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V případě zájmu
nabídnou liberecké
mateřské školy delší
prázdninový provoz.
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V pondělí 11. května začal
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Přehled návrhů občanů na zlepšení města,
o nichž mohou lidé
hlasovat. Na ty nejlepší
dá radnice peníze.  Str. 8
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Vychází v nákladu 54 200 kusů | zdarma

Ještě pár dní!

Krátkézprávy
Svatby o 100 lidech
Od 11. května se může svateb zúčastnit až 100 osob.
Jde o celkový počet osob vč.
dětí, oddávajícího, matrikářky,
hudebníka, fotografa, popř.
překladatele. Snoubenci v průběhu obřadu nejsou povinni
nosit roušky a účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost
dodržovat odstupy.

Dopravní podnik
navýšil počet spojů
Dopravní podnik v souvislosti
s nárůstem obsazenosti spojů
na linkách č. 13, 24 a 26 a náběhem výroby podniků v průmyslových zónách změnil jízdní řády.
Na vybraných autobusových
linkách došlo k navýšení spojů.
Jedná se především o zkrácení
intervalu mezi spoji na páteřních autobusových linkách
č. 13, 24 a 26, přidání spojů
na lince č. 27 v době střídání
pracovních směn v průmyslové
zóně Sever, předisponování
kloubových autobusů na linku
č. 31 a obnovení provozu linek
č. 33, 34 a 35 obsluhujících
průmyslovou zónu Jih.

Testy pro samoplátce
Komerčními PCR testy při
podezření na výskyt koronaviru
se budou moci nechat zájemci
vracející se ze zahraničí otestovat v krajských nemocnicích.
Za cenu 3 000 Kč bez DPH to
umožňují zdravotní zařízení
v Liberci, Jablonci nad Nisou,
Jilemnici a České Lípě.

Od 25. května by měla padnout povinnost nosit roušky venku. Na úřadech, v MHD či v obchodech se jich pravděpodobně nezbavíme, ale teplé letní dny budou i tak určitě příjemnější. 
Foto Pavel Chmelík

Radnice pomůže kultuře, sportu,
organizacím a podnikatelům
Město Liberec připravilo balík pomoci, který má zmírnit ekonomické dopady pandemie
koronaviru. Radnice tak reaguje na dopad mimořádných vládních opatření na ekonomickou
situaci příspěvkových organizací města, bazénu, sportovního areálu Liberec, soukromých
kulturních zařízení a místních podnikatelů a rozhodlo o poskytnutí finanční podpory.
Redakce

„Omezení způsobené pandemií
koronaviru se významně dotýkají
příjmů městského rozpočtu a dalších organizací v Liberci. Přesto je
nadále potřeba zachovat úroveň
veřejných služeb. Hledáme reálné
možnosti, jak nejvýznamnějším
poskytovatelům služeb pokrýt
alespoň část ztrát, aby byl jejich

provoz do budoucna zachován ve
stejné kvalitě a rozsahu,“ řekl primátor Liberce Jaroslav Zámečník.
V souvislosti se současnou krizí
zastupitelstvo města již schválilo finanční pomoc provozovateli městského bazénu (Ještědská
sportovní společnost) ve výši tři
miliony korun. Současně město prodloužilo s provozovatelem
nájemní smlouvu do 31. 12. 2021,

tedy do doby předpokládaného
zahájení rekonstrukce bazénu.
Omezení provozu přineslo složitou ekonomickou situaci také
příspěvkovým organizacím města,
tedy zoologické a botanické zahradě, Divadlu F. X. Šaldy a Naivnímu
divadlu. Na 16,1 mil. Kč je vyčíslen
zákonný nárůst mezd a v součtu
21,6 mil. Kč činí propad tržeb ze
vstupného.  Pokračování na str. 3
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Dohoda o Lesním
koupališti schválena

Na začátku letošního roku projednávala rada města záměr svěření areálu Lesního koupaliště nově založenému
spolku Lesní koupaliště, z.s. Za tímto spolkem stojí v Liberci architekti ze skupiny Mjolk. V současné době celý
prostor spravuje příspěvková organizace města Městské
lesy Liberec.
Redakce

Vážení Liberečané,
od vyhlášení nouzového stavu v naší republice a s tím spojených
opatření, která se ve velké míře dotýkají provozu radnice a správy města, již uplynuly dva měsíce.
S polovinou května přichází pozvolné rušení vládních opatření.
S krásným jarem přibývá dobré nálady a život ve městě se pomalu vrací
do běžného standardu. Liberecký magistrát funguje pro veřejnost od
11. května v plném provozu všech agend, děti se vracejí do mateřských
škol a žáci prvního stupně na konci května do základních škol. Centrum Liberce ožívá otevřením obchodů, restaurací a všude je čilejší ruch
nejen návratem lidí do práce, ale také například díky farmářským trhům a restauračním teráskám. Samozřejmě dodržování hygienických
pravidel a nošení ochranných pomůcek platí nadále.
Potřebujeme co nejrychleji vrátit život v Liberci do původních kolejí. Rozhodli jsme se proto finančně pomoci našim kulturním organizacím, provozovatelům sportovních zařízení – Sport Parku Liberec,
plaveckému bazénu a dopravnímu podniku. Podpoříme také podnikatele, odpustíme jim poplatky za předzahrádky před restauracemi
a kavárnami, dáme jim slevu na nájemné v městských objektech, úlevu
budou mít také taxislužby na parkovném. V neposlední řadě jsme zrušili inflační zvýšení nájemného u městských bytů a jejich výši vrátíme
na loňský rok.
Dovolte mi poděkovat vám všem za pochopení a shovívavost. Zároveň si dovoluji požádat, abyste vydrželi ve svém nasazení, vstřícnosti
i solidaritě. Věřte mi, že ačkoliv nejsme všichni na jedné lodi, ale ve
stejné bouři, brzy vše překonáme a zvláštní jaro 2020 bude jen vzpomínkou.



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 23. června mezi 13. a 16. hodinou.

„Na dubnové radě města byl
předložen návrh Dohody se spolkem o užívání areálu Lesního koupaliště, radní k návrhu měli celou
řadu pozitivních připomínek, a proto byl materiál stažen a dopracován,“ říká náměstek pro technickou
správu města Jiří Šolc. Dopracovanou Dohodu o užívání pozemků
Lesního koupaliště schválili liberečtí
radní začátkem května.
„Rada města jako zřizovatel Městských lesů Liberec, která pečuje
o Lesní koupaliště, souhlasí s poskytnutím výpůjčky areálu na dobu
pěti + pěti let právě pro spolek Lesní
koupaliště,“ komentuje náměstek
Jiří Šolc.
Technicky se dohoda uzavře bezúplatně na 5 let a v případě bezproblémového plnění práv a povinností
účastníků může být po vzájemné
dohodě prodloužena o dalších 5 let
za stejných podmínek. Veškeré projekty v areálu budou předem schváleny městem a po dokončení převedeny do vlastnictví města. Spolek
v areálu nabídne provoz občerstvovacího stánku, zázemí pro převlé-

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

kání, vybudování toalet, městského
mobiliáře, zázemí pro venkovní cvičení anebo veřejnou saunu. Finanční prostředky na celkové zvelebení
areálu, na provoz a investice bude
spolek získávat ze sponzorských
darů, grantů anebo participativního
rozpočtu města.
„Intenzivně se teď soustředíme
na kůrovcovou kalamitu a veškeré
finanční prostředky vkládáme na
řešení této kalamitní situace, proto
svěření provozu Lesního koupaliště
jinému provozovateli hodnotím jako
přínosné,“ uvádí ředitel Městských
lesů Liberec Jiří Bliml.

