Nový magistrát
otevřel

Masivní čištění města

Kulturní počin

Liberec začal
s rozsáhlým úklidem města v rámci
boje proti šíření
koronaviru. Str. 8

Od úterý 14. dubna je pro
veřejnost otevřen Nový
magistrát na šest hodin
týdně.
Str. 3

Letos se poprvé rozhodovalo hned ve třech
kategoriích: kulturní počin,
reprezentace města a dvorana slávy. 
Str. 13
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Krátkézprávy

Vychází v nákladu 54 200 kusů | zdarma

Senioři na prvním místě

Odložení plateb za psy
a odpadky
Poplatky za komunální odpad,
za psy, z pobytu a za užívání
veřejného prostranství můžete
bez obav zaplatit až do konce
června 2020. Město bude bez
sankcí tolerovat uhrazení místních poplatků do 30. 6. 2020
u všech, kde byly dřívější termíny (od 1. 3. 2020).
Informace: tel. 485 243 (227;
243; 246; 226).

Sportoviště aktuálně
Od 7. dubna je možné individuálně sportovat na venkovních sportovištích. Stále přitom
platí odstup dvou metrů od
ostatních osob. Městský areál
Sport Park Liberec zpřístupnil
veřejnosti tři ze tří desítek krytých a venkovních sportovišť.
Využívat je možné atletický
ovál pro individuální sportování, inlajnovou dráhu a přírodní
posilovnu s gymnastickými
prvky. Veřejnosti se otevřel
také FotbalPark Liberec ve
veseckém areálu.
Naopak uzavřený nadále zůstává areál Svojsíkova a liberecký
skatepark.

Jarní úklid pokračuje
Tradiční jarní úklid velkoobjemového odpadu pokračuje
podle harmonogramu otištěného v březnovém vydání Zpravodaje. Do kontejnerů, které
přistavíme postupně do všech
čtvrtí města, můžete bezplatně
vyhodit objemný odpad.

Ochrana seniorů je prioritou společnosti, státu i města. V Liberci se o distribuci roušek všem seniorům postarali dobrovolníci
včetně hasičů, kteří měli v posledních týdnech plné ruce práce. 
Foto Jan Král

SLEDUJTE AKTUÁLNÍ VÝVOJ SITUACE NA WWW.LIBEREC.CZ

Dobrovolníci doručili 21 tisíc roušek
Čtyři desítky dobrovolníků z řad Liberečanů a dvacítka dobrovolných hasičů se zapojila před
Velikonocemi do roznášení roušek seniorům v Liberci.
Redakce
Počínaje pondělím 6. dubna
začalo město Liberec doručovat
do schránek zdarma všem seniorům (od 65 let) v Liberci a Vratislavicích nad Nisou ochranné roušky, které samo zajistilo a získalo
od lidí.
Balíčky s rouškou a informačním letákem intenzivně připravovali úředníci libereckého magistrátu v jednacím sále zastupitelů.

Každý dobrovolník dostal přiděleno na radnici 106 roušek
a seznam adresátů. Byla vytvořena mapa doručovacích okrsků,
podle které vyráželi dopoledne
rozvážet dobrovolní hasiči a odpoledne dobrovolníci z Komunitního střediska Kontakt Liberec
a zaměstnanci magistrátu. Do této
akce se zapojil každý, kdo měl
zrovna volné ruce.
Původně bylo doručení všech
roušek pro 21 500 seniorů naplá-

nováno na dva týdny, ale je pravděpodobné, že v době, kdy držíte
v rukou dubnové vydání Zpravodaje, má už každý liberecký senior
svoji roušku.
Pro všechny obyvatele město
připravilo také rouškomat, který
je umístěn v obchodním centru
Forum. Jedna rouška stojí symbolických 20 korun a výtěžek poputuje na dobročinné účely – na
transparentní účet Liberec pomáhá 8612722/0800.
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Slovo primátora
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Tisíce roušek
a hektolitry dezinfekce
Statutární město Liberec zásobuje dezinfekcí a rouškami z domácích zdrojů v prvé řadě zdravotníky, sociální
pracovníky, členy městské policie a Policie ČR a také
zaměstnance dopravního podniku.
Redakce

Vážení Liberečané,
ačkoliv si jaro kvůli nouzovému stavu nemůžeme užívat naplno,
přesto ho zkusme vnímat a radovat se.
Magistrát je od 16. března pro veřejnost uzavřen a agendu zajištuje
písemnou a elektronickou komunikací. Město však nadále intenzivně pracuje na naplánovaných akcích a běžném provozu. Myslím tím
opravy silnic a chodníků, každoroční jarní úklid formou přistavených
kontejnerů a také dolaďujeme transformaci technických služeb do příspěvkové organizace města. Rada města jedná a posouvá chod města.
Život ve městě nyní nabral jinou podobu. Ta se projevuje například
tím, že se na sídlištích tvoří nepořádek u kontejnerových stání. O to
méně náročný je úklid v centru města. A tak se úklidové čety Komunitních prací Liberec přesunuly jako pomocné síly právě na sídliště.
Program Velikonoce 2020 na náměstí u radnice byl sice kompletně
zrušen, ale termín Libereckého jarmarku, který vychází na druhý červnový víkend ještě platí. Samozřejmě máme také variantu náhradního
pozdějšího termínu. Ohledně oblíbených farmářských trhů u vodotrysků nyní pořadatelé venkovního prodeje poslali žádost na vládu, aby
nakupování pod širým nebem umožnila.
Každému z nás tento čas přinesl možnost zamyslet se a snad i přehodnotit některé životní postoje. Solidarita mezi lidmi nabyla za poslední měsíc na intenzitě. Zprávou, která mne potěšila, je, že 20 000
seniorům z Liberce a Vratislavic nad Nisou starších 65 let do poštovních schránek doručujeme zdarma látkové roušky ušité dobrovolníky
a textilními firmami, které jsme oslovili. V balíčku do schránky dostane každý senior roušku s informacemi, jak ji udržovat. Opatření města
Liberce a další informace, týkající se pandemie a ochrany proti šíření
koronaviru, uveřejňujeme také na webové stránce covid.liberec.cz.
Přeji všem pěkné jarní dny a klidnou mysl



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

„Domácími zdroji se rozumí
dobrovolníci, kteří roušky pro druhé šijí. Zapojily se jak švadleny
z libereckého divadla, tak spousta
individuálních šikovných rukou,
kterým patří velké poděkování. Početná je i skupina dobrovolníků
z naší městské organizace Kontakt.
K 31. březnu jsme přerozdělili přesně 7 573 roušek. Na dodávku roušek
a dezinfekčních prostředků od státu
čekáme,“ uvedl primátor města Liberce Jaroslav Zámečník (1. dubna).
Od druhé poloviny března se v Liberci a okolí do šití roušek zapojily
také soukromé firmy a především
Technická univerzita v Liberci, která
přišla s nápadem výroby nanotextilních roušek a později i filtrů. „V liberecké firmě Elmarco a hrádecké
DryLock se vyrábějí filtry z netkané nanotextilie, které bude možné
vkládat do roušek opatřených kapsou. Filtr znásobí účinek roušky až
na úroveň respirátoru FFP2. Každý
další den se vyrobí skoro 100 tisíc
filtrů, které jsou určeny především
k lidem v první linii,“ říká Jaroslav
Zámečník.
Ve spolupráci s libereckou Severochemou a Krizovým štábem
Libereckého kraje distribuuje město
Liberec od 18. března také dezinfekci na ruce. Skladování a přípravu
zajišťují vratislavičtí hasiči. Vlastní
distribuci dezinfekce obcím a zařízením, poskytujícím sociální služby
v území ORP Liberec, pak zajišťují
dobrovolní hasiči z Krásné Studánky, Machnína a Horního Hanychova.
Podle požadavků Krizového štábu
Libereckého kraje a aktuální potřeby pak rozvážejí dezinfekční roztok
i do ambulancí specializovaných lékařů. Jen v Liberci se jedná o 107 lékařských ordinací. Ostatní jednotky
zajišťují úkoly požární ochrany.
Podle rozhodnutí primátora Liberce Jaroslava Zámečníka zůstala všechna pracoviště Magistrátu

#liberecpomaha
8612722/0800
Město založilo veřejnou
sbírku s transparetním
účtem.
Na transparentní účet mohou
přispět jakoukoliv částkou
všichni, kteří chtějí podpořit
činnost libereckých
dobrovolníků a současně svým
finančním příspěvkem pomohou
Liberci v boji proti pandemii
koronaviru. Peníze tak budou
využity na nákup ochranných
pomůcek proti koronaviru.
Sbírkový účet je transparentní.
V případě přispění je zobrazeno
jméno přispěvovatele a zaslaná
částka. Zasláním peněz na náš
sbírkový účet vyjadřujete souhlas
se zveřejněním vašeho jména
a zaslané částky.

města Liberec pro veřejnost nadále
uzavřena. Úřední hodiny na všech
pracovištích magistrátu byly zrušeny do 11. dubna 2020 do 6.00
hodin. Liberecký magistrát měl dočasně omezený provoz od pondělí
16. března, kdy byl vyhlášen zákaz
volného pohybu osob. Všechny
agendy byly převážně vyřizovány
elektronickou cestou. Vše šlo bez
problémů, občané situaci pochopili.
Krizový štáb statutárního města Liberce jedná několikrát každý
týden. Aktuální opatření města Liberec a další informace, týkající se
pandemie a ochrany proti šíření
koronaviru, začalo město uveřejňovat na nové webové stránce covid.
liberec.cz.
K 31. březnu pomáhalo městu
v zajištění distribuce ochranných
prostředků a dalších souvisejících
činností 178 dobrovolníků, dobrovolní hasiči a zaměstnanci magistrátu.

