje pohádky a akce na
podporu jejich dovedností a rozvoje předčtenářské gramotnosti
v pořadu nazvaném Po stopách
kocoura Modroočka, který je realizován v rámci projektu Šablony.
Pobočka v Machníně se pravidelně zúčastňuje celostátní akce
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Noc s Andersenem a projektu na
podporu čtenářství Knížka pro
prvňáčka.
Provozní doba pobočky Machnín je v pondělí 10.00–16.00.
Rochlická pobočka sídlí v základní škole v Dobiášově ulici
a obsluhuje převážně žáky místní
základní školy a obyvatele sídliště.

Patří mezi spíše menší pobočky, i zde si však malý i velký čtenář může vybrat z pestré nabídky
všech obvyklých literárních žánrů
včetně několika titulů převážně
dětských časopisů.
Pro prvňáčky se vždy na začátku školního roku konají v pobočce exkurze, při kterých se děti
seznámí se základními pravidly
řazení knížek a jejich rozdělení
do jednotlivých žánrů, naučí se,
jak si knihu vypůjčit, a zopakují si nepsaná pravidla zacházení
s knížkou.
Pobočka je otevřena všem, kteří
si chtějí vybrat svou četbu v klidném a příjemném prostředí.
Provozní doba pobočky Rochlice je v úterý 11.00–16.30 a ve čtvrtek 11.00–15.00.
Podrobnější informace o pobočkách naleznete na webových
stránkách www.kvkli.cz v sekci
Pobočky, informace o akcích a pořadech v oddíle Kalendář akcí.

Kouzelná školka
– Michal na hraní!
V neděli 5. dubna od 10.30
hodin přijede Michal Nesvadba
do Lidových sadů se svou Kouzelnou školkou.
Kouzelná školka – Michal
na hraní je zábavné divadelní
představení pro děti 2–9 let s Mi-

chalem. Přijďte si hrát, přijďte
se bavit a hlavně smát s dětmi
a s Michalem.
Michal umí běhat, umí stát,
umí mluvit i tancovat. Kouzelný
Michal je první hračkou na světě, která si může vybrat, kdo si
s ní bude hrát! Nebudeš to
právě ty? Michal naučí děti
pořádku ve svých hračkách. Bez dětí to ale nejde,
a tak jsou od začátku až do
konce aktivně zapojeny
do magické hry s rekvizitami vyrobenými nejen ze
samolepicí pásky. Aby si
Michal mohl s dětmi hrát,
ještě než vyrazí na hřiště, musí se převléknout
do tepláků a trička, ani to
u Michala ale není jen tak!
Když to všechno s pomocí
dětí zvládne, začne hraní,
vrtění a řádění!

Den řemesel

v Kryštofově Údolí

Jarní Den řemesel v malebném
Kryštofově Údolí se letos uskuteční na Velký pátek 10. dubna od
9.00 hodin.
K vidění budou ukázky tradičních řemesel, a tak se můžete těšit
na výrobu keramiky, svíček, malo-

vání kamínků a jiné. Již tradičně
bude i pro letošní rok soutěž pro
příchozí výtvarníky.
Pro návštěvníky budou připravené „dílničky pro příchozí“ a také
naše občerstvení ve stodole, kde se
budete moci občerstvit.
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Stejná šance
– zaměstnavatel roku 2020
Rytmus Liberec
Na podporu zaměstnávání osob
se zdravotním postižením v letech
2010–2015 uvolnilo Ministerstvo
práce a sociálních věcí téměř 22,4
miliardy korun. I přes to, že tyto
finance mají primárně sloužit
k usnadnění vstupu lidí se zdravotním postižením na volný trh práce,
skončilo 96 % těchto prostředků
u zaměstnavatelů na chráněném
trhu práce. O to více je třeba ocenit
firmy na běžném pracovním trhu,
které i bez státních prostředků dokážou poskytnout pracovní místo
lidem se zdravotním postižením.
V pondělí 2. března 2020 začal
již 9. ročník celorepublikové soutěže Stejná šance – zaměstnavatel
roku 2020. Cílem soutěže je veřejně
ocenit a podpořit zaměstnavatele,
kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, a prostřednictvím příkladů jejich dobré praxe
rozšířit myšlenku zaměstnávání
lidí s postižením směrem k veřejnosti a také k dalším potencionál-