^L
čtvrtek 4. června
od 17 hodin
Hasičská
zbrojnice Vesec
úterý 9. června
od 17 hodin
ZŠ Ostašov
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Magistrát je otevřen >> Radnice pomůže…

V pondělí 11. května začal Magistrát města Liberec vykonávat
všechny agendy ve standardním provozu. Oproti době předkoronavirové však musí mít klienti ochranu dýchacích cest,
dodržovat minimální rozestupy a u vstupů použít dezinfekci
rukou.
Jana Kodymová
„Změnu mimořádného opatření
v provozu magistrátu činím na základě
vyhodnocení dosavadního provozu,
na základě vývoje mimořádných opatření a po projednání s panem primátorem, vedoucím krizového oddělení,
odborovou organizací a vedoucími
odborů,“ říká tajemník magistrátu
Martin Čech.
Všechny budovy magistrátu tak
od 11. května poskytují plný výkon
agend. Klienti, kteří nechtějí čekat ve
frontách, mohou využít online rezervační systém na webových stránkách
města vs.liberec.cz.
Provoz je nadále zachován s pou-

žíváním ochranných pomůcek, bezpečnostních rozestupů a nadále se
budou provádět zvýšená hygienická
opatření, tedy úklid pracoviště během
pracovního dne. Na agendách, na které dopadají platná mimořádná opatření vlády, např. zkoušky autoškol či
svatební obřady, bude zajištěn výkon
agendy vždy v souladu s těmito opatřeními.
„Dosavadní provoz magistrátu
v nouzovém stavu prokázal, že není
nezbytné na úřad osobně chodit
a mnoho agend se dá vyřídit z pohodlí domova prostřednictvím datové
schránky či pošty. Věřím, že již brzy se
vrátíme k běžnému životu bez omezení,“ doplňuje tajemník Martin Čech.

Aktuální uzavírky v Liberci
Zahradní. Do 7. 7. 2020
Rekonstrukce NTL + STL plynovodu, kana‑
lizace a vodovodu, oprava komunikace,
oprava chodníků a veřejného osvětlení.
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 plyno‑
vodu, 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 povr‑
chu komunikace a přilehlých chodníků.
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 plyno‑
vodu, 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. Rekon‑
strukce vodovodu, kanalizace a plynovodu,
oprava komunikace, chodníků a osvětlení,
plynovodní přípojka pro KNL.

Dokončení ze strany 1.
Celkově se tedy jedná o částku 37,7 milionů korun. V tuto
chvíli však nelze předvídat další možnou podporu ze strany
státu ani přesnou dobu trvání
mimořádných opatření a chování návštěvníků po obnovení
provozu.

O skutečné výši příspěvku
tak budou zastupitelé rozhodovat v červnu na základě aktuálních dat a možností získat jiné
zdroje. S organizacemi již vedení města jednalo a rada města
jim závazně přislíbila finanční pomoc. K pokrytí propadů
příjmů očekává město ještě
spoluúčast státu. O finanční
spoluúčast již radnice požádala
Liberecký kraj.
Zastupitelstvo jednalo o poskytnutí pomoci do výše 10 milionů korun (bez DPH) pro
městský sportovní areál (Sport
Park Liberec). Na pokrytí těchto
mimořádných nákladů budou
použity prostředky, které byly
původně určeny na výměnu
mantinelů v aréně. Na dnešním
zasedání zastupitelstvo schválilo Dodatek koncesionářské
smlouvy, obsahující veškeré
detaily a podmínky budoucího
vyúčtování pomoci, která zajistí provozování celého areálu pro veřejnost a nezbytnou
údržbu majetku i v období po
ukončení koronavirové krize.
Rozhodnuto je už o podpoře
soukromým malým a středním
kulturním zařízením v Liberci.
Zastupitelstvo schválilo přidělení 500 tisíc korun na podporu
kultury v Liberci. Provozovatelé
kulturních zařízení a kulturních akcí podají žádosti o tuto
jednorázovou finanční podporu (každý max. 50 tisíc korun)
na pokrytí dílčích ztrát pří-

mo na město, a to do 8. června 2020.
Výše podpory je navázaná na velikost sálu kulturního
zařízení, které přímo souvisí
s provozními náklady na údržbu prostoru, nájem a energie.
Podpora se bude vztahovat
na období březen–květen 2020,
kdy provozovatelé nemohli pořádat akce z důvodu omezení
vyhlášených vládou ČR. Za
červen bude možné doplacení
příspěvku, budou-li tomu odpovídat vládou ČR vyhlášená
omezení.
Dalším krokem liberecké
radnice ke zmírnění dopadů
nařízení vlády na podnikání
je zrušení poplatku za předzahrádky před restauracemi, kavárnami nebo cukrárnami pro
letošní rok. Každoročně jich na
městských pozemcích radnice povoluje kolem 35. Cílem je
podpořit rychlejší restart této
oblasti služeb na území města
Liberce.
Město se také rozhodlo, že
nebude od července zvyšovat
nájemné v městských bytech.
Dotkne se to zhruba tisícovky
bytů, domácnosti tím ušetří
dohromady asi 700 tisíc korun.
Zvýšení nájemného o inflaci
schválili radní původně v únoru. To nyní neplatí.
Radní se rovněž rozhodli pomoct i podnikatelům a firmám,
kteří mají pronajaté komerční
prostory v městských objektech. Promine jim nájemné
za dobu nouzového stavu a do
vyřešení důsledků nouzového
stavu (3 měsíce). Podle výše
promíjeného dluhu musí rozhodnout rada města, jedná-li
se o částku do 20 000 Kč, nebo
zastupitelstvo města, jedná-li
se o částku převyšující 20 000
Kč. Radní schválili záměr a projednají ho ještě zastupitelé.
Město pak jednotlivé nájemce
o schváleném prominutí vyrozumí.
V neposlední řadě radnice
promine čtvrtletní platby za
parkovací místa taxi pro provozovatele taxislužeb v Liberci, kteří se obrátili s žádostí na
město.
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Procházka
proměnami
Nového Města

^L

Komentované prohlídky města Liberce
červen – září
každý čtvrtek od 16 hodin
Součástí prohlídky čtvrti Nové Město
je návštěva kostela Nalezení sv. Kříže.

Sraz účastníků v Městském informačním centru Liberec
Průvodci z Dobrovolnického centra AMIKUS
Dospělí 50 Kč
Děti, studenti, senioři 25 Kč
Rodiny 100 Kč
Výtěžek ze vstupného bude
věnován ŘK církvi Liberec.

AMI US

Nutná rezervace předem vždy
do středy 14 hodin:
Městské informační centrum Liberec
info@visitliberec.eu, 485 101 709
www.visitliberec.eu

Visit^Liberec

RÁDIO VAŠEHO KRAJE
RÁDIO VAŠEHO KRAJE
liberec.rozhlas.cz
Liberec-březen.indd 1

3.2.2020 13:11:29
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Letní sezona na Ještědu
Lanová dráha Skalka se poprvé rozjela na 1. máje a do začátku prázdnin bude návštěvníky vozit ve víkendovém režimu.
Jakub Hanuš, Ski areál Ještěd
Poklidná jízda lanovkou na čerstvém vzduchu nabídne jeden z nejhezčích pohledů na Ještěd a od horní stanice mohou pěší i cyklističtí
turisté dále pokračovat některým
z oblíbených okruhů nebo naučnou
stezkou po areálu.
S ohledem na situaci ohledně globální pandemie koronaviru
a v souladu s příslušnými nařízeními vlády je Skiareál Ještěd na provoz
připraven i díky několika důležitým
opatřením, která minimalizují rizika
přenosu nákazy a ochrání zdraví návštěvníků.
Otevřen je také Ještěd Bikepark.
Zájemci mohou využít i zapůjčení špičkového testovacího modelu
enduro kola v místní půjčovně. Vyznavači zdravé dávky adrenalinu si

mohou zpestřit svůj výlet jízdou na
terénní koloběžce po doporučené
trase. U horní stanice lanovky Skalka
si návštěvníci užijí originální výhled
na ještědský vysílač přes JEŠTĚD Fotopoint, odkud mohou své fotografie
sdílet na sociálních sítích. K dispozici je i letos občerstvení na dolní Skalce, které nově nabízí zastřešenou
terasu.
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My všichni školou povinní
Krátkézprávy
Jak a kdo do školy?
Dle vyhlášky vydané MŠMT se
dveře škol otevřely 11. května
pro žáky 9. tříd a od 25. května pro žáky 1. stupně. Návrat
žáků do školy bude až do
začátku hlavních prázdnin
dobrovolný, ne tedy povinný.
Ve všech případech platí, že
skupiny žáků mohou být maximálně po 15 dětech.
Od 11. května přišli do škol
také studenti závěrečných
ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných
škol – příprava na maturitní,
závěrečné zkoušky a absolutoria, studenti všech ročníků VŠ.
Je možná též výuka na základních uměleckých školách
a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky,
jednoleté kurzy cizích jazyků
s denní výukou.