Duben 2020

Město se snaží
uzavírky zkracovat

I přes aktuální nouzový stav pracují odbory libereckého
magistrátu na předem naplánovaných opravách.
Jana Kodymová
Klíčová městská infrastruktura
musí fungovat i v dočasně omezeném
provozu města. Jde především o zajištění dodávek pitné vody, elektrické
energie a dalších typů energetických
zdrojů.
„Rád bych připomněl existenci
našeho stále aktualizovaného portálu bezpecnadoprava.liberec.cz. Tady
veřejnost najde všechny informace
a aktuálně platné termíny uzavírek,
které se jich mohou konkrétně týkat,“
uvádí náměstek pro technickou správu města Jiří Šolc.
Dokončují se práce v Jungmannově ulici, kde byla uzavírka zkrácena na
nejkratší možnou dobu a už několik

U Domoviny a U Černého dolu.
04–06/2020
Dokončení opravy povrchů po realizované
rekonstrukci IS v roce 2019.
Náměstí Míru. 04–06/2020
Úpravy chodníků a přechodů pro pěší,
veřejné osvětlení. Částečná uzavírka.
Písecká, Krumlovská, Prachatická.
04–06/2020
Úpravy chodníků a veřejného osvětlení.
Votočkova. 04–08/2020
Rekonstrukce kanalizace, vodovodu a plynovodu, nový povrch komunikace, přilehlých
chodníků, úsek mezi ul. Karolíny Světlé a ul.
Jilmová.
Holečkova. 05–08/2020
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu
v úseku Vaisova–Pačesova, obnova povrchu
komunikace a přilehlých chodníků.

Rouškomat ve Foru
Roušky pro každého! První liberecký rouškomat
najdete v obchodním centru Forum za hlavním
vchodem (od terminálu MHD).

dnů se touto ulicí projíždí obousměrně. „Velké poděkování patří firmě,
která prováděla výměny kabelů pro
ČEZ, neboť práci stihli dříve, než měli
v plánu,“ komentuje Lukáš Hýbner
z odboru správy veřejného majetku.
K tématu sdružených investic patří finanční otázka. „Tím, že se nám
daří stavby koordinovat a realizovat
se všemi najednou, platí nám síťařské
firmy příspěvky na finální povrchy,“
dodává náměstek Jiří Šolc.
Například Severočeská vodárenská
společnost uhradí městu příspěvek
na investici ve výši 4 600 728 Kč při
opravách například v Zahradní ulici, v ulicích Františkovská, Vaňurova,
Anenská, U Opatrovny, U Krematoria
a dalších.

Aktuální uzavírky v Liberci
Dr. Milady Horákové. Do 3. 5. 2020
Úsek od křižovatky s ulicí Košická po křižovatku s ulicí U Opatrovny. Oprava plynovodu, kanalizace a vodovodu.
Zahradní. Do 7. 7. 2020
Rekonstrukce NTL + STL plynovodu, kanalizace a vodovodu, oprava komunikace,
oprava chodníků a veřejného osvětlení.
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Františkovská, Anenská, Vaňurova.
05–10/2020
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, rekonstrukce 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 plynovodu, oprava komunikace a chodníků.
Londýnská. 07–08/2020
Oprava silnice, chodníků a osvětlení po
rekonstrukci inženýrských síti v roce 2019.
Klášterní a část Jablonecké.
Do 10/2020
Uzavírka do 2. 10. 2020 (po úsecích).
Předpoklad částečného omezení dopravy
v Jablonecké: červen až září 2020. Rekonstrukce vodovodu, kanalizace a plynovodu,
oprava komunikace, chodníků a osvětlení,
plynovodní přípojka pro KNL.

Jan Král
Látkové roušky jsou k dispozici v balení po jednom kusu za
nějž darujete 20 Kč do veřejné
sbírky Liberec pomáhá! Vybrané peníze poputují na nově
založený transparentní účet
veřejné sbírky Liberec pomáhá!
8612722/0800.
Peníze budou využity na ná-

kup ochranných pomůcek proti koronaviru, dezinfekčních
prostředků a dalšího potřebného vybavení.
Roušky je potřeba před prvním použitím vyprat a vyžehlit.
Při obsluze automatu prosíme
dodržujte hygienická pravidla.
Děkujeme společnosti Delikomat, s. r. o., za zapůjčení
automatu.

Nový magistrát otevřel
Od úterý 14. dubna je pro veřejnost otevřen Nový
magistrát na šest hodin týdně.
Redakce
Liberecký magistrát prodlužuje účinnost mimořádného
opatření do 30. dubna 2020
včetně. Avšak nově jsou od úterý 14. dubna stanoveny hodiny
provozu haly Nového magistrátu pro veřejnost v termínech
po 8.00–11.00 a st 13.00–16.00.
Do haly mohou vstoupit
klienti, kteří řeší bezodkladné
záležitosti a kteří se předem

telefonicky objednají na zveřejněných kontaktních telefonech. Před budovou stojí hlídka Městské policie Liberec.
V hale jsou v provozu přepážky pro občanské průkazy,
cestovní pasy, živnostenský
úřad, Czechpoint a registru řidičů, a to v počtu jedna přepážka na agendu. Pro případnou
platbu poplatků právě vyřizovaných agend je v provozu jedna pokladna.
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My všichni školou povinní
Krátkézprávy
Nejčastější dotazy
k aktuálním opatřením

Zápisy do škol bez dětí
Vzhledem k mimořádné situaci budou letošní zápisy do ZŠ bez přítomnosti dětí. Termíny jsou
zveřejněny na internetovém portále zápisů.

Vzhledem k mimořádné situaci
budou letošní zápisy do ZŠ bez přítomnosti dětí. Termíny jsou zveřejněny na portále zápisů.

Portál elektronické podpory
zápisů do základních škol zřizovaných SML zapisyzs.liberec.cz byl
již aktualizován. Věnujte, prosím,
zvýšenou pozornost informacím
uvedeným v části „Průběh zápisu“.

ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V organizaci a průběhu zápisů do
základních škol zřizovaných SML
dochází v souladu s doporučeními
ministerstva školství k úpravám.

MATEŘSKÉ ŠKOLY
V případě mateřských škol věnujte zvýšenou pozornost informacím uvedeným v části „Fáze
zápisu“ na výše uvedeném portálu.

Odbor školství a sociálních věcí

Informace k aktuálním
opatřením ke koronaviru ve
školství najdete na internetových stránkách ministerstva
školství. Jsou zde uvedeny
i rady a postupy v rámci tzv.
Vzdělávání na dálku. V případě, že byste potřebovali další
informace, můžete se obrátit
se svými dotazy na speciální
linky, které ministerstvo v souvislosti s aktuální situací zřídilo: 771 139 411, 778 725 602,
775 854 058. Linky jsou v provozu denně od 9 do 18 hodin.

Podrobnější informace o realizaci zápisu na základní škole nebo
mateřské škole, do které budete
žádost podávat, naleznete na jejích
internetových stránkách. V případě nejasností můžete samozřejmě
školu kontaktovat telefonicky, případně e-mailem.
Výdej žádostí z portálu elektronické podpory zápisů do MŠ
zapisyms.liberec.cz bude zahájen
v pondělí 27. dubna 2020.

LIBEREC.CZ/DEVADESATKA

MAGAZÍN
ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Nesnadnost vzdělávání v době K
Vzdělávání se momentálně nachází ve zcela mimořádném období. Naše základní školy jsou rozhodnutím vlády uzavřeny
a bude tomu tak patrně ještě nejméně měsíc, možná i déle. Čas ve vzdělávání se však nezastavil. Změnila se nicméně jeho
forma i tradiční aktéři.
Ivan Langr, náměstek primátora pro
kulturu, školství, sociální věci
a cestovní ruch

Jako náměstek primátora zodpovědný za školství, učitel i rodič
v jedné osobě od počátku sleduji,
jakým způsobem se školy zvládají
adaptovat na nový způsob komunikace, přenášení informací, zadávání samostatné práce i její vyhodnocování. Sleduji také vzrůstající
nervozitu v patrné části rodičovské
veřejnosti, která dává najevo, že
učiva se na jejich děti hrne až příliš
a že zaměstnává velmi významně
i je samotné. Souhlasím, že tomu

tak může v celé řadě případů být.
Od počátku svého působení na
radnici jsem si mj. vytknul i to, že
chci školy veřejnosti otevírat a měnit dosavadní způsob až příliš zapouzdřené komunikace. A k tomu
doba „K“ z mého pohledu poskytuje ojedinělou možnost. Automaticky nás vyzývá k efektivní
komunikaci (školy, žáků a rodičů),
vyšší míře vzájemné tolerance a ke
hledání souladných řešení, chcete-li kompromisů. Cílem aktuálního „vzdělávání na dálku“ nemůže
být žáky zahltit prací, natož bloky
nové látky, kterou nemohou sami
zpracovat, ani účinně fixovat. Cílem nemůže být ani to, aby učitelé

žáky známkovali jako v běžném
režimu. To všechno musí jít stranou. Cílem ale nemůže být ani to
nechat děti zahálet, nejsou-li oficiálně vyhlášeny prázdniny, ale
zachovat jim určitou míru pravidelnosti. A faktem také je, že určitá
dopomoc rodičů je v těchto časech
potřebnější než kdy jindy. I proto
jsem toho názoru zařazovat do období „vzdělávání na dálku“ častější
dny volna, aby se žáci, rodiče a konečně i učitelé nadechli a mohli
pokračovat dál.
Osobně v tuto chvíli myslím
především na to, zda současný nepříznivý stav nerozevře ještě více
nůžky mezi dětmi z ekonomicky

stabilních a sociálně slabých rodin, mezi dětmi intaktními a těmi
s nějakým podpůrným opatřením, tj. s přiznaným sociálním či
zdravotním hendikepem (v Česku
jich je 133 tisíc), mezi děti zapsané v běžných školách a těmi ve
speciálních skupinách či školách
(v Česku jich je 27 tisíc), mezi dětmi s rodiči schopnými a připravenými dopomáhat a těmi, jejichž
rodiče zkrátka nemají kapacitu
přirozenou, získanou vzděláním,
časovou, psychickou či nedisponují didaktickým uvažováním
(učit skutečně nemůže každý) aj.
Zodpovědět si na výše uvedené
problémy ale zatím sám neumím.

Duben 2020
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Jak řešit ztrátu zaměstnání?

V současné nelehké situaci zažívá řada lidí obavy ze ztráty
zaměstnání. Někteří se ocitli bez příjmů a obtížně uživí své
rodiny. Z poradenské praxe Centra Kašpar v Liberci vyplývá,
že ani před pandemií nebylo tak snadné najít práci, jak se na
první pohled mohlo zdát.