ním zaměstnavatelům.
Veřejnost může nominovat zaměstnavatele prostřednictvím online formulářů na webových stránkách soutěže www.stejnasance.cz.
V Libereckém kraji budou výsledky
soutěže vyhlášeny 28. května 2020
od 14.00 v budově krajského úřadu.Rytmus Liberec, o.p.s., je nezisková organizace, která vznikla
v roce 2004. Prostřednictvím poskytování sociální služby a realizací tematických akcí podporuje lidi
se zdravotním postižením v aktivním začleňování do pracovního,
osobního i společenského života.
Organizace má sídlo v Liberci a detašovaná pracoviště v Jablonci nad
Nisou, v České Lípě, v Semilech
a v Jilemnici.
Rytmus Liberec je nezisková organizace, která vznikla v roce 2004.
Prostřednictvím poskytování sociální služby a realizací tematických
akcí podporuje lidi se zdravotním
postižením v aktivním začleňování
do pracovního, osobního i společenského života.

Pěstounství jako cesta
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Taxík Maxík je služba určená k přepravě seniorů
a zdravotně znevýhodněných občanů města Liberce
převážně do zdravotnických, sociálních zařízení
a na úřady, kterou financuje město Liberec
a provozuje Komunitní středisko Kontakt Liberec, p. o.

Taxík Maxík je společným projektem Nadace Charty 77 –
Konto Bariéry, jejich projektu SenSen – Senzační Senioři
a lékáren Dr.Max.

SLOŽILI JSME
SPOLU TAXÍK MAXÍK
PRO LIBEREC

ZVÝHODNĚNÉ
TAXI PRO
SENIORY

Informace o službě najdete
na webových stránkách

www.ksk-liberec.cz

objednání
773 773 778
pondělí– pátek 8:00 – 17:00 hod.

Po stopách libereckých
a žitavských Židů

Liberecká organizace Centrum Protěž připravila putovní výstaPartnerská města Liberec a Žitava v roce 2020 společně realivu Pěstounství jako cesta…
zují přeshraniční projekt pod názvem „Po stopách libereckých
Blanka Bihary
hodin. 1. října
zahájíme výsta- a žitavských Židů“.
Zahájení a vernisáž
proběhne 2. dubna 2020
v 16.30 hodin v kavárně V Patře v Liberci, kde
bude výstava celý duben.
V květnu se přesune do knihovny v Českém Dubu se zahájením
4. května 14–17 hod.,
v červnu proběhne na
MěÚ Hodkovice se zahájením 1. června ve 14 hod. a v červenci na MěÚ Chrastava se zahájením 1. července ve 14 hod.
Od srpna bude výstava k vidění
opět v Liberci, a to jednak v Plaze, kde bude zahájena 3. srpna ve
14 hod., v září ji uvidíte v knihovně
v Liberci a zahájena bude 2. září v 18

vu v čase 14.17
hod. v Centru
Protěž v Palachově ul. 504/7.
V listopadu zakončíme putovní výstavu v Jablonci nad Nisou
ve Spolkovém
domě v kavárně
Floriánka.
Všechny vás srdečně zveme ke
zhlédnutí výstavy a na doprovodný
program, který budou tvořit například besedy s odborníky v oblasti
náhradní rodinné péče, výtvarné
dílničky pro děti a hudební program. Více informací nejen o výstavě na www.centrumprotez.cz.