Bezplatné vzdělávací příměstské tábory

Statutární město Liberec připravuje s partnery letní příměstské vzdělávací tábory pro žáky
základních škol z rodin s nižším socioekonomickým statusem.
Michal Vít
Příměstské tábory budou díky
projektu ze strukturálních fondů s názvem Férové školy v Liberci II bezplatné. Jejich zaměření se bude soustředit

na outdoorové aktivity se zakomponovanými prvky rozvoje čtenářské
a matematické gramotnosti.
Celková kapacita všech táborů
bude 90 žáků, kteří se v červenci
a srpnu rozdělí do čtyř týdenních

táborů a jednoho celoprázninového tábora. Veškeré další informace
spojené s tábory a s přihlašováním
do nich zveřejníme s ohledem na
aktuální situaci nouzového stavu
v příštím vydání Zpravodaje.

Pojďte cvičit s námi
naší školy sportovní květnovou výzvu.
Každý květnový pátek se na
stránkách školy objeví video, natočené jedním z učitelů, se sportovní výzvou. Čeká nás třeba otáčení
s botou nebo navlékání trička ve
stojce. Pojďte cvičit s námi nebo
jen protáhněte svaly podle videa
s rozcvičkou.
www.zsbroumovska.cz

Monika Hegrová, ZŠ Broumovská
Škola je zavřená, naši žáci sedí
doma před obrazovkami počítačů,
snaží se pilně plnit zadaná cvičení od nás učitelů, kteří taktéž sedí
u počítačů, píší prezentace, natáčí
videa, hledají procvičování a chystají online spojení. Nezapomeňte
se hýbat!
Připravili jsme pro žáky i učitele

Mateřské školy se otvírají 18. května, v létě zkrátí dovolenou
Jedenatřicet libereckých mateřských škol se otevře nejpozději 18. května. Kvůli režimovým epidemickým opatřením a také
aktuální personální situaci ale může být provoz v řadě z nich časově i kapacitně omezen.
Ivan Langr, náměstek primátora pro
kulturu, školství, sociální věci
a cestovní ruch
Po dohodě se zřizovatelem, jímž
je statutární město Liberec, nabídnou naše mateřské školy v případě
zájmu delší prázdninový provoz,
než tomu bývalo v minulých letech.
Dá se přitom předpokládat, že
prakticky každá mateřská škola
bude mít svůj vlastní režim i provozní dobu. Velkou roli v tom mj.
mohou hrát i pokyny ministerstva
školství, které musejí ředitelé plnit, stejně jako počty zaměstnanců, kteří nakonec nastoupí. Řada
MŠ nám totiž už dopředu hlásila,
že část jejich pedagogického i ne-

pedagogického personálu v seniorském věku či s nejrůznějším
chronickým onemocněním kvůli
zvýšenému riziku zůstane doma.
Což musíme respektovat.
Konkrétní
epidemiologické
a hygienické pokyny pro provoz
mateřských škol vydalo MŠMT
v pondělí 4. května. Podstatnou
věcí je především to, že v MŠ nejsou omezeny skupiny dětí na max.
15, jako je tomu v základních školách, nebyla stanovena ani povinnost nosit v prostorách MŠ roušky
dětmi ani pedagogickým personálem. Rodiče či doprovázející osoby
ale roušky uvnitř MŠ mít musí po
celou dobu! Na druhou stranu budeme u vstupu do škol provádět
ranní zdravotní filtr (přeměření

teploty bezkontaktním teploměrem, dezinfekce rukou, potvrzení
o bezinfekčnosti), zvýšeny jsou
také úklidové a dezinfekční nároky na prostory či povrchy. Děti by
také měly co nejvíce času trávit na
zahradách, resp. jejich skupiny by
se tam měly intervalově střídat.
Město už v polovině dubna začalo mateřské a základní školy zásobovat nezbytnými ochrannými
a dezinfekčními prostředky a bude
v tom pokračovat i dál. Každá z našich 53 škol tak už má naskladněno dostatečné množství roušek
a filtrů, aby vystačily do konce
školního roku, zavezli jsme je i 25
litry dezinfekce, máme připravenu
i další. Mateřským školám chceme
poskytnout i bezkontaktní tep-

loměry a štíty na ranní filtr, rovněž rozprašovače na dezinfekci.
V tomto směru je spolupráce s krizovým řízením města bezvadná,
děkuji za ni.
Netradiční bude i letošní prázdninový režim, který by v mateřských školách měl být o něco kratší než v minulých letech. Požádal
jsem totiž ředitelky a ředitele MŠ,
aby tradiční šestitýdenní uzavření
škol zkrátili o dva týdny, a mohli
jsme tak vyjít vstříc rodičům, kteří jsou a budou letos v úplně jiné
situaci. Skutečný zájem mezi nimi
budeme zjišťovat až do začátku
června a prázdninový režim pak
tomu přizpůsobíme. V jednotlivých školkách se od sebe opět
může lišit.
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Z města a radnice
Areál Liebiegovy fabriky
v Ostašově ožije

Krátkézprávy
Parkovné a modré
zóny opět platí
Od úterý 28. dubna je v Liberci
opět zpoplatněno stání na
parkovacích místech v zónách
placeného stání. Parkovací
automaty jsou opět v provozu.
Stejně tak jsou znovu platné
modré rezidentní zóny.

Vítání občánků asi
až od září
Z důvodu přetrvávající situace
ohledně onemocnění covid-19
jsou zrušeny všechny zbývající předprázdninové termíny
obřadů vítání občánků.
Pokud to situace dovolí, budou se obřady vítání občánků
konat opět od září.

Nový ředitel TSML
Technické služby města Liberec jsou nyní příspěvkovou
organizací města a mají nového ředitele.
Rada města jmenovala od
1. května Ing. Petera Kračuna.

Zchátralý areál bývalé slévárny Ostašov se probouzí k životu. Nový investor zahájil demolici
opuštěných budov a postaví zde novou výrobní halu.
Redakce
Demolice bude probíhat
zhruba do letošního srpna.
Navazovat by měla za spolupráce města nová silnice
včetně kanalizace, kterou
se budou moci připojit také
místní rodinné a bytové
domy. Až poté by měla být
povolena a zahájena stavba
nových hal.
O oživení starých výrobních areálů jsme psali
v březnu v souvislosti s novým zázemím motorkářů v bývalé Libeně
na nedaleké Svárovské ulici. Využití někdejší Liebiegovy fabriky
v Ostašově je ještě složitější. Znovuobnovení opuštěného areálu
je velmi nákladné a nese s sebou
řadu těžkostí. Postoj vedení města
je k tomu jasný: Je lepší obnovit výrobu ve k tomu určených areálech
než budovat nové fabriky na „zelené louce“ a zabírat jimi cennou lesní či zemědělsky využitelnou půdu.

„Nicméně i v tomto případě
vedení města bedlivě sleduje několik zásadních momentů. Může
být například problém v blízkosti
obydlených zón. Investor zde plánuje, podobně jako v průmyslové
zóně Sever, výrobu tichou, bez vypouštění zplodin a ekologických
rizik. To musí investor doložit při
stavbě nové haly tzv. hlukovou studií a studií rizik na zdraví obyvatel.
Problémem by mohla být i doprava, protože areál je obklopen a zá-

sobován stávajícími
komunikacemi. Vedení města jednak
určilo novou zásobovací trasu areálu
tak, aby se vyhýbala
podjezdu u restaurace U Mitíka, a také
požaduje dopravní
studii, která má prokázat tvrzení investora, že nová výroba
bude mít nižší dopravní zatížení, než
měl starý, historický provoz,“ uvádí
náměstek primátora Jiří Šolc.
V nových provozech by mělo
vzniknout cca 300 pracovních míst.
Město by tedy v ekonomicky složité době po pandemii koronaviru
mohlo mít nový, ekonomicky
funkční a ekologický provoz, ve
kterém získá možnost dalších pracovních míst. Zároveň zmizí jeden
z ostudných pohrobků devadesátých let a doslova mrtvé místo
z mapy města.