Úspěšné Recyklohraní

Žáci a studenti v Libereckém kraji odevzdali během tříměsíční
sběrové kampaně k recyklaci 3 423 kg vysloužilých drobných
elektrospotřebičů. Kampaň se uskutečnila v rámci programu
Recyklohraní aneb Ukliďme si svět a v kraji se do ní zapojilo
31 mateřských, základních a středních škol.

„Z elektroodpadu jsme dnes
prostřednictvím recyklace schopni získat až 80 % materiálů, které
můžeme znovu využít. Díky dětem
jsme tak ušetřili zhruba 2 738 kg
surovin. Zároveň školáci a studenti
přispěli k ochraně životního prostředí, zabránili úniku škodlivých
látek, které tento odpad obsahuje,“
dodává Kristina Koucká z neziskové společnosti Asekol, která zajišťuje sběr a recyklaci vysloužilých
elektrospotřebičů.
Nejlepšího výsledku v kraji dosáhl Výtvarný kroužek Šikulové,
Svijany, kde v průměru na žáka
odevzdali 52,87 kg vysloužilého
elektra. Na druhém místě se umís-

tila MŠ Zálesní Lhota s 6,63 kg
v přepočtu na žáka. Samostatně
byly ještě hodnoceny větší školy
s více než 300 žáky – zde první místo patří Základní škole a Mateřské
škole Studenec, kde v průměru na
žáka vytřídili 1,23 kg elektra.
Dohromady se v celé republice
zapojilo 809 škol a k recyklaci bylo
odevzdáno 97,6 tun vysloužilých
drobných elektrospotřebičů.
Školy, které jsou v Recyklohraní
zapojené, za sběr a aktivitu získávají odměny – nejčastěji v podobě knížek, školních a sportovních
potřeb, her nebo si pro třídy mohou objednat vzdělávací program
s ekologickou tematikou.

Část zaměstnaných lidí dlouhodobě zdravotně a psychicky strádá.
Jednak proto, že nároky některých
provozů jsou obtížně slučitelné
s jejich zdravotním stavem. Ale
také proto, že si netroufají po letech změnit práci, která by jim lépe
vyhovovala. Další skupinou jsou
zaměstnanci/kyně, kteří by si přáli
mít více času na osobní a rodinný
život.
Jak se ze složité situace dostat
a neuvíznout na profesní křižovatce? Poradkyně Centra Kašpar
pomáhají každý všední den bezplatně všem, kdo poradenství potřebují. Nezáleží na věku, typu profese ani na počtu dětí. Poradkyně
také ze zkušenosti vědí, že těžká
období v práci jdou mnohdy ruku
v ruce s těžkostmi v osobním a rodinném životě. V Centru Kašpar je
tak otevřený prostor, díky kterému
postupně můžete začít své potíže
řešit.

„Řada lidí se na nás nyní obrací
s prosbou o pomoc. Mají obavy, že
přijdou o práci, nevědí, jak postupovat, na co se prvotně zaměřit, co
nezapomenout a jak celou situaci
zvládnout. Obtížně slaďují práci,
rodinu a odpočinek,“ říká pracovní
poradkyně Simona Zemanová.
Honí se vám v hlavě pochybnosti? Potřebujete sepsat životopis
a nevíte, jak na to? Chcete se kvalitně připravit na výběrové řízení? Tápete, do jakého oboru se vrhnout,
jaká práce by pro vás byla ta pravá?
Nebo si chcete rozšířit dovednosti
a znalosti v našich bezplatných rekvalifikačních kurzech? Poradkyně
a zprostředkovatelky Centra Kašpar
monitorují situaci na trhu práce
a jsou připraveny vám pomáhat.
Využijte telefonické, e-mailové
či Skype konzultace.
Tel.: 605 233 961, e-mail: poradna@centrum-kaspar.cz
www.centrum-kaspar.cz

LÉKÁRNÍK NA ZÁSTUP

Menší soukromá neřetězcová lékárna
v Jablonném v Podještědí hledá
lékárníka na zástupy o dovolené.

Výborné platové podmínky,
cestovní náhrady.
Více info:divisek@akhk.cz
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Z města a radnice
Za čtyři roky otevře nový
domov pro seniory

Krátkézprávy
Parkování v Liberci je
dočasně bezplatné
V souladu s usnesením vlády
č. 214 z 15. března 2020 jsou
zóny placeného stání dočasně
v bezplatném režimu. Modré
parkovací zóny neplatí a po
dobu platnosti nařízení vlády
je zdarma také parkování na
placených parkovištích. Informace jsou uvedeny rovněž na
parkovacích automatech.
Toto opatření se nevztahuje
na soukromá parkoviště a parkovací domy.

Levná ropa pro
Liberec neplatí
Ceny benzinu a nafty na
začátku dubna 2020 byly na
historickém minimu. Za litr
nafty jste platili 23,90 Kč, za
litr Naturalu 95 pak neuvěřitelných 22,90 Kč. Bohužel tak
tomu nebylo v Liberci, ale ve
Cvikově u čerpací stanice Tank
Ono. V Liberci velké společnosti držely ceny i v době
hlubokého propadu ceny ropy
klidně na 28–29 korunách za
litr paliva. Na jednu plnou
nádrž byl rozdíl mezi Libercem
a nejlevnější místem v kraji
i 300 Kč.

Dočasná stanice
záchranky ve Vesci
Upozorňujeme na omezení pohybu veřejnosti v Rekreačním
a sportovním areálu Vesec.
Do odvolání je v areálu zřízena
dočasná stanice Zdravotnické
záchranné služby Libereckého
kraje v souvislosti s bojem
proti onemocnění koronavirem. Je zde místěn speciální
tým a probíhá zde dezinfekce.
Prosím nevstupujte do uzavřené zóny.

Město Liberec se rozhodlo vybudovat nový domov pro seniory s kapacitou 50 lůžek. Vlivem
stárnutí populace se předpokládá, že v roce 2025 bude v Liberci žít přibližně 5 800 osob starších 80 let.
míru, jsou 55 milionů
korun. Přípravné práSoučástí domova pro sece a činnosti budou
niory budou také lůžka pro
zahájeny v tomto
osoby s neurodegeneraroce, realizace stativním onemocněním, nevebních prací a náboť současná kapacita pro
sledná dodávka vybanemocné Alzheimerovou
vení se předpokládá
a Parkinsonovou chorobou
v letech 2022–2023,“
je nejen na Liberecku, ale
popisuje náměstkyně
v celé České republice dlouRadka Loučková KoV těchto místech by měl nový domov po seniory vyrůst
hodobě nedostačující.
tasová.
„Novým domovem pro
V novém Domově
seniory dojde k doplnění chyběMěsto nemá žádný vhodný ob- pro seniory Liberec budou v nející kapacity služeb sociální péče jekt k dispozici, rozhodlo se proto přetržitém provozu poskytovány
pro osoby odkázané na pomoc pro novou výstavbu s využitím ev- služby sociální péče v režii Centra
jiné fyzické osoby. Zároveň dojde ropských dotací. V novém progra- zdravotní a sociální péče Liberec.
k prevenci vzniku nepříznivých movém období 2021–2027 bude Z celkových 50 míst bude 20 určesituací až sociálního vyloučení možné v rámci „ITI“ z IROPu pod- no pro lidi s neurodegenerativním
u pečujících osob, jako je ztráta pořit i pobytové služby sociální onemocněním. Domov seniorů by
měl zahájit provoz od ledna 2024.
zaměst- nání, výrazná psychická péče a cílovou skupinu senioři.
Pokoje pro klienty budou jedi finanční zátěž a podobně,“ uvádí
„Odhadované náklady na vybunáměstkyně primátora pro strate- dování zařízení sociálních služeb, nolůžkové a dvoulůžkové, všechgický rozvoj a dotace Radka Louč- které vznikne v Rochlici, u křižo- ny s vlastním sociálním zařízením
ková Kotasová.
vatky ulice Krejčího a Pod Sadem a zdravotními lůžky.
Redakce

Místo sdílených kol roušky

Jednou z obětí koronaviru jsou v Liberci sdílená kola. V letošním roce mělo dokonce dojít
k rozšíření bikesharingu o elektrokola. Tato služba je ale prozatím zrušena, a město tak ušetřilo
zhruba milion korun, které věnovalo na roušky pro liberecké seniory.
Redakce
O nové podobě sdílených růžových kol v Liberci rozhodli radní
teprve v březnu, ale pandemie a následné omezení běžných aktivit občanů vše změnily.
Město Liberec v březnu oslovilo
pět společností provozujících systém sdílených kol na území České
republiky. Dvě společnosti na poptávku reagovaly. Jedna svoji na-

bídku následně zrušila. Rada města
Liberec 17. března schválila provoz
sdílených kol od 1. dubna do 30. října 2020 v počtu 10 elektrických a 70
mechanických kol. Provoz měla
zajišťovat společnost Rekola za 800
tisíc korun bez DPH.
Nicméně z důvodu šíření nákazy
koronavirem radní rozhodli službu
sdílených kol pro letošní rok nenabízet.
„Neznamená to však, že myš-

lenku bikesharingu v libereckých
ulicích zcela opouštíme. Pokud se
situace pro příští rok zlepší, rádi
bychom se tomuto tématu věnovali i v dalších letech. Peníze určené
pro bikesharing pro rok 2020 využije město jako pomoc pro 21 tisíc
seniorů našeho města a zajistí jim
ochranné roušky,“ vysvětlila náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková
Kotasová.

Pomáháte zlepšovat
Liberec. Děkujeme

Vyfotit, uložit, odeslat. Tak jednoduché to je s aplikací pro
chytré telefony Marushka Photo. Ta pomáhá k tomu, aby
se Liberec stal uklizeným a přívětivým městem.
Redakce
Lidé mohou prostřednictvím
mobilní aplikace Marushka odesílat postřehy k problémům ve
veřejném prostoru a ty se okamžitě přepošlou do telefonu
zodpovědných úředníků.
Ve Zpravodaji Liberec pravidleně přinášíme dobré příklady
toho, že problémy, na které prostřednictvím aplikace narazíte,
je snaha rychle řešit. Ne vždy je
možné bezprostředně reagovat,
ale pokud to jen trochu lze, zjedná
město nápravu v řádu dnů.
Například Na Rybníčku byla
po nahlášení poražené značky
zjednána náprava hned druhý
den. Propadlý chodník v Okružní ulici vznikl po celkové rekonstrukci teplárenského zařízení
v loňském roce. Tuto závadu
jsme předali realizační společnosti, která propad do druhého
dne opravila.