Zuzana Kotrmanová

V pátek 21. února se uskutečnilo
první koordinační jednání s dalšími významnými partnery projektu,
mezi než patří Technická univerzita
Liberec, Severočeské muzeum v Liberci nebo Židovská obec v Liberci.
Hovořilo se o spolupráci na přednáškových cyklech a mezinárodní
konferenci.
V rámci projektu bude mimo
jiné vydána poutavá publikace
o Strossově vile, která se bude opírat
ERN-0958-CZ-19. 09. 2019

o nová, dosud nezveřejněná fakta
nebo turistický informační materiál
s místy a budovami spjatými s libereckými a žitavskými Židy.
Přijměte pozvánku na Jom ha-šoa (Den holocaustu a hrdinství),
které se uskuteční 21. dubna 2020
v Liberci, a v rámci něhož bude
možné vyslechnout také přednášku
od autora připravované publikace
Luďka Lukuvky „Rodina Strossů na
jedné lodi“. Podrobnější program
celé akce můžete nalézt na www.visitliberec.eu.

Březen 2020

21

Zpravodaj^Liberec

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

SEZNAM VĚCÍ NALEZENÝCH OD 1. 2. DO 29. 2. 2020
nálezy DPMLJ (nalezeno 15.–18. 2. 2020): rukavice, mikina, taška (pánské
oblečení), bota (nová), čepice, karta – Tereza Jelenová

28. 2.

67/20

průkaz – Tomáš Bayer; peněženka – Mariusz Dariusz Hryniuk

27. 2.

65/20

průkaz – Ráchel Tichá

26. 2.

64/20

mobilní telefon

26. 2.

62/20

sluchátka

68/20

25. 2.

61, 60/20 finanční hotovost (bankomat); nálezy ČD: mobilní telefon

24. 2.

59, 58/20 peněženka – Jaroslav Pech; peněženka – David Trnka

21. 2.

57/20

peněženka – Patrik Kubeš

20. 2.

56/20

nálezy DPMLJ (4.–11. 2.): peněženka – Dan Grygárek, karta ISIC – Filip
Pajkrt, sluchátka, vak – Jizerská 50, brýle dioptrické, 3× deštník

20. 2.

55/20

klíč od vozidla

19. 2.

53/20

brýle – sluneční, SIM karta, tkaničky do bot

18. 2.

49/20

klíč od vozidla

14. 2.

48/20

nálezy DPMLJ (29. 1.–4. 2.): karta – Štěpánka Ivaničová, mobil, kabelka,
pantofle, 2× čepice, čelenka, filtry, taška s hračkou (Sára), 3× igelitová
taška (oblečení), 5× deštník

13. 2.

47/20

dokument Anatolij Prtyratskij

12. 2.

44/20

mobilní telefon

10. 2.

42/20

nálezy DPMLJ (23.–28. 1.): peněženka, 2× maketa telefonu, batoh zvířátko
(LPS), hračka, vak, rukavice, bunda, řetízek, brýle, hůl

6. 2.

41/20

klíč

5. 2.

40, 39/20 průkaz – Annika Mlčochová; karta – Marián Santoris

4. 2.

38, 37/20 klíče; finanční hotovost (v obchodním centru)

4. 2.

34/20

3. 2.

prsten

^L

Bez názvu-6 1

31. 10. 2019 17:21:26

Tř. M. Horákové 215, Liberec 6

naproti OD Kaufland
integralb@seznam.cz
www.integralb.cz

601 366 286

Městské informační centrum Liberec hledá brigádníky
na letní sezónu 2020 na pozici

PRŮVODCE
HISTORICKOU BUDOVOU LIBERECKÉ RADNICE
Požadavky:
Věk min. 17 let
Znalost německého a anglického jazyka
Zájem o historii města
Znalost města Liberce a jeho okolí
Činnost průvodce spočívá v realizaci komentovaných prohlídek
po historické budově radnice v českém, německém a anglickém jazyce.
Odměna: od 110 Kč/hodina.

Více informací poskytne Městské informační centrum Liberec, tel. 485 101 709,
e-mail: info@visitliberec.eu.