Město řeší spor o byty v Zeleném údolí
V ulici U Sila vybudovalo město před 20 lety se společností Interma 256 bytů. Interma Byty, a.s., se nyní soudní cestou domáhá
bezúplatného podílu města do svého vlastnictví. Právní analýzy města ukázaly, že některé tehdejší smlouvy jsou neplatné.
Redakce
V letech 1997 až 2007 probíhala
výstavba bytových domů, na které
se podílelo město Liberec a různá
bytová družstva. Na stavby byly
poskytovány prostřednictvím města dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení. Město vkládalo na
výstavbu domů vedle dotací též
vlastní finance a pozemky.
Jedním z takových případů je bytová výstavba v Zeleném údolí, kdy
město uzavřelo v letech 1995 a 1996

se společností Interma, a.s., smlouvy, které řešily společný postup a financování výstavby šesti bytových
domů v ul. U Sila. Vzniklo tak 256
bytů, kde je město vlastníkem 51%
podílu a Interma Byty 49% podílu. Ze
strany města bylo takto před 20 lety
investováno celkem 82 mil. korun, ze
strany Intermy 123 mil. korun.
Nyní se spol. Interma Byty domáhá bezúplatného převodu 51%
podílu města do svého majetku.
Rada města návrh bezúplatného
převodu odmítla z důvodu právní

i ekonomické neakceptovatelnosti
a zároveň byl společnosti Interma
Byty předložen protinávrh na vypořádání ze strany města.
Záměrem města je získat byty
do vlastnictví dle aktuálního podílu. Vedle toho se rada města usnesla na získání výnosů z nájemného
z bytů a nebytových prostor v bytových domech. Příjmy z nájemného
si totiž uplynulých 20 let ponechávala společnost Interma Byty.
„Město, byť je většinovým spoluvlastníkem bytových domů, nemá

z pronájmů žádný příjem. Na základě provedené právní analýzy
bylo zjištěno, že některé smlouvy
jsou neplatné, a to pro nesplnění
požadavků stanovených občanským zákoníkem i zákonem o obcích. Nedokážu si představit, že by
muselo město majetek v řádu několika stovek milionů převést společnosti Interma Byty bezúplatně,“
uvádí primátor Jaroslav Zámečník.
Interma Byty, a.s., se v současné
době se domáhá bezúplatného podílu města soudní cestou.

Jaké dopady bude mít současný
stav na situaci v našem městě?
Jelikož hlavním zdrojem příjmů
města jsou daňové příjmy, je zřejmé, že s poklesem ekonomiky dojde
k výraznému snížení inkasa daní.
SML bude tedy v letošním roce
hospodařit s nižšími příjmy z daní
oproti schválenému rozpočtu, a to
o cca 220 mil. Kč, což znamená pokles o více než 10 % (viz graf pod
článkem). Příjmová stránka je dále
ovlivněna dalšími negativními dopady, například snížením poplatku
za parkování, které bylo do 26. dubna bezplatné. Dále dojde ke snížení
inkasa i z dalších poplatků, které
město spravuje anebo vybírá. Dohromady odhadujeme tuto částku
na 10 mil. Kč.
Samostatnou kapitolou je pomoc organizacím města a podnikatelům, kteří se starají o městský
majetek a využívají ho ke své činnosti. Zavřená divadla a zahrady
znamenají propad tržeb ze vstupného těchto městských organizací.
Vedle vlastních organizací jsou tady
soukromé subjekty, které zajišťují
veřejnou službu na městském majetku. Zejména je to městský plavecký bazén a Sport Park Liberec.
Totální uzavření těchto rekreačních
a sportovních zařízení velmi negativně dopadá na fungování jejich
provozovatelů. Město, ve snaze
zajistit bezproblémové fungování těchto zařízení, jedná o formě
a výši finanční podpory. Aktuálně
kalkulujeme s celkovou částkou ve
výši až 40 mil. Kč na podporu všem
těmto městským i servisním organizacím.
Podnikatelé: přestože město zatím žádnou podporu od státu neobdrželo, rozhodlo vedení města,
že podpoří podnikatele podnikající v prostorách města a že bude
postupovat v souladu s usnesením
vlády a odpustí část nájemného
po dobu nouzového stavu. Rovněž nebudou v letošním roce zpoplatněny tzv. předzahrádky před
restauracemi. Tato opatření bude
schvalovat zastupitelstvo města na
svém květnovém zasedání. Pokud
budou schválena, bude to znamenat, že do městské poklady přiteče
o cca 2 mil. Kč méně.
Výše uvedená fakta a čísla nejsou
zrovna nejrůžovější, ale je to realita,
s kterou se musí město umět vyrovnat. Jak z toho tedy ven?
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Korona

versus

koruna

Události posledních týdnů nemohou nechat nikoho na pochybách, že se děje něco mimořádného, co má a po nějakou dobu bude mít zásadní vliv na životy nás všech. Nejvíce
jsou ovlivněni ti, kteří se zákeřným virem nakazili. Absolutně
to ovlivňuje životy příbuzných obětí. O tom není pochyb.
Nicméně těchto přímo postižených lidí jsou z hlediska čistě
statistického tisíciny. I přes tato marginální čísla je dobře, že
byla přijata opatření, kterými se podařilo dostat šíření viru
pod kontrolu, a zajistit tak potřebnou lékařskou péči všem
nemocným. Neboli přijatá restriktivní opatření zajistila, že
počty nakažených jsou takto malá. Za toto je potřeba určitě
poděkovat všem, kteří se na tom podíleli a podílet zajisté
ještě nějakou dobu budou. Je velmi nejisté, jak se pandemie bude vyvíjet dál, kolik přibude obětí a kdy bude vakcína
nebo lék. Na druhou stranu je jisté, že ekonomické dopady
budou velmi dramatické a dotknou se úplně všech. A není
divu, neboť současné „vypnutí“ ekonomiky je naprosto bezprecedentní a její znovunastartování nebude lehké a může
trvat několik let, než se dostaneme na předkoronavirovou
úroveň.
Zbyněk Karban, náměstek primátora pro ekonomiku a maj. správu

Sdílené daně MML, v tis. Kč
2015
1 047 524 Kč

2016
1 163 312 Kč

2017
1 260 504 Kč

2018
1 417 163 Kč

2019
1 550 134 Kč

výhled 2020
1 393 840 Kč

1 550 134 Kč
1 417 163 Kč

1 047 524 Kč

2015

1 163 312 Kč

2016

1 393 840 Kč

1 260 504 Kč

2017

Města se bohužel zatím netýkají
žádné státní podpory, a tak se bude
muset postarat svými vlastními
silami. V praxi to znamená přizpů-

2018

2019

výhled 2020

sobit výdaje nové situaci a nalézt
i nové zdroje, které tento výpadek
příjmů nahradí. Zdroje můžeme
hledat mezi vlastními anebo cizími.