Okružní
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Boženy Němcové

30 milionů na čisté město
Technické služby města Liberce fungují za současné situace
v běžném režimu. Probíhá údržba zeleně a do libereckých ulic
vyjely zametací stroje.
Redakce
Po zimě se zametá také ručně,
tento úklid má na starost 11 čtyřčlenných posádek. Celkem se v terénu vystřídá 120 zaměstnanců TSML.
Po dohodě s primátorem města s ohledem na současnou situaci začaly technické služby čistit
a dezinfikovat autobusové a tramvajové zastávky MHD. Čištění probíhá horkou vodou a párou. Technické služby jsou také připraveny
pokračovat na silnicích v opravách
výtluků po zimě.
Technické služby se také připojily k šití roušek. Nejen pro své
zaměstnance, ušité roušky dodaly
i do liberecké nemocnice.
Radní schválili plán letního
čistění komunikací 2020. Podle

něj se provádí čištění města, a to
konkrétně odvoz odpadkových
košů, ruční úklid v ulicích města,
kropení komunikací v horkém počasí, mytí komunikací, opakované
strojní metení, čištění dešťových
vpustí a sběr psích exkrementů
a cigaretových nedopalků.
„Zároveň zahajujeme čištění komunikací ve vlastnictví města od
posypového materiálu po zimním
období, a to podle vhodných klimatických podmínek. A s mytím
komunikací nám v letošním roce
pomůžou hasiči, sami se nabídli
a my nabídku rádi přijímáme,“ říká
náměstek primátora pro technickou správu města Jiří Šolc.
Operační plán letního čištění
pro rok 2020 je připraven na celkový finanční rámec 29 999 999 Kč.

Pravidla pro ochranné pomůcky
Opravu rozpadlé dlažby v ulici
Boženy Němcové jsme uplatňovali v rámci reklamačního řízení
také u zhotovitele loňské stavby – rekonstrukce sítí a povrchu.
Paní Syrová z Jeřmanické ulice nám poslala upozornění na
chodník v dezolátním stavu.
„Přečetla jsem si ve Zpravodaji, že lze zasílat připomínky, jak
vylepšit naše okolí. Tohle jsou
chodníky kolem domu Jeřmanická 484 a 485. Tak vás moc prosím, kdybyste se na to mohli podívat. Třeba se dočkáme nového
chodníku. Budu ráda, když mi
dáte vědět že moje zpráva došla
tam, kam měla.“
Zpráva dorazila přesně tam,
kam měla, a paní Syrovou jsme
potešili. Revitalizace vnitrobloku
sídliště Jeřmanická, včetně úpravy chodníků, je totiž zařazena do
programu oprav pro letošní rok.

Rada města na svém posledním zasedání 7. dubna stanovila
nová pravidla pro zajištění ochranných pomůcek pro obyvatelstvo, městskou skupinu, zdravotní a sociální služby.
Jana Kodymová
„Nákup ochranných pomůcek byl
zatím řešen individuálně od jednotlivých lokálních dodavatelů podle
jejich výrobních kapacit. Další zdroje
ochranných pomůcek byly pak řešeny dobrovolnicky a prostřednictvím
městských organizací, například se
zapojily krejčovské dílny libereckého
Divadla F. X. Šaldy,“ uvádí primátor
Liberce Jaroslav Zámečník.
Evidenci a distribuci těchto pomůcek zajišťuje příspěvková organizace města Komunitní středisko
Kontakt Liberec a jejich dobrovolnické centrum. K dnešnímu dni přerozdělili více než šestnáct tisíc látkových roušek.
„Vzhledem k situaci není možné
zajišťovat další ochranné pomůcky
dobrovolnickými kapacitami, proto
je potřeba, aby byla jejich dodávka
řešena profesionálním výrobcem,
který je schopen svou výrobní kapacitou pokrýt potřebu města,“ vysvětluje primátor.

Firma Vodenka z Nového Boru
dodá 14 000 kusů bavlněných
roušek za 23 Kč/ks. Celková cena
objednávky tedy činí 322 000 Kč.
Město oslovilo další tři firmy. Direct Alpine z Kateřinek dodá 3 000
kusů roušek za 111 000 Kč, Genesys z Jablonce nad Nisou 3 000
kusů za 114 000 Kč a Damino
z Frýdlantu 4 000 kusů za 136 000
Kč. Ceny jsou vedeny bez DPH.
Regionální výrobci dodají celkem
33 000 kusů roušek, za které město
zaplatí.
Distribuce po jednom kusu na
osobu pak podle občanského zákoníku probíhá formou tzv. společenské úsluhy v pořadí:
1.
zaměstnanci Magistrátu města Liberec a příspěvkových
organizací města a dalších
městem zřizovaných či zakládaných společností,
2.
poskytovatelé zdravotnických
a sociálních služeb na území
města,
3.
občané Liberce nad 65 let.
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Životní prostředí
Už na začátku dubna proběhla dezinfekce terminálu městské
hromadné dopravy ve Fügnerově
ulici. „Dezinfikovali jsme plochy,
stěny budovy terminálu, staniční
sloupky s informačními tabulemi, lavičky, kliky, koše a další
místa, kterých se dotýkají a kde
se pohybují cestující,“ vyjmenovává Martin Pabiška z dopravního podniku.
Pro toto čištění byl použit aerosolový přípravek. Vlastní dezinfekci aplikuje stejná odborná
firma, Lindezin CZ, s.r.o., která
dokončuje dezinfekci autobusů
a tramvají vozového parku dopravního podniku ozonem.
V úterý 14. dubna pak začala další vlna dezinfekce vozidel,
která byla v prvním kole hygienicky ošetřena ozonem. „Dezinfekce nově aerosolem proběhne
stejně, opět v utěsněném salonu
vozidel. Velikou výhodou tohoto
typu dezinfekce je, že po aplikaci
stačí pouze 1–1,5 hodiny k odvětrání interiéru a autobusy a tramvaje se mnohem rychleji zařadí
zpět do běžného provozu,“ popisuje Martin Pabiška.
„Před Velikonocemi jsme
umístili na terminálu MHD automat na výdej dezinfekce,“ říká
primátor města Jaroslav Zámečník. V provozu je také automat na
výdej roušek v obchodním centru Forum za hlavním vchodem.
K masivnímu úklidu Liberce
se intenzivně připojují liberecké technické služby. Od pondělí
6. dubna probíhá mytí zastřešených zastávek MHD po celém
městě. Celkem 135 zastávek bude
po dobu jednoho měsíce procházet důkladným čištěním strojem
s tlakovou horkou vodou. Technické služby města Liberce také

Krátkézprávy

Sběrny jsou otevřeny

Sběrné místo v ulici Dr. M. Horákové je opět otevřeno v obvyklém
režimu, tedy každý den 8–20
hod. s přestávkami 12.00–12.30

Masivní čištění
města

Jana Kodymová

Statutární město Liberec začalo před Velikonocemi s rozsáhlým úklidem města v rámci boje proti šíření koronaviru.
Doposud šlo o dílčí úklidové aktivity. Nyní se spojilo s dalšími organizacemi ve městě, aby společně dezinfikovaly,
čistily a umyly co nejvíce veřejných ploch a míst, která jsou
určená pro pohyb občanů.

a 16.30–17.00, svátky zavřeno.
Sběrný dvůr v Ampérově ulici má
otevřeno standardně po–út 7–17,
st 7–18, čt–pá 7–15, so 8–15 h,
neděle a svátky zavřeno.

Tulipan pomohl lesníkům
Městské lesy Liberec mají ve své
správě plochu 580 hektarů. Při
jarních pracích v lese přijde vhod
každá pomocná ruka. Tu podalo

spolupracují s jednotkami dobrovolných hasičů při práci na
mytí silnic a chodníků.
„Mytí začalo kolem Jedličkova
ústavu v Pavlovicích, internátu
v Zeyerově ulici a také na cyklostezce kolem Slovanu, neboť vláda
uvolnila omezení volného pohybu pro jízdu na kole bez roušek,“
říká primátor Jaroslav Zámečník.
Pokračovat budou hasiči kolem
domovů pro seniory a budov Centra sociálních a zdravotních služeb
v Krejčího ulici. Dále jsou na řadě
dětská hřiště. „Mytí probíhá tak, že
technické služby provedou strojní
zametání a my potom splachujeme ten jemný prach,“ uvádí Josef
Hazi za dobrovolné hasiče.
Veřejné prostranství dopravního uzlu a terminálu MHD ve Fügnerově ulici kompletně uklízejí
pracovníci městské příspěvkové
organizace Komunitní práce Liberec (KPL). „Pravidelně uklízíme centrum města zakoupeným
profesionálním komunálním vysavačem a zajišťujeme úklid terminálu strojem na horkou páru
a následnou dezinfekci,“ říká
Tomáš Kratochvíl z KPL. Vedle
toho probíhají úklidové práce ve
standardním režimu podle zadání z odboru ekologie a veřejného
prostoru libereckého magistrátu.
Město Liberec přivítá pomoc
jednotlivců. „Letos v dubnu kvůli
nouzovému stavu neproběhne
tradiční úklidová celorepubliková akce Ukliďme Česko, nicméně
výzvu by občané mohli pojmout
individuálně, tedy aby sami pomohli s úklidem kolem svých
domů a nemovitostí. Samozřejmě to nikomu nenařizujeme, ale
jako aktivita při pobytu doma by
to bylo užitečné zpestření,“ vyzývá primátor Jaroslav Zámečník.

Sdružení Tulipan. Šest pomocníků
pomáhalo s údržbou lesních cest
v majetku města, s odklízením
popadaných stromů z cest a uklízením klestí po těžbě.