Přijďte

mezi

nás
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Výzva „Do práce na kole“ startuje
Zimní sezona končí a je na čase naleštit přehazovačky a usednout za řídítka kol.
Pavel Matějka
Cyklisté z Liberce a okolí se
letos opět mohou zapojit do výzvy „Do práce na kole“, kterou
ve spolupráci s iniciativou Auto*Mat pořádá spolek Cyklisté
Liberecka, z.s.
Nad akcí na Liberecku a Jablonecku převzali záštitu primátor Liberce Jaroslav Zámečník
a hejtman Libereckého kraje
Martin Půta.
Udělat něco pro své zdraví,
upozornit na zbytečné zahlco-

vání měst automobily při každodenních cestách do práce a zároveň podpořit týmového ducha
mohou všichni zaměstnanci
podniků, firem, úřadů a institucí
z Liberce, Jablonce a okolí. Zajistit si účast je jednoduché: stačí
s kolegy sestavit 2–5členný tým
a zaregistrovat se během března
a dubna na stránce www.dopracenakole.cz. Účastníci, kteří
budou celý květen jezdit pravidelně do práce na kole, se můžou těšit na výhry, které darovali
partneři akce. Letos se tak bude

soutěžit o skládací kolo, cyklodoplňky, sud piva a další ceny.
Výzva „Do práce na kole
2020“ v Liberci vypukne Jarní
cyklojízdou, která se uskuteční
ve čtvrtek 23. dubna. Cyklojízda
o délce asi 8 km bude začínat
v 17 hodin na náměstí Dr. E. Beneše a povede ulicemi města do
Vratislavic. Jízda je organizována
hromadně, jede se volným tempem tak, aby stačily i děti a netrénovaní jedinci.
Více informací na www.cykliste.cz a www.dopracenakole.cz

6 medailí pro stolní tenisty

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
PRO DĚTI VE VĚKU 6-15 LET
• bezva tým lektorů a profi trenérů
• zdravé jídlo včetně Globus svačin a pitný režim po celý den
• atletika, softball, judo, šerm, střelnice, gymnastika, bruslení, míčové hry i bowling
• vyzkoušej si areál SPORT PARKU LIBEREC (35 sportovišť)
• sportovní dárky pro každé dítě
• testování sportovních dovedností
• cyklotrialová exhibice včetně workshopu
REGISTRACE OD 1. 3. 2020

3 290 Kč / dítě

2020

Mladí stolní tenisté z Liberce přivezli z celostátních turnajů mládeže, které pořádalo Hostinné a Jaroměř, 6 medailí.
Nejvíce se dařilo Alesandru Rosu,
který obsadil v singlu starších žáků
2. místo a další dvě medaile získal ve
čtyřhře. Mezi žáky deblovou soutěž
spolu se Slaným (Baník Havířov)
vyhrál a mezi dorostenci bral stříbro. Další zástupkyně SKST Liberec
Monika Pařízková i na 5. celostátním turnaji v řadě získala cenný kov.
Tentokrát obsadila 3. místo ve dvouhře i čtyřhře.
Mezi dorostenkami pak ve čtyřhře přidala další medaili pro liberecký stolní tenis Anna Stránská.
Ten dobře reprezentovali i další
zástupci, kteří hráli turnaj kat. A*
a byli mezi nejlepšími: František
Pusch, Erik Mareš, Bohuslav Čermák, Petr Žmuda, Filip Wolf, Charlie Harries, Samuel Kovář, Šimon
Heller a Jan Fiřt. Celkem se turnajů
účastnila rovná dvacítka zástupců
libereckého klubu.
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54 200 ks

WWW.LIBEREC.CZ/ZASTUPITELSTVO

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC
čtvrtek 26. března od 15 hodin

ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 11 V HISTORICKÉ BUDOVĚ RADNICE
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UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA
ZPRAVODAJE LIBEREC
JE 27. BŘEZNA
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.