Tady jsme na tom úplně stejně jako
kterákoliv firma nebo domácnost.
Město nemá žádné dlouhodobé
úspory a ani se to od něho neočekává, neboť hospodaření by mělo
být vyrovnané a všechny finanční
zdroje by měly být použity k zajištění fungování města a na jeho rozvoj. Město zkrátka není spořitelna.
Úspory tedy nemáme, ale máme
přebytek z loňského roku, který
činí více než 53 mil. Kč. Tedy máme
pokryto cca 20 % z propadu příjmů.
Další zdrojem je rezerva, kterou si
město tvoří na neočekávané výdaje
a která činí aktuálně cca 20 mil. Kč.
Je však otázkou, zda toto je situace,
kdy tuto „železnou zásobu“ použít.
Myslím, že spíše ne, protože se mohou vyskytnout další nepředvídatelné výdaje, které s virovou epidemií
ani nemusí souviset. Takže kde brát
dále? Byly zmíněny cizí zdroje, což
ve většině případů, a u měst zvlášť,
znamená bankovní úvěr. Bohužel
město je již od roku 2010 poměrně
dost zadluženo, a navíc má uzavřené tzv. úrokové zajištění, které
v praxi znamená úrok přes 6% p.a.
Vzhledem k této sazbě by nebylo
ekonomické odkládání splátek tohoto dlouhodobého financování.
Daleko výhodnější se jeví využít
stávajícího limitu kontokorentního úvěru jako zdroje pro částečné
pokrytí negativního salda rozpočtu.
Úroková sazba je aktuálně okolo 1 %
a rámec kontokorentního úvěru je
v celkové výši 250 mil. Kč. Na pokrytí „koronavirové“ ztráty by mohla
být vyčleněna částka až 70 mil. Kč.
Konečná forma úvěrové podpory
musí být samozřejmě dořešena s financující bankou, neboť primárním
účelem tohoto úvěru je předfinancování dotačních akcí. Tedy celkově
se na pokrytí propadu daňových
příjmů podařilo identifikovat přes
123 mil. Kč zdrojů.
Porovnáním výše uvedených
čísel, tedy negativních dopadů na
příjmy nebo zvýšených výdajů (272
mil. Kč) s možnostmi získání dalších zdrojů (123 mil. Kč) dojdeme
k cifře 150 mil. Kč. Tato částka prakticky znamená výši úspor, které
bude muset město v letošním roce
realizovat, aby udrželo vyrovnaný
rozpočet. K dnešnímu dni jsme ve
vedení města identifikovali možnosti na snížení výdajů ve výši cca
130 mil. Kč. Ke konkrétním položkám se vrátíme příště.
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Tvoříme Liberec aneb peníze na vaše
Město Liberec se v loňském roce rozhodlo více zapojit občany do rozhodování o veřejném prostoru a životě. Pod názvem Tvoříme
při kterém lidé přímo rozhodnou o využití části městského rozpočtu.
Nyní je za námi třetí fáze
projektu Tvoříme Liberec. Byť
primární bylo loňské rozhodnutí města uvolnit peníze, nejdůležitější byla druhá část: kdokoliv
z Liberce mohl navrhnout, jak by
se mohl zlepšit například veřejný prostor. Zmíněná třetí fáze je
méně viditelná – úředníci museli ověřit, jestli jednotlivé návrhy

jsou realizovatelné. a zpracovat je
do podoby projektu.
Čtvrtým krokem bude hlasování veřejnosti. O tom se občané
včas dozvědí na www.liberec.cz
a www.participativni-rozpocet.
cz/liberec. Nyní přinášíme osmadvacet realizovatelných návrhů,
o nichž bude možné hlasovat.

1. Park u Maršíkovy ulice a znovuobjevení Plátenického potoka
Dříve byla loučka u Plátenického potoka u Maršíkovy ulice místem pro odpočinek a záměrem je toto obnovit. V prostoru louky navrhujeme zrekultivovat trávník a postavit dvě lavičky, instalovat koš na odpadky.
Předpokládaný rozpočet projektu 125 000 Kč
2. Revitalizace původního hřiště na Králově háji na plochu pro in-line
bruslení, další volnočasové aktivity a sousedská setkání.
Předpokládaný rozpočet projektu 1 000 000 Kč
3. Obnova památky sv. Jana Nepomuckého v novodobé formě na původním podstavci, Janův most v Ruprechticích.
Rozpočet 450 000 Kč
4. Oprava 100 m cyklostezky Odra–Nisa v Machníně.
Bahno a kaluže na mezinárodní cyklostezce? Přesto se právě takový úsek
o délce cca 100 m nachází na cyklostezce v Machníně. Navrhujeme jej opravit.
Předpokládaný rozpočet projektu 950 000 Kč
5. Kolotoč u ZŠ v Machníně
Za pomoci obyvatel Machnína a místního spolku Somach byla upravena
zanedbaná plocha vedle ZŠ. Bylo zde vybudováno skromné dětské hřiště
s několika málo herními prvky, ale chybí ten nejoblíbenější – kolotoč.
Předpokládaný rozpočet projektu 70 000 Kč
6. Transfer sochy „Po válce“
Přesun unikátního výtvarného díla od Slavoje Nejedla na důstojné místo
v rámci parku při Jablonecké ulici. Nyní umístěno v zapadlém koutě parku na
Jablonecké ulici.
Předpokládaný rozpočet projektu 40 000 Kč
7. Pocta rodáku Františku Peterkovi
V prostoru výklenku na chodbě Liberecké radnice je jedno volné místo pro
bustu významného občana. Návrh Františka Peterky vychází z jeho oblíbenosti a obecném povědomí o jeho práci.Předp. rozp. projektu 140 000 Kč
8. Revitalizace parku na náměstí Českých bratří, Liberec
Park je v blízkosti školy a je jediným místem, které mohou děti I. stupně
a školní družiny využít pro aktivity, kde by se případně mohly konat. Park je
místem na hry i pro děti z okolí.
Př. rozpočet projektu 800 000 Kč
9. Broumovské náměstí
Cílem návrhu je pozvednout upadající veřejný prostor mezi ZŠ Broumovská
a OD Korint: úpravy zeleně, odpočinkové zóny, sportovní plochy, přístřešky,
aktivity pro děti. Místo setkávání obyvatel sídliště Broumovská zde naprosto
chybí. Stane se tzv. Broumovským náměstím.  Roz. projektu 1 000 000 Kč

10. Kultivace zeleně před „Káva čaj“ na Šaldově náměstí
Hlavním důvodem je odkrytí výtvarného díla „Květ“ od libereckého výtvarníka
Štefana Nejeschleby, které bylo zcela zarostlé v zeleni. Po našem upozornění
bylo dílo již částečně odkryto, ale stav místa je stále neutěšený.Roz. 30 000 Kč
11. Molo na ulici 5. května
Rádi bychom přetvořili dva ostrůvky na konci ulice 5. května. Chceme je
zkultivovat, obnovit zeleň a částečně pokrýt „molem“, aby se lidé na procházce tímto místem měli kde zastavit, odpočinout si a načerpat atmosféru
historického Liberce.
Předpokládaný rozpočet projektu 149 000 Kč
12. Veřejné dětské hřiště a odpočinkový koutek Pilínkov
Městská čtvrť Pilínkov nemá v současné době žádné dětské hřiště, které by
mohly využívat maminky s dětmi. Není zde ani žádný volnočasový odpočinkový koutek, který by mohli využívat senioři.  Před. rozp. projektu 1 000 000 Kč
13. Vraťme tikot starým hodinám!
Stejně jako patří k Vesci základní škola, patří k průčelí historické budovy
školy důstojné hodiny. Jejich stav je v současnosti žalostný.
170 000 Kč
14. Terénní úprava v areálu liberecké střelnice
Úprava palební čáry na volně přístupné vzduchovkové střelnici v Ruprechticích sloužící převážně dětem.
Před. rozpočet projektu 75 000 Kč
15. Dětské hřiště na náměstí Českých bratří
Projekt řeší komplexní rekonstrukci dětského hřiště na náměstí Českých
bratří. Jednalo by se o výměnu herních prvků, úpravy povrchů a retenci
vody v prostoru hřiště. 
Předpokládaný rozpočet projektu 900 000 Kč
16. Vytvoření kultivovaného místa setkávání a centra Ostašova
V roce 2018 za účasti občanů, místních organizací a institucí vznikl plán na zvelebení centra Ostašova a Horní Suché, který bychom rádi postupně realizovali.