Duben 2020

K čistotě přehrady jsou nutné domovní
čističky, radní schválili dotační fond
Povodí Labe velkou investicí odbahní a vyčistí Harcovskou přehradu, město Liberec chce mít
čistější přítoky, aby dobrý stav přehrady zůstal trvalý.
Redakce
„V současné době v povodí Harcovského a Jizerského potoka lidem chybí kanalizace zakončená
napojením na městskou centrální
čistírnu odpadních vod. Důsledkem
toho je například zhoršená kvalita
vody v Harcovské přehradě,“ uvádí
náměstek primátora pro technickou
správu města Jiří Šolc.
Významná část urbanizované
plochy povodí Harcovského potoka není napojena na systematickou kanalizaci a individuální
odkanalizování objektů nesplňuje
požadavky na čistotu vypouštěných
vod (historické septiky s přepady, ze
kterých odpadní vody přímo nebo

nepřímo odtékají do vodního toku).
V oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska
výhledově možné připojení nemovitosti ke kanalizaci zakončené
čistírnou odpadních vod (ČOV),
a nemovitosti tak vypouštějí splaškovou vodu přímo do vodních toků,
lze tento stav napravit díky domovním čistírnám odpadních vod
(DČOV).
Radní proto schválili staronovou
myšlenku zřízení samostatného
dotačního programu na podporu
domovních čistíren odpadních vod.
Na jednu DČOV je v dotačním
programu plánována částka 50 až
110 tisíc Kč. Na projektovou dokumentaci jedné stavby 15 000 Kč.

Město v Kateřinkách
připravuje nový vodojem
Kateřinky by se měly dočkat dalšího zdroje vody. Tato oblast
Liberce nemá přivedený vodovod a lidé jsou odkázáni na studny. Město může situaci trochu pomoci.
Redakce
Řešení nedostatku pitné vody
pro obyvatele Kateřinek je jedno
z témat, kterým se vedení města
intenzivně zabývá. „Místní obyvatelé jsou odkázáni na svoje vlastní
studny, zásobování vodou je tedy
individuální a v blízké době se
zde přímo realizace vodovodu neplánuje, neboť finanční odhad je
téměř 86 milionů korun,“ popisuje
náměstek primátora pro technickou správu města Jiří Šolc.
Jako jedna z reálných možností
je zřízení „komunitního“, doplňkového, odběrného místa vody na
pozemku ve vlastnictví města. Společnost ALTEC International provedla vstupní geofyzikální měření,
jehož cílem bylo stanovit vhodné
lokality pro vypracování hydrogeologických posudků a projektu
průzkumných prací k provedení
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Vytipovanými lokalitami pro vybudování DČOV na území statutárního města Liberce pravděpodobně
budou povodí Harcovského potoka – Starý Harcov a Nový Harcov –
a povodí Jizerského potoka.
Rada města také schválila dodavatele náročné projektové dokumentace odkanalizování ulic Na Výběžku, Lukášovská a Kadlická. „Zde
je možné vybudovat kapacitní oddělenou dešťovou a splaškovou kanalizaci, a tím zásadním způsobem
přispět ke kvalitě vody. S realizací
díla počítáme v souběhu s odbahňováním přehrady, aby po dokončení
prací byla voda v přehradě čistější
a dobře sloužila přírodě a občanům
města,“ uvádí náměstek Jiří Šolc.

Krátkézprávy
Prodloužení nájmu
Rada města prodloužila nájem
provozovateli Městského
plaveckého bazénu Liberec.
Tím je od 28. 12. 2000 společnost Ještědská sportovní, s.r.o.
Nájem se prodlužuje do
31. 12. 2021. Výše nájemného
za pronájem plaveckého bazénu a jeho přístavby je ročně
64 000 Kč včetně DPH.
Prodloužením nájmu zkušenému provozovateli zajistí město
Liberec pro veřejnost, školy
a sportovní subjekty zachování
kvality stávajícího provozu
plaveckého bazénu až do doby
jeho plánované rekonstrukce.
Bazén navštěvuje ročně
377 000 lidí, čímž se řadí na
špičku podobných zařízení
v České republice.

Vodárny dodávají
kvalitní pitnou vodu
i v omezeném režimu
Společnosti skupiny Severočeská voda dodržují z důvodu aktuální
nouzové situace na území České republiky všechna bezpečnostní
opatření a fungují v omezeném režimu. Dodávku pitné vody to nijak
neohrožuje. Téměř 1,2 milionu obyvatel, které SčVK zásobuje, má
k dispozici stejně kvalitní vodu jako obvykle.

vlastního průzkumného hydrogeologického vrtu.
„Celou akci lze rozdělit do dvou
logických celků. Prvním je provedení hydrogeologického průzkumného vrtu, jehož součástí bude
i vypracování závěrečné zprávy,
která shrne průběh vrtání, čerpací
a stoupací zkoušky, popíše reálný
stav hloubky vrtu. Druhou částí
bude zřízení vodojemu,“ vysvětluje
náměstek Jiří Šolc.
Odhad cen za průzkum je
558 000 Kč bez DPH, za vodojem
pak milion korun. Město Liberec
podá pro obě fáze žádost o dotaci
ze Státního fondu životního prostředí.

Společnosti zavedly řadu bezpečnostních opatření, aby ochránily zdraví svých zaměstnanců a zákazníků. „Všechny základní činnosti jsme nastavili tak, abychom
minimalizovali kontakt zaměstnanců se zákazníky i mezi sebou. Jen tak můžeme
snížit riziko uvalení karantény na větší skupinu zaměstnanců a předcházet možnosti zavlečení nákazy,“ vysvětluje generální ředitel SčVK David Votava s tím, že
společnost dočasně odložila plánované odstávky a řeší pouze neodkladné situace.
Počet zaměstnanců, kteří se nacházejí v karanténě, sleduje krizový štáb společností a nastavuje podle něho směnný provoz. Speciální důraz je kladen na zaměstnance starší 64 let, kteří buď pracují z domova, nebo jsou vybaveni nejkvalitnějšími
ochrannými pomůckami a u kterých je zaveden speciální pracovní režim včetně
stravování, aby přišli do kontaktu s co nejméně lidmi.
Bezproblémová dodávka kvalitní pitné vody je prioritou i přes omezený režim.
„Ubezpečujeme obyvatele, kteří jsou napojeni na veřejný vodovodní řad, že dodávaná pitná voda je hygienicky zabezpečená a splňuje všechny přísné normy. Naši
zákazníci se nemusí obávat šíření infekce pitnou vodou. Její kvalita je stále stejně
vysoká,“ ubezpečuje ředitelka komunikace a marketingu SčVK Iveta Kardianová.
www.scvk.cz
Severočeské vodovody
a kanalizace, a.s.
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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.

V krizi potřebujeme umět snít

Ještě před pár měsíci jsme si nedokázali představit, co s námi provede jedna nákaza. Už aspoň víme, co pomáhá: být solidární, nebát se převzít iniciativu a mít velké cíle. S týmem, který na technické univerzitě vyráběl nanotextilii na roušky a filtry, jsme
prožili několik týdnů, které mi v mnohém připomněly konec roku 1989.
Josef Šedlbauer,
Změna pro Liberec

Tehdy, v roce 1989,
jsem byl jako student VŠCHT členem stávkového výboru a pracovali
jsme na proměně země i svojí školy
z totalitní na demokratickou instituci. V současnosti jde „jen“ o to,
aby každý v této zemi měl k dispozici dostupnou a funkční ochranu
proti viru. Z původní snahy pomoci
liberecké nemocnici v době největšího nedostatku do pár týdnů vyrostl cíl, který zasahuje celou Českou republiku.
Jsme součástí širšího společenství lidí, kteří usilují o to, abychom
pandemii zvládli co nejlépe. Patří

do něj vysoké školy a firmy, které
vyvíjejí a vyrábějí ventilátory, respirátory a další ochranné pomůcky
v rekordním čase. Firmy, které raději využívají svoji kapacitu na pomoc,
než aby ji nechaly zahálet. A hlavně
desetitisíce dobrovolníků, kteří šili
roušky, organizují jejich distribuci
nebo rozvážejí seniorům nákupy.
V čem jsou obě zkušenosti podobné? Třeba v pracovním nasazení. Zejména v prvních týdnech jelo hodně
lidí naplno, bez ohledu na víkendy,
od rána do večera nebo dlouho do
noci. Podobné jsou i emoce – nadšení, vyčerpání, někdy pochybnosti,
pocit sounáležitosti. Co je ale nejdůležitější, je odvaha snít.
V roce 1989 jsme si po desetiletích totality dokázali představit

demokraticky fungující společnost
a svobodné volby. V době pandemie koronaviru jsou výše zmíněné
iniciativy úspěšné proto, že v nich
zapojení lidé dokázali využít svou
představivost a překonali pohodlí
zajetých postupů.
Jedno poučení z historie je nesmírně důležité. V roce 1989 jsme
v euforii tak trochu přehlédli, že ne
všichni dokážou v nových podmínkách plavat. I dnes je to tak, že vedle
zpráv o úspěších a obětavých výkonech tu máme ty, kterým se daří hůř
a žádný úspěch nebo ocenění nezažívají. Živnostníci, kterým krachují
firmy. Zaměstnanci, kteří dostali
výpověď. Senioři, kteří se cítí opuštění. Rodiče, kteří vedle práce bojují
se školním vzděláváním svých dětí,

což je zvlášť obtížné pro ty, jejichž
děti mají nějaké speciální potřeby
nebo jich je prostě víc. A mnoho
dalších lidí, kteří se cítí osamělí
a mají obavy o budoucnost.
Pandemie koronaviru znamená těžkou ránu pro opravdu velké
množství lidí. Zároveň ukazuje, že
je tu hodně odvážných a schopných lidí, na kterých můžeme
restart po pandemii postavit. Je
ale potřeba přitom nezapomínat
na ty, kteří se dostali do svízelné
situace. Pokud máme být jako společnost silní, musíme přemýšlet
nad tím, jak fungovat jako celek
a zapojit každého. Solidaritu, velké
sny a neotřelá řešení bude v příštích měsících potřebovat i město
Liberec.

Uvědomujeme si, co je podstatné

Dnešní doba není jednoduchá, a proto je potřeba, abychom i my na městě přemýšleli o tom, co je a co není zbytné.
Petr Židek, ODS
Je jisté, že si budeme muset utáhnout
opasky, jelikož je
víc než jasné, že do
rozpočtu města připluje minimálně o 100 milionů méně, než jsme
počítali.
Nyní se ukazuje, jak velkou chybou bylo, když předchozí vedení
města rozpustilo a projedlo umořovací fond, ve kterém bylo naspořeno téměř 500 milionů. Tím, že
tehdejší náměstek Korytář nechal
restrukturalizovat dluh, mohl tento
fond celý vybrat a utratit. Bez tohoto zásahu nebylo možné finance

použít jinak než na splátku dluhopisu, až na jednu výjimku. Tou
je paradoxně použití prostředků
v době nějakého krizového stavu.
Panečku, jak by se nám ty penízky
dneska hodily!
Ale nemá cenu plakat nad rozlitým mlékem, musíme se s tím
poprat. Budeme muset škrtat věci
a projekty, na které jsme se těšili.
Věřím, že to v této chvíli všichni pochopí. Nebude to jednoduché.
Na prvním místě půjde o věci, které jsou nyní zbytné. Všichni v koalici
diskutujeme o tom, kde a co ořezat.
Já osobně navrhuji přesun realizace
projektů v participativním rozpočtu
do příštího roku. Jde o částku 5 mil.

Kč, které se teď budou hodit. Na
druhou stranu si myslím, že je dobré
odpustit nájem podnikatelům, kteří
podnikají v prostorech pronajatých
městem, a to na dobu alespoň třech
měsíců. Není to nic závratného, ale
věřím, že jim to pomůže překonat
těžké období. Navíc jsem přesvědčen, že by v tomto směru mělo jít
město příkladem i privátním pronajímatelům.
Musíme se teď všichni snažit, aby
negativní dopady byly co nejmenší.
Věřím, že to všichni společně zvládneme. Jsem o tom přesvědčen. Je
úžasné, jak se nyní k sobě lidé chovají. Když vidím tu obrovskou vlnu
solidarity, ty tisíce lidí, kteří den co

den šijí nebo roznáší roušky, zajišťují nákupy nebo léky seniorům.
Firmy, které mění výrobu a vyrábí
ochranné pomůcky nebo míchají
dezinfekční roztoky. Nesmírně si
vážím všech v první linii. Sestřiček, lékařů, všech zaměstnanců
nemocnic, kteří jim poskytují nutný servis. Policistů, hasičů, vojáků,
prodavaček, sociálních pracovníků,
řidičů autobusů a tramvají, popelářů a řady dalších, bez kterých by se
život zastavil. Všichni si najednou
uvědomujeme, co je podstatné.
Žebříček hodnot má najednou jiné
parametry. Důležité je, abychom
vytrvali. Buďme k sobě tolerantní
a laskaví. Zvládneme to!

Duben 2020
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Dobrý hospodář by jen hořce zaplakal…

Jan Korytář,
Změna pro Liberec

Vážení a milí Liberečané,
to, že vám zde píšu, není proto,
že bych neměl co dělat nebo bylo
mým největším potěšením kritizovat politiky z jiných stran. Je to
proto, že se jako v minulosti snažím upozornit na problémy, které
dopadnou v budoucnu na každého
z nás a které souvisí s nedobrým
hospodařením lidí, kteří vládnou
našemu městu.
Současné
omezení
ekonomických aktivit povede zákonitě
k nižšímu výběru daní, což se brzy
odrazí v příjmech našeho města.
Dříve jsem ODS vytýkal to, že město zadlužuje a rozprodává majetek.
Bohužel jí to dlouho procházelo
a s důsledky se potýkáme dodnes.

Ani dnešní vedení města pod
taktovkou Starostů se však nechová jako dobrý hospodář. Dodnes
nechápu zrušení oddělení získávání dotací, které jsme před pěti roky
vybudovali. Město se tak opět vrací
do stavu, kdy evropské i státní dotace neumí využít, a to přesto, že je
zadlužené a nemá peníze na vlastní rozvoj. Na několika příkladech
vám chci ukázat, v čem je to pro
hospodaření města špatně.
Projekt na revitalizaci městských
lesů měl za pomocí dotací začít měnit smrkové monokultury na lesy
smíšené. Z dotací jsme si mohli postupně dát městské lesy do pořádku. Žádost o dotaci byla ale stažena. Potřebná opatření tak budeme
platit z rozpočtu města, a to v době,
kdy jsou městské lesy prodělečné,
protože razantně klesly ceny dřeva.
Přes palubu šel i projekt parkovacího domu u autobusového ná-

draží. 85 % rozpočtu měla zaplatit
EU, 15% podíl města by se rychle
vrátil na poplatcích za parkování.
Tento ziskový projekt ale Starostové převedli na Liberecký kraj, i ten
však propásl možnost na něj získat
dotace.
To samé je náš záměr vybudovat
novou městskou kompostárnu. Ta
měla začít využívat bioodpad z libereckých domácností, abychom
ho nemuseli spalovat ve spalovně.
I proto, že spalovat bioodpad plný
vody je nákladnější než z něj vyrobit kompost. I tento projekt byl
z malicherných důvodů blokován.
Nejvíc mě však mrzí to, že jsem
jako náměstek pro ekonomiku
a rozvoj města neprosadil v zastupitelstvu návrh, abychom uvolnili 2 mil. Kč na zajištění lobbingu
pro změnu zákona o rozpočtovém
určení daní. Chtěl jsem se spojit
s dalšími krajskými městy a vybo-

jovat pro naše město vyšší daňové
příjmy jako mají Plzeň nebo Ostrava. I tento návrh byl torpédován.
Prý proto, abych si na tom nedělal reklamu. Jenže změna zákona
o rozpočtovém určení daní mohla
našemu městu každoročně přinést
několik set milionů navíc. Bez toho
se z našich problémů nikdy nedostaneme.
Všechny čtyři uvedené příklady
mají jedno společné – za tím, že se
nerealizovaly, stojí vítěz minulých
komunálních voleb, Starostové pro
Liberec, kteří se jako opozice snažili, a bohužel úspěšně, tyto projekty
potopit. Obávám se, že vzhledem
k budoucímu vývoji ekonomiky
a poklesu daňových příjmů jsme
tak propásli historickou šanci změnit ekonomickou situaci našeho
města.
Takto se přece odpovědný hospodář nechová.

Krizový stav odkrývá zásadní problémy

Kvůli epidemii řada z nás nemůže pracovat, jak jsme zvyklí, mnozí nemají práci vůbec a z rodičů se přes noc stali učitelé. Když
už někam vyrazíme, tak s rouškami, které o překot šijeme.
Zuzana Kocumová,
Jaromír Baxa,
Liberec otevřený lidem

BĚŽTE DO PŘÍRODY. ALE KAM?
Máme více času na to být s rodinou. Hodně z nás cítí, že nejlepší, co pro sebe a svou imunitu
můžeme udělat, je vyrážet do přírody. Kvůli riziku nákazy jelo více
lidí autem a výsledkem byla přepálená reakce některých starostů
a hejtmana, když nařídili uzavření
desítek parkovišť. Nejdříve u Jizerské magistrály, pak se lidem
z měst prakticky uzavřel Český
ráj i nástupní místa do Jizerských
hor a Krkonoš. Přitom naprostá
většina jen zaparkuje a s rouškami vyrazí do přírody, s ochranou
před nákazou neměl zákaz co dě-

lat. Zvlášť v době,
kdy vláda podmínky
uvolňovala a umožnila otevření venkovních sportovišť.
Nemile nás překvapilo, že se za
občany Liberce nepostavil primátor Zámečník. Jen se přizpůsobil
návrhu hejtmana Půty a obhajoval
jej s tím, že lidé mají chodit pěšky.
Jenže třeba u řady sídlišť těch míst
k trávení volného času moc není
a návrhy na rozvoj zelených ploch,
které připravila Karolína Hrbková,
často shodil pod stůl. V územním
plánu teď prosazuje rozšiřování
zástavby na louky, třeba u Tajchu. Takže jde o radu, která je pro
mnoho lidí, zvlášť s malými dětmi,
nepoužitelná. Navíc od primátora, který chození pěšky svými rozhodnutími dále komplikuje.

BYLO MÁLO PENĚZ A BUDE HŮŘ
Nouzový stav také vyvolá velký
propad v daňových příjmech města. Roky jsme upozorňovali na to,
že především provozní výdaje se
nám vymkly z mezí a že je potřebujeme snížit, abychom se nedostali
do problémů, až bude hůř. V kuloárech s našimi návrhy úspor souhlasili i koaliční zastupitelé. Nestalo se
ale nic. Jenže teď už se něco udělat
musí, navíc nemáme žádný velký
polštář z minulosti.
PŘÍLEŽITOST ŘEŠIT BAZÉN
Bazén je uzavřen přes měsíc.
Byla by to ideální doba k realizaci oprav, na které není při provozu čas, při odstávce do konce
prázdnin bychom měli 5 měsíců
na řešení všech možných havarijních stavů! Jenže vedení stále

slepě trvá na celkové rekonstrukci, i když na ni nemá, a postupné
opravy nikdo nepřipravil, i když
jsme k tomu několikrát vyzývali.
Škoda.
ODPUŠTĚNÍ NÁJMU
NA JEŠTĚDU
Vedení města chce firmě TMR,
podnikající v areálu na Ještědu,
odpustit nájem. Areál byl pronajat
s tím, že máme spoustu jiných problémů a peněz není nazbyt. Radní
přesto nyní zvažují, že rizika špatné sezony vezmou na město, i když
je smlouva nijak nenutí.
Je krásné chovat se ke všem štědře. Problém nastává, když městské,
tedy naše peníze pomáhají všem
okolo, a na nás jakoby se zapomnělo. Věříme, že proto jste koalici hlas
nedávali.

Vážení čtenáři, texty uveřejněné v zastupitelské rubrice Názory zastupitelů najdete také na internetových stránkách
www.liberec.cz/zastupitelstvo
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Liberec se semknul v době krize

Máme za sebou jeden měsíc krizových opatření, který byl plný nových zkušeností a náročných rozhodnutí. Rádi bychom vás
seznámili s tím, co se událo, co dále plánujeme a kam směřujeme.
Jaroslav Zámečník,
Jakub Vytiska, SLK

Na úvod chceme poděkovat
všem, kteří v uplynulém měsíci
projevili solidaritu a odhodlání
a pomohli nám zvládnout krizovou
situaci. Patří mezi ně zdravotníci,
pracovníci hygienických stanic,
dobrovolníci šijící roušky, řidiči
v městské dopravě, prodavačky
v obchodních centrech, pracovníci
v sociálních službách, pracovníci
v krizových štábech města Liberce
i Libereckého kraje, hasiči, policisté a mnozí další. Dík patří i tisícům
dalších obyvatel města Liberce,
kteří pomáhali a organizovali pomoc ostatním.
Poděkování patří též vědcům
Technické univerzity Liberec, kteří se zásadně podíleli na produkci
nanoroušek, pracovníkům Divadla
F. X. Šaldy, kteří vyráběli roušky pro
ty nejpotřebnější, pracovníkům
městské organizace Komunitní
středisko Kontakt, která stále organizuje pomoc seniorům a činnost
dobrovolníků.