Předpokládaný rozpočet projektu 999 000 Kč
17. Růžodol – Úprava kontejnerových stání v ul. Suldovského a Srbská
Cílem záměru je u obou stání vydláždit plochu mimo vozovku a v ul. Suldovského pak celé stání oplotit, čímž se zabrání pirátskému odkládání odpadu
mimo kontejnery a permanentnímu nepořádku.  Před. rozp. 150 000 Kč
18. Revitalizace konečné zastávky po 35 letech
Jedná se o výměnu autobusové zastávky za novou a úpravu okolních ploch
pod zastávkou. Dále se jedná o úpravu plochy na kontejnery včetně přístřešku. 
Předpokládaný rozpočet projektu 465 000 Kč
19. Růžodol – Obnova hřiště a vytvoření prostoru pro sport a setkávání
Záměrem je obnovit hřiště, opravit plot a zrekonstruovat zázemí, vybudovat
dětské herní prvky a přístřešek s posezením. Areál bude přístupný zdarma,
sportovní akci si zarezervujete online.  Předp. rozp. projektu 985 000 Kč
20. Revitalizace otočky autobusu při zastávce Blanická
Rekonstrukce by nahradila současný problémový stav. Jde o zastaralou
autobusovou zastávku a není řešeno kontejnerové stání na tříděný odpad, což
vede k černým skládkám. 
Předpokládaný rozpočet projektu 340 000 Kč

21. Kontejnerové stání na růžku s přístřeškem
Vybudování kontejnerového stání se stříškou pro čtyři vchody panelových
domů Kašparova 589–592.  Předpokládaný rozpočet projektu 90 000 Kč
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nápady
Liberec zavedlo tzv. participativní rozpočet,

Tvoříme
^Liberec
22. Peterka park – workout a místo pro posezení a stolní hry
Volnočasový park pod Klášterem, workout a místo ke klidnému posezení
a hře stolních her – nejen pro mládež – otevřený všem skupinám obyvatel
bez rozdílu věku. 
Předpokládaný rozpočet projektu 1 000 000 Kč
23. Dětské hřiště v Horním Hanychově
Výstavba malého dětského hřiště (lanové pyramidy s lavičkami) v Horním
Hanychově, kde došlo k plošné výstavbě nových rodinných domů a chybí
jakékoliv volnočasové herní prvky pro děti. Předp. rozp. projektu 200 000 Kč
24. Lesní koupaliště – volnočasové a sportovní zázemí
Areálu lesního koupaliště chybí jen málo k tomu, aby dobře fungovalo.
Navrhujeme pro areál koupaliště drobnou stavbu zázemí, která bude
v budoucnu doplněna o další nezbytné funkce (převlékárny, toalety, lehké
občerstvení), dále navrhujeme areál doplnit o hřiště pro plážové hry a venkovní posilovnu. 
Předpokládaný rozpočet projektu 890 000 Kč

Příprava dětských hřišť

Během nařízeného omezení volného pohybu byl ideální čas
k opravám dětských hřišť.
Odbor ekologie a veřejného prostoru

Na dětském hřišti v Oldřichově
ulici přibyly dva repasované herní prvky, a to kolotoč a vahadlová
dvouhoupačka. Dále na dětském
hřišti v ulici Jáchymovská a Gagarinova byly vyměněny závěsy řetězové
houpačky, tzv. hnízda, a provedena
výměna upevnění skluzavek.
Na hřišti v ulici U Potůčku proběhla oprava mašinky s vagonkem
a na toto hřiště byla doplněna i dvě
nová pružinová houpadla pro nejmenší děti. Dalším repasovaným
prvkem byl kolotoč na dětském hřišti Kropáčkova. Děti z této lokality se
v průběhu května dočkají kompletní
výměny ostatních starých a nevyhovujících herních prvků za nové certifikované. Na dětských hřištích v ulicích Ječná, Lomená, Na Pískovně,

Pulpánova, Jeřmanická a Slunečná
bylo provedeno přebroušení a nátěr
vahadlových houpaček. Dále na DH
v ulici Rychtářská byla provedena
oprava univerzální šplhací sestavy.
Jako každé jaro probíhá také pravidelná výměna písku v pískovištích
a vybraných pískových plochách,
a to o celkové ploše cca 1 500 m2.
Další opravy a úpravy dětských
hřišť a herních ploch budou probíhat dle potřeby po zbytek roku.
Prosíme tímto děti i jejich rodiče,
aby respektovali výstražné pásky
a nepoužívali herní prvky, které jsou
poškozené nebo opravované.
Bohužel ani vyhlášený nouzový
stav nezabránil vandalům v řádění
na dětských hřištích. Následkem jejich činnosti byla poničena sestava
na DH Jáchymovská a houpačka na
DH Oldřichova.

25. Květnatý kruhový objezd u Arény
Úprava kruhového objezdu směr Aréna. Kruhové objezdy v Liberci jsou
zastaralé, neudržované, osázené nevhodnými rostlinami před desítkami let.
Navrhuji obnovu kruhového objezdu za použití květin v barvách hokejového
týmu Bílí Tygři – modrá a bílá. Předpokládaný rozpočet projektu 150 000 Kč
26. Květnatý kruhový objezd u terminálu MHD Fügnerova
Obnova kruhového objezdu u terminálu MHD, který je nevhodně osázen
monokulturou skalníku. Navrhuji osadit pestrými trvalkami v barvách statutárního města Liberce, tj. bílá, červená a modrá.  Předp. rozp. 150 000 Kč
27. Smyslová zahrada u MŠ Delfínek
Smyslová zahrada rozvíjí u dětí smyslové vnímání, kterými jsou hmat, čich,
sluch, zrak a chuť. V Liberci nic podobného není. Zahradu mateřské školy by
mohly využívat také děti z nižších ročníků nedaleké základní školy.

Předpokládaný rozpočet projektu 395 000 Kč
28. Oprava vyhlídky Jezdec
Vyhlídka Jezdec je magické místo nad Kateřinským údolím cca 5 km od centra města. Místo je dostupné a v dosahu MHD. V rámci projektu navrhujeme
opravu zábradlí, schodů a vykácení průhledů na Liberec.
Předpokládaný rozpočet projektu 150 000 Kč

Oprava nám. Míru

Rekonstrukce se dočkalo náměstí Míru v Ruprechticích.
Redakce

Zpravodaj^Liberec
54 200 ks
ve všech libereckých schránkách

Nejčtenější noviny v Liberci

Práce začaly ve čtvrtek 23. dubna. Město tady upraví chodníky,
přechody pro chodce a místa pro
přecházení. Dále je řešena i zastávka MHD a parkovací plocha podél
Radčické ulice. Obnovy se dočká
i veřejné osvětlení.
„Aby bylo dopravní omezení

minimalizováno, bylo dohodnuto
se zhotovitelem provádět uzavírky
postupně od jedné nárožní křižovatky k druhé, aby ostatní komunikace byly co možná nejméně
dotčeny těmito omezeními, dokud
na ně nepřijde řada v průběhu výstavby,“ popisuje náměstek primátora pro technickou správu města
Jiří Šolc.
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Životní prostředí
Odpad v době koronavirové

Svoz komunálního odpadu je jednou ze základních služeb
města, kterou pro své obyvatele zajišťuje. Většina lidí již tuto
službu považuje za natolik automatickou, že si ani nepřipouští,
že by situace mohla vypadat i jinak.