CO VŠECHNO SE
NÁM POVEDLO
I přes počáteční
nedostatek ochranných a dezinfekčních prostředků jsme během několika dnů začali dodávat roušky
a dezinfekci tam, kde byla nejvíce
potřeba. Nevíce pomohly krejčovské dílny Divadla F. X. Šaldy, Technická univerzita Liberec a stovky
dobrovolníků, kteří během několika týdnů ušili přes 20 tisíc roušek.
V posledních dnech jsme začali roznášet roušky všem 21 tisícům libereckých seniorů starších 65 let. Dále
jsme umístili do obchodního centra
Forum automat na výdej roušek,
kde může každý darem 20 Kč získat
roušku a přispět do veřejné sbírky
města „Liberec pomáhá“.
Liberecká Severochema začala
v prvním týdnu koronakrize produkovat dezinfekci, kterou jsme
pomocí jednotek dobrovolných
libereckých hasičů dodávali do
zdravotnických zařízení, sociálních
služeb, domovů seniorů a dalších
organizací veřejných služeb.
Dezinfekce putovala i do dopravního podniku, kde se čistily autobu-

sy a tramvaje, v posledních
dnech také terminál MHD
Fügnerova, střed města a zastávky. Městská organizace
Komunitní středisko Kontakt
organizovala nákupy seniorům, krizovou telefonní linku, distribuci roušek a tým
dobrovolníků, kterých bylo
přes dvě stě a mezi ně se zařadili například i hokejisti Bílých Tygrů Liberec.
NAŠE DALŠÍ PLÁNY
A OPATŘENÍ
Musíme se nyní připravit
na propad daňových příjmů
v České republice a provést
revizi městského rozpočtu
na rok 2020. Budeme hledat
úspory v provozních i mzdových výdajích města, zrevidujeme
také schválené opravy a investice
pro rok 2020. Ty méně důležité přesuneme na další rok.
Zároveň chceme udržet služby
pro občany ve stejné kvalitě jako
dosud – zejména úklid, čistotu
města, péči o seniory, městskou
hromadnou dopravu a bezpečnost.
Rádi bychom co nejdříve vrátili ži-

vot do města, proto připravujeme
například odpuštění pronájmu za
předzahrádky libereckým restauracím.
ZÁVĚREM
Toto období je pro nás všechny
lekcí pokory, vděčnosti a životních
priorit a příležitostí poznat, že dobro a solidarita v Liberci stále existuje.

Duben 2020
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Kultura, historie, společnost
Krátkézprávy
Zoo Liberec
na Youtube
Přestože je Zoo Liberec pro
veřejnost uzavřena a návštěvnické stezky jsou liduprázdné,
ve výbězích je stále živo.
Dokládají to i krátká videa ze
života chovaných zvířat, která
liberecká zahrada pro své
příznivce zveřejňuje každý
den na sociálních sítích.
Nově přichystala pravidelná
živá vysílaní přímo ze zoo.
Zájemci je mohou sledovat
každý pátek od 11.00 na Youtube kanále zoo.
„Cílem je připomenout se
návštěvníkům, že jsme stále
tady, těšíme se na ně a že
nezahálíme ani v tomto komplikovaném čase. Zároveň
chceme dát prostor veřejnosti zeptat se na vše, co je
o dění v zoo zajímá“.

Anifilm bude v říjnu
Vzhledem k vážné situaci způsobené pandemií Covid-19
se organizační tým festivalu
rozhodl Anifilm pro rok 2020
posunout na nový termín od
6. do 11. října.
Oficiální stanovisko organizátoři nezaslali, ale na svých
internetových stránkách
uvedli:
„Naším cílem je mezinárodní
festival zorganizovat v pokud možno stejném rozsahu
a s týmž servisem pro jeho
návštěvníky, jako kdyby se
konal podle původních plánů.
Zakoupené akreditace zůstávají v platnosti. V případě, že
je nebudete moci v novém
termínu využít, kontaktujte
nás a my vám peníze vrátíme.“ Kontakty jsou uvedeny
na www.anifilm.cz.

Kulturní počin 2019: sametová revoluce,
mladý houslista a Naivní divadlo
Kulturní počin za rok 2019 zná své vítěze. Letos se poprvé rozhodovalo hned ve třech rovnocenných kategoriích: kulturní počin, reprezentace města a dvorana slávy; až dosud se přitom
vybíral vždy jen jeden hlavní vítěz.
Ivan Langr, náměstek primátora pro
kulturu, školství, sociální věci
a cestovní ruch
Vzhledem k současné epidemické situace v Česku jsme ale upustili
od slavnostního udílení, vítězům
jsem s blahopřáním jejich úspěch
oznámil telefonicky a ceny laureátům odevzdáme individuálně až po
zeslabení stávajících omezení.
Vítězem kategorie o nejlepší
kulturní počin se stal komponovaný projekt Liberec 89, sametová
revoluce, který k 30. výročí listopadových událostí realizoval spolek
G300. V kategorii reprezentace města si vavříny odnesl famózní 14letý
multiinstrumentalista Daniel Matejča, který loni zvítězil v národních
i mezinárodních soutěžích houslistů. Konečně do dvorany slávy vstoupilo Naivní divadlo Liberec, které
v loňském roce oslavilo 70. výročí
založení a patří dlouhodobě mezi
špičkové loutkové scény v Evropě.
Do aktuálního ročníku soutěže Kulturní počin 2019 přihlásila
veřejnost celkem 16 akcí, které se
ve městě uskutečnily v době od
1. ledna do 31. prosince 2019. Pořadí mezi nimi v únoru stanovil
kulturní výbor zastupitelstva města, v němž zasedají zástupci všech
politických klubů, který také už
loni navýšil kategorie z jedné na tři.
Oddělit od sebe jednotlivé počiny
do kategorií byl přitom velmi dobrý
nápad, soutěž je teď mnohem přehlednější a objektivnější. Ze všech
vítězů mám velkou radost, i když
nutno dodat, že výsledky byly
opravdu velmi těsné, rozhodovaly
desetiny bodů. Stejně jako v předchozích letech si laureáti kromě
skleněných plastik, vyrobených
v ZUŠ Liberec, odnesou i finanční
dar ve výši 10 tisíc (1. místo), 7 tisíc

KULTURNÍ POČIN 2019
1. Liberec 89, sametová revoluce 

G300

2. Inscenace Šššš. Šššš. Hůůů. Haf!  Naivní divadlo Liberec
3. Inscenace O vílách a Králi draků Herecké studio DFXŠ

REPREZENTACE MĚSTA 2019
1. Daniel Matejča (laureát a absolutní vítěz 61. ročníku Kocianovy houslové soutěže, 1. místo v národní soutěži ZUŠ,
1. místo v národní soutěži Jugend musiziert)
2. Severáček (vítězství na 29. mezinárodním festivalu adventní a vánoční hudby + Cena Petra Ebena)
3. Severáček (tři hlavní ceny na mezinárodní soutěži Slovakia Cantat v Bratislavě)

DVORANA SLÁVY 2019
Naivní divadlo Liberec
(2. místo) a 3 tisíce (3. místo).
Do prvního ročníku 2016 bylo
nominováno 18 počinů, vítězství
si odnesla Německo-česká výstava 1906/2016 Oblastní galerie Liberec – Lázně, o rok později z 19
kandidátů nejvíce zabodoval 10letý

houslista Milan Kostelenec, který
tehdy zvítězil v soutěži Kocianovo
Ústí. Za rok 2018 si pak mezi 29 nominanty vavříny odneslo statutární město Liberec za zrestaurování
mariánského (morového) sloupu
v tzv. barokní zahradě.
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Hlediště spí, ale DFXŠ ne!
V Divadle F. X. Šaldy zkouší, šijí roušky, pomáhají seniorům, ale také vás virtuálně baví.
Každý všední den ve 22.30 divadlo nabízí na sociálních sítích „Čtení na dobrou noc“, které
dospělým zpříjemní usínání, a od začátku dubna živě vysílá každý pátek historicky první
online divadelní seriál na českém území, který můžete podpořit dobrovolným vstupným.
Divadlo F. X. Šaldy

Od dubna přechází liberecká knihovna jako jedna
z prvních v ČR na novou, tzv.
RFID technologii výpůjčního
a bezpečnostního systému.
Slibujeme si od ní efektivnější
a rychlejší výpůjční služby
a účinnější ochranu fondu.
Krajská vědecká knihovna v Liberci
Tzv. RFID technologie zabezpečení našich dokumentů a jejich
propojení s výpůjčním systémem
umožní jednoznačné rozpoznávání dokumentů na bázi radiových
vln. V praxi to znamená, že zastaralé čárové kódy vyměníme za
RFID čipy. Tato změna s sebou
přinese usnadnění a urychlení
obsluhy u výpůjčních pultů.
Zároveň nově nabídneme samoobslužné pulty, které umožňují jednoduchý a rychlý způsob
půjčování, vracení a prodlužování

dokumentů. V neposlední řadě je
důležité zmínit kvalitnější ochranu. Tyto novinky se týkají pouze
provozu v hlavní budově, provoz
na pobočkách zůstává beze změn.
V případě jakýchkoliv problémů nebo dotazů vám tak budeme
k dispozici ještě více, než jste byli
doposud zvyklí. Tyto změny na vás
budou čekat při otevření knihovny po ukončení mimořádných
opatření proti šíření koronaviru.
Období cca 3 měsíce od otevření bude obdobím přechodným,
kdy budeme postupně zavádět
nezbytné menší změny a harmonizovat fungování celého systému. Proto se předem omlouváme
za případné komplikace, které
mohou nastat.