Obměna
odpadkových košů
Odpadkové koše tvoří nedílnou a důležitou součást městského mobiliáře. Stávají se také častým podnětem všímavých
obyvatel, kteří upozorňují na neutěšený stav košů, jejich poškození nebo ztrátu. Bohužel jsou také terčem vandalismu.
Odbor ekologie
a veřejného prostoru

Odbor ekologie
a veřejného prostoru
Pracovníci svozové společnosti, ale i dalších úklidových složek
starajících se o zajištění čistoty veřejného prostoru, se rázem ocitli
také v tzv. první linii boje s koronavirem. Prakticky kdekoliv mohli
narazit na infekční odpad a rázem
se celá směna svozu odpadu mohla ocitnout v karanténě. Ačkoliv
svozová společnost měla v záloze
krizový plán, výpadek posádek by
znamenal výrazný problém při
svozu odpadu. Naštěstí tato situace nenastala. O to větší byl a je problém jinde.
Působení obyvatel na nuceném
volnu nebo ve formě práce z domovů znamenalo vyšší tvorbu odpadu hromadící se v odpadových
nádobách i v pytlích kolem nich.
Řada lidí navíc využila volno k rekonstrukcím svých obydlí nebo
nákupu nových elektrospotřebičů
či nábytku. Při nuceném zavření sběrného dvoru nebylo navíc
kam odpad řádně odevzdat, proto
se jednoduše odložil k nádobám
s myšlenkou, že popeláři to odvezou. Samozřejmě že se to odveze,
ale správné to není.
Prakticky u každého stanoviště
kontejnerů byly k vidění koberce,
lina, stavební suť, rozličné kusy

nábytku, staré elektrospotřebiče
nebo sanitární keramika. Situaci nevylepšil ani příchod jarního
období a výměna pneumatik na
automobilech. Právě ty se také
častokrát objevují u nádob. Na sídlištích se také bohužel několikrát
přihodil výpadek pravidelného
výsypu nádob z důvodu nevhodně parkujících vozidel. Absence již
jediného svozu odpadu znamenala
vytvoření velké hromady odpadu
kolem stanovišť kontejnerů. I přesto, že byl doúklid kolem odpadních
nádob posílen, k vidění byly především rozházené nápojové obaly,
jídelní nosiče, ale také zcela nový
typ odpadu – jednorázové rukavice
nebo samotné roušky.
Apelujeme tímto na všechny
obyvatele města ke svědomitému
a zodpovědnému chování, nikdo zajisté nechce žít na smetišti.
Objemný a stavební odpad nebo
odpad z údržby zeleně patří do
sběrného dvora, případně do velkokapacitních kontejnerů, velké
elektrospotřebiče podléhají zpětnému odběru, kdy lze při nákupu
odevzdat starý nebo lze využít mobilní svoz elektrospotřebičů, pneumatiky lze odevzdat u jednotlivých
pneuservisů také v rámci zpětného
odběru, a především drobný odpad
patří do koše, nikoliv na zem. Děkujeme všem zodpovědným lidem.

Odbor ekologie a veřejného prostoru nyní zahájil další fázi výměny
a údržby košů v centru města, ale
i na sídlištích. Zatímco v okolí liberecké radnice a Divadla F. X. Šaldy pracovníci Technických služeb
města Liberce vyměnili starší koše
za úplně nové, které jsou opatřeny
logem Liberce, na sídlištích renovují zástupci Sdružení Tulipan plechové modré koše.
Staré koše byly již výrazně znečištěné nebo poškozené. Všechny
nové nebo renovované odpadkové
koše zajisté osvěží daný prostor
a budou moci řádně sloužit obyvatelům a návštěvníkům města
k odevzdání drobného směsného
odpadu. Starší koše z centra města
nebudou likvidovány, ale zkontrolovány, vyčištěny, opraveny a nově
natřeny, aby mohly znovu posloužit na jiných místech.
Renovace modrých plechových

košů na sídlištích bude postupná.
Prozatím jich bylo vyměněno několik desítek v oblasti sídliště Broumovská, v parku Pionýrů či ulicích
Červeného a Krejčího. Mezi další
větší lokalitu, kde tato akce proběhne, patří sídliště Gagarinova.
V nadcházejících týdnech budou
dále instalovány nové odpadkové koše na vybraných zastávkách
MHD a dalších místech, kde dosud
chybí.
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Opravy kontejnerových stání pokračují i letos
Napříč celým městem se nachází několik stovek kontejnerových stání, v nichž jsou umístěny kontejnery na sběr komunálního
odpadu včetně jeho využitelných složek. Často jsou to místa nevhodná a nehezká. Neustále pracujeme na zlepšení.
Odbor ekologie
a veřejného prostoru
Stanoviště byla mnohdy vybudována před desítkami let v rámci výstavby jednotlivých sídlišť.
Někde to jsou pouze betonové
plochy, jinde celé mohutné přístřešky. Mnohé nádoby pak stojí
zcela nevhodně na komunikacích,
chodnících či veřejné zeleni. Brání
tak nejen pohybu vozidel či chodců, ale nepřispívají ani k estetice
prostředí. Navíc manipulace s nádobami na stanovištích, kde se
nachází nevhodný povrch, je pro
pracovníky svozové společnosti
velmi ztížená.
Odbor ekologie a veřejného prostoru se každým rokem na tuto
problematiku soustředí, eviduje

desítky podnětů na úpravu jednotlivých stanovišť a postupně je řeší.
V letošním roce se tak začalo například s úpravami kontejnerových
stání v ulicích Oldřichova, Klicpe-

Dobrovolnická úklidová
akce se přesouvá

Populární úklidová akce Ukliďme Liberec, do které se v uplynulých letech zapojily stovky dobrovolníků, žáků škol, zástupců firem nebo místních spolků, se přesouvá na podzim.
Odbor ekologie
a veřejného prostoru
Virová pandemie koronaviru
znemožnila uskutečnění řady akcí,
mezi které se zařadila i Ukliďme
Česko. Organizovaný úklid černých
skládek na území města Liberce, který se do národní akce vždy
připojil, nemohl být uskutečněn.
I přesto se našla zhruba třicítka
jednotlivců, kteří individuálně
uklidili některé kousky veřejného
prostoru města a několik větších
černých skládek.
Hromady vysbíraného odpadu byly k vidění například v ulicích Dětřichovská, Cechovní, Cesta
JZD nebo Raspenavská. Improvizovaně byl proveden také tradiční
úklid Machnína. I přes naprostou
nerovnost v počtu zapojených lidí,
když v loňském roce bylo na 1 500
účastníků, dokázalo několik desítek lidí vysbírat cca 4 tuny odpadu.

Ve větším měřítku bude úklidová akce uskutečněna až na podzim
v rámci Celosvětového úklidového dne 19. září. V případě zájmu
o podporu vaší úklidové akce se
můžete obrátit na pracovníka odboru ekologie a veřejného prostoru
Michala Vinaře na e-mailu: vinar.
michal@magistrat.liberec.cz. Děkujeme všem účastníkům za pomoc při udržování čistoty města.

rova nebo Ruprechtická. Další
místa budou postupně přibývat.
Plochy se osazují novou dlažbou
s nájezdovými obrubami pro snadnou manipulaci s nádobami a celé

stání je oploceno plůtkem z recyklovaného plastu, jehož využitím se
přímo podporuje proces znovupoužití plastového materiálu, který
občané vytřídí do žlutých nádob.
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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.

Jak pomoci našemu městu

Pozitivní stránkou současné krize je snaha velké části občanů pomoci všem ostatním. Ať ve svém zaměstnání, jako je tomu
u zdravotníků, hasičů, policistů a vojáků, ale i dobrovolníků, kteří šijí roušky, organizují distribuci, zajišťují nákupy pro seniory…
Zdeněk Šembera,
Jaroslav Šrajer,
Jiří Němeček,
ANO 2011
Se zdravotní krizí
nastává i pokles našeho hospodářství.
Představujeme několik návrhů, které by
mohly pomoci vedení radnice přibrzdit
negativní ekonomické dopady. Přinášíme zkrácený a zjednodušený přehled
navržených opatření. Kompletní
dokument je k dispozici u vedení města, kterému jsme detailně
zpracovaný návrh předali.

• V samosprávných organizacích, kam magistrát spadá, je obtížné objektivně posoudit, zda jsou
náklady jednotlivých magistrátních činností přiměřené. Proto je
vhodné jednat s ostatními magistráty statutárních měst v ČR a přijmout jejich opatření tam, kde jsou
hospodářské výsledky lepší, než
jaké vykazuje náš magistrát (benchmarking).
• Doporučujeme provést analýzu hospodaření dceřiných a příspěvkových
organizací
města
a určit vedením těchto organizací
úsporná opatření s cílem výrazných úspor a zvýšení účelnosti nákladů. Určit odbor magistrátu odpovědný za řízení tohoto procesu
(controlling).