Práce v Divadle F. X. Šaldy se
v souvislosti s nařízením vlády nezastavila. Představení se
sice postupně ruší, ale zkoušky
operního, činoherního a baletního souboru pokračují dál. Od
pondělí 16. března se Šaldovo
divadlo zapojilo do pomoci šitím
hygienických ochranných roušek. Denně zvládnou ušít vlastními silami až 500 kusů ústenek.
Řada zaměstnanců také nabídla
pomoc magistrátu jako řidiči pro
rozvoz nákupů seniorům.
Na sociálních sítích Divadla
F. X. Šaldy běží fotoseriál „Děláme doma scény“, který umělce
udržuje v kondici i mimo divadlo.
V domácím prostředí s pomocí
dostupných rekvizit a případně
i komparzistů z rodiny musí zinscenovat scénu z představení. Domácí zpracování divadelních scén
budete moci po skončení nouzového režimu zhlédnout na fotovýstavě, která bude umístěna v prostorách Malého divadla a dále
poputuje po Libereckém kraji.
Divadlo F. X. Šaldy si předsevzalo předávat radost, optimismus a naději v této složité době.
I přesto, že divadlo nehraje, chce
zůstat s diváky v kontaktu. Každý
všední den ve 22.30 proto můžete
usínat u pořadu „Dobrou! Čtení pro dospělé“, které si můžete
poslechnout i zpětně, pokud skutečně usnete.
„Úplnou novinkou je zcela
nový, pro tuto situaci vznikající, online divadelní seriál, který
připravuje činoherní soubor. Je
to velké dobrodružství a všichni
jsme zvědaví, jak se náš záměr
podaří uskutečnit,“ říká ředitelka
divadla Jarmila Levko Pešlová
Seriál s názvem „Operace Archa“
se živě vysílá z libereckého Malého
divadla vždy jednou týdně. Diváci
ho mohou sledovat na YouTube kanále DFXŠ. Do příprav tohoto projektu se může zapojit i veřejnost. Na

základě facebookové výzvy vedení
činoherního souboru divadlo sbírá podněty od diváků, které budou
sloužit jako inspirace pro vznik nových dílů tohoto divadelního seriálu.
V bláznivé komediální fikci jde
o tajnou misi a záchranu celého
lidstva. Děj se odehrává v Liberci. Zapálený profesor Technické
univerzity (Martin Polách) hledá
sedm superhrdinů s mimořádnými superschopnostmi, kteří mají
přežít v nejtajnějším podzemí Liberecké radnice.
V hlavních rolích uvidíte Martina Polácha, Martina Stránského, Janu Hejret Vojtkovou, Ondřeje Kolína, Michaelu Foitovou,
Elišku Jansovou, Jakuba Kabeše
a Přemysla Houšku. Hudbu k se-

riálu napsal a živě hraje Marek
Ottl.
Premiéru, první díl Prvního
online divadelního seriálu Operace Archa, který Divadlo F. X. Šaldy Liberec vysílalo v přímém přenosu na YouTube kanálu v pátek
3. dubna, zhlédlo za dva dny více
než 1 100 lidí. Všechna online
představení lze sledovat zdarma,
a to i zpětně. Pokud však chcete
hercům virtuálně zatleskat nebo
předat květinu, je možné si zakoupit dobrovolné vstupné dle
vašeho výběru z 5 kategorií, a sledovat tak přímý přenos třeba za
50 Kč na stojáka s pivkem, ale i za
1 000 Kč ve vaně s bublinkami.
Místa v „hledišti“ si můžete rezervovat na evstupenka.cz.
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Dům pro potřeby karantény

Jeden ze tří domů domova seniorů na Františkově byl uzpůsoben pro případnou karanténu seniorů, kteří onemocní na
Covid-19, ale přitom budou vykazovat mírný průběh nemoci.
Liberecký kraj
Do domu Bára tedy budou přestěhováni senioři, jejichž stav nebude zatím vyžadovat hospitalizaci
v nemocnici.
„Liberecký kraj zajišťuje plnění
nařízení Ministerstva zdravotnictví, podle kterého má být v každém
kraji vyčleněno pro potřeby karantény seniorů z domovů důchodců
60 lůžek na 100 tisíc obyvatel. Dohodli jsme se s vedením kraje, že
k tomuto účelu nevyužijeme jen
jedno patro domu Bára, jak jsme
původně zamýšleli, ale celý tento
objekt. Tak se nám podaří minimalizovat kontakt klientů a zabránit případnému šíření nákazy do
ostatních prostorů,“ přiblížil Jan
Gabriel, ředitel Domova seniorů
Liberec – Františkov.
Jak doplnil, pro potřeby karantény tak bude v domě Bára vyčleněno 51 pokojů s celkovou kapacitou
73 lůžek. Původní obyvatelé jsou
přestěhováni do ostatních dvou
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domů, domu Adam a domu Cilka.
Současně vedení domova seniorů
dělá všechna nezbytná hygienická
opatření pro zajištění bezpečnosti
klientů a zaměstnanců.
„Děláme maximum pro to, aby
ani v této kritické době senioři
nestrádali. Naší snahou je pro ně
zajistit tu nejlepší péči. Současně
bychom uvítali, kdyby si ti rodinní
příslušníci, kteří mají doma pro to
podmínky, vzali pro svůj vnitřní
klid své babičky a dědečky na omezenou dobu do domácí péče. Snížili by tak hrozbu šíření koronaviru
SARS-CoV-2,“ dodal náměstek
hejtmana pro sociální oblast Pavel
Svoboda.
Dodal, že Liberecký kraj předpokládá, že do karantény v domě
Bára, stejně jako do některých
dalších zařízení, by byli umístěni
senioři také z jiných domovů seniorů v kraji, pokud by se u nich
prokázala nákaza koronavirem
SARS-CoV-2, a měli by jen mírné
příznaky.

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.

Rozdáváme roušky v terénu lidem bez domova
Prakticky od samého začátku, kdy začala platit vládní opatření proti šíření Covid-19, jsme komunitu lidí bez přístřeší (nebo
chcete-li bezdomovců) začali považovat z epidemického hlediska za velmi vážné riziko pro ně samotné, ale i pro veřejnost.
Ivan Langr, náměstek primátora pro
kulturu, školství, sociální věci
a cestovní ruch
Už na konci března proto v rezortu školství a sociálních věcí
vznikla speciální pracovní skupina Covid-19 / bezpřístřeší, složená jak ze zástupců města, KHS
Libereckého kraje, tak i zástupců
azylových zařízení, jejímž hlavním
úkolem bylo shromažďovat a distribuovat důležitá data o stavu
azylových zařízení, počtu kontaktů s klienty, zabezpečení ochrannými a dezinfekčními prostředky
atd. Prakticky okamžitě jsme díky
Komunitnímu středisku Kontakt,
které se stalo hlavním koordináto-

Z čeho jsme při svých úvahách vycházeli?

a Bezdomovci nemají základnu, tedy stálý domov, kde by mohli být v případě
potřeby izolováni.
a Jsou převážně mimo hlavní komunikace zdravotního a hygienického servisu.
a Trpí sníženou mírou informovanosti.
a Mají sníženou hladinu osobní režimovosti i hygienických sebenároků.
a Mají malou šanci na získání jakýchkoli ochranných prostředků.
a Dá se jen s obtížemi vysledovat jejich anamnéza kontaktů.
a Jsou po zimním období vyčerpáni a tedy se slabším imunitním systémem.
a Řada z nich trpí primárními zdravotními problémy.
a Jsou voličsky indiferentní.

rem pro Liberec a okolí, začali azyly vybavovat především nezbytnými rouškami.
V posledním březnovém týdnu
jsme se pak rozhodli zabezpečit

i ty bezdomovce, kteří nevyužívají
žádných sociálních služeb, a nemohou od nich tedy získat ochranné prostředky.
Naše terénní pracovnice Káťa,

Lucka a Petra se vydaly do terénu
natřikrát a v první vlně rozdaly
celkem 330 roušek (66 lidem),
stejně jako informační leták se
základními zásadami hygieny
a prevence onemocnění. Ve stejné aktivitě budeme pokračovat
i v dalších týdnech, stejně jako
v zásobování jídlem, protože bezdomovci akutně trpí nedostatkem
potravin.
Aktuální stav je dále takový, že
lidé bez přístřeší se momentálně
vyhýbají centru města (chybějí tu
kvůli uzavřeným obchodům tradiční příležitosti), řada z nich už
byla v první vlně propuštěna ze zaměstnání, mnozí si vyvařují roušky
u svých provizorních obydlí.
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Chatová osada Jachta u Máchova jezera
Levné ubytování s polopenzí v chatkách
se sociálním zařízením.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
PRO DĚTI VE VĚKU 6-15 LET

2020

IDEÁLNÍ PRO RODINNOU DOVOLENOU
trampolína • minigolf • dětské hřiště atd.

• 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

www.JachtaMachovoJezero.cz•www.CtyrlistekMachovoJezero.cz
•tel.: 604 809 688

• 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

Oslavy svobody
se neuskuteční
Vzpomínková
shromáždění
a celá řada plánovaných doprovodných akcí, oslavujících 75. výročí
ukončení 2. světové války, se letos
neuskuteční.
S ohledem na mimořádná opatření, která nedovolují pořádání
žádných hromadných akcí, se
omlouváme všem, kteří se na půlkulaté výročí oslav těšili.
Statutární město Liberec, Československá obec legionářská – pobočka Liberec a 31. pluk radiační,
chemické a biologické ochrany
však mohou přislíbit, že veškerý
plánovaný letošní program, včetně
mimořádné besedy, přednášky či
výstavy, se uskuteční v roce 2021.
Zároveň vás chceme informovat,
že vojenský hřbitov v Ruprechticích
bude 8. května 2020 přístupný od
8.00 do 18.00, a je tedy možné jej
individuálně navštívit a uctít památku těch, kteří v boji za naši svobodu položili své životy. Z důvodu
bezpečnosti a rizika nákazy novým
koronavirem je však nutné návštěvu pečlivě zvážit a dodržet všechna
platná nařízení Vlády ČR.

Zpravodaj^Liberec
WWW.LIBEREC.CZ/ZASTUPITELSTVO

ve všech libereckých schránkách
54 200 ks

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC
čtvrtek 30. dubna od 15 hodin

ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 11 V HISTORICKÉ BUDOVĚ RADNICE

Nejaktuálnější
zprávy z města
a radnice
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UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA
ZPRAVODAJE LIBEREC
JE 27. DUBNA
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.