• Jedním ze základních principů
managementu je řízení podle měřitelných cílů. Např. odměny by se
měly určovat podle předem stanovených cílů.
• Samostatnou kapitolou je
nákup energií, materiálu, služeb. Jmenovat odpovědné osoby
a útvary a zejména specifikovat
plánované roční úspory.
• Sestavit strategii řešení hospodářské situace města společně
s hlavními zaměstnavateli a podnikateli. Definovat pomoc podnikatelské sféře, která zaměstnává naše
spoluobčany a vytváří pro zbytek
společnosti finanční hodnoty.
• Zavést motivační programy,
které povedou k podílovému odměňování zaměstnanců magistrá-

tu a městských organizací v případě jimi navržených a realizovaných
úspor, snížení nákladů a zvýšení
hospodářské efektivnosti.
• Zahájit komunikační kampaň
směřující k motivaci zaměstnanců
města a rovněž veřejnou kampaň
k občanům Liberce při podpoře
všech výše uvedených opatření.
• Sestavit plán neustálého zlepšování, který bude obsahovat nejen rok
od roku lepší výsledky hospodaření
města, ale také potřebné kapacity.
Výše uvedená opatření jsou
zlomkem toho, co je možné pro
dokonalejší a úspornější hospodaření vykonat. Jistě by bylo pro
občany zajímavé vědět, třeba jednou za měsíc, kam město směřuje
a jaký má plán opatření.

S Jiřím Kittnerem a nikdy jinak

Bez něj to prý nejde. Alespoň se nám to snaží namluvit primátor Jaroslav Zámečník, když zas a znovu navrhuje jako předsedu
dozorčí rady Severočeské vodárenské společnosti (SVS) bývalého primátora Liberce a svého dřívějšího stranického kolegu
Jiřího Kittnera.

Jaromír Baxa,
Liberec otevřený lidem

Nejde přitom o nevýznamnou
pozici.
SVS pracuje s ročním rozpočtem
několika miliard a spravuje vodárenská zařízení v celém kraji. Patří jí
několik dceřiných společností, které pro SVS vykonávají další služby,
a i v nich má J. Kittner další funkce.
Na tom je dobře vidět, že z liberecké politiky nikdy nezmizel, i když
oficiální funkci ve vedení města,
díky své pověsti a voličům, nemá
už skoro deset let.
V čem tkví jeho přitažlivost nejen pro politiky z Liberce i odjinud,
že v dozorčí radě sedí už 20 let, většinou jako předseda? V Liberci má

za sebou mnoho nepopiratelných
manažerských „úspěchů“. Patří
mezi ně např. několikanásobné
zvýšení městského dluhu, ovládnutí dopravního podniku firmou
Busline, ztráta podílu ve spalovně,
rozprodaný městský majetek, zanedbaná nebo přímo prodaná veřejná prostranství a mnohé další.
Ve vodárnách zase přihlížel
tomu, jak si miliardový rozpočet
na stavební zakázky rozebrali vlivní podnikatelé napojení na ODS
od Chomutova až po Liberec. Na
zákon o veřejných zakázkách a na
soutěže obecně se v SVS nikdy
nedbalo. Nejdříve měla v zákoně výjimku, po jejím zrušení lidé
z SVS dlouho tvrdili, že se zákonem
stejně nebudou řídit. Dlouhé roky

platí povinnost zveřejňovat veřejné zakázky na internetu, ani tuto
povinnost SVS pořádně neplnila.
Byly roky, kdy zůstaly nezveřejněné smlouvy a zakázky za několik
set milionů korun, a tento rozdíl se
dosud nevysvětlil. Co na tom, že to
zákon nepřipouští. U nás na severu
platí už delší dobu některé zákony
nejspíše tak nějak selektivně.
Přes všechny tyto veřejně známé
skutečnosti je Jiří Kittner jediným
kandidátem koalice na místo předsedy dozorčí rady v Severočeské
vodárenské společnosti. Nejvíce
za něj kope primátor Jaroslav Zámečník a používá u toho, jak je už
nějaký čas zvykem, poněkud pomýlené argumenty. Tvrdí například, že
J. Kittner má podporu ostatních

obcí. Jenže podle výše akciového podílu má Liberec v nominaci
rozhodující slovo. Nebo že se vše
teprve rozhodne na valné hromadě – klíčová jsou ale předcházející
jednání mezi obcemi, kde se kandidáti předjednávají, a právě tam
lobbuje primátor Zámečník za exprimátora Kittnera. Přímo na valné
hromadě obvykle dochází k formálnímu stvrzení dopředu vybraných
kandidátů a J. Zámečník to dobře ví.
Podle všeho je Jiří Kittner v čele
dozorčí rady vodáren součástí cynické celokrajské dohody o rozdělení moci mezi Starosty a ODS. Ať
jde o funkce, zájmy… a kdo ví, co
ještě. Na tom, co kdo kdy udělal,
podle hlavních aktérů evidentně
vůbec nesejde.
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Nechceme stovky kamionů ve Františkově!

Náměstek Jiří Šolc domluvil se společností Finapra Development revitalizaci areálu bývalé slévárny Ostašov. Opětovné využití této zanedbané plochy by se dalo hodnotit jako dobrý počin. Pokud by se ovšem náměstek s developerem nedomluvil na
dopravním napojení tohoto areálu přímo na ulici Švermovu vedoucí středem Františkova.
Jindřich Felcman,
Změna pro Liberec
V tomto podání
totiž nejde o dobrý
počin, nýbrž o urbanistický zločin. Rozloha takto
napojených výrobních areálů bude
cca 18 ha. Z oficiální metodiky Ministerstva průmyslu a obchodu
vychází pro takto rozsáhlý výrobní
areál generovaná dopravní zátěž až
600 kamionů denně. To je oproti
současnému stavu na ulici Švermova nárůst zátěže těžkou nákladní dopravou až o 75 %!
Obyvatelé Františkova již dnes
velmi intenzivní dopravní zátěží ulice Švermova trpí. Po této ulici musí

chodit místní obyvatelé do obchodu
či na autobusovou zastávku, děti do
školy. Namísto toho, aby město dopravu na této ulici tedy zklidňovalo,
a podstatně tak zlepšilo kvalitu obytného prostředí ve Františkově, chystá se tato další fatální rána.
NEJLEVNĚJŠÍ
A ZÁROVEŇ NEJHORŠÍ ŘEŠENÍ
Vhodnější a udržitelné řešení
je přitom předpokládáno i v libereckém územním plánu. V něm je
navržena nová komunikace podél
letiště, která odvede nákladní dopravu směrem k obchodní zóně
Globus a odtud hned na silnici I/35.
Kamiony by se tak úplně vyhnuly
obytným domům. Pokud město

nebude vyžadovat od developera
„slévárny Ostašov“ finanční podíl
na toto nové napojení, zásadně tak
snižuje možnost, že bude kdy v budoucnu vybudováno. A kamiony
tak budou po Švermovce projíždět
nakonec nejen z tohoto areálu, ale
i z dalších nových areálů, pro které
vymezuje územní plán Liberce vedle letiště nové zastavitelné plochy.
Jak by mohlo chtít město peníze na
novou silnici od jejich developerů,
když jej nebude chtít nyní od developera slévárny Ostašov? Dopady
dopravní zátěže z takto zvětšené
průmyslové zóny u letiště na čtvrť
Františkov už si raději ani nepředstavovat.
Náměstka Jiřího Šolce již od

března na moje námitky upozorňuji. Ten nicméně stále hájí pouze
zájmy developera. Jednostranně
zdůrazňuje, jak je žádoucí revitalizovat areál slévárny a umístit v Liberci novou továrnu. Bez ohledu
na to, jaké budou dopady pro obyvatele Františkova. V dané situaci
mi tak nezbývá nic jiného než celý
problém zveřejnit a přímo oslovit obyvatele Františkova. Prosím
všechny, kteří se chtějí o této kauze dozvědět více, ať se přihlásí do
skupiny na facebooku „Nechceme
kamiony ve Františkově!“, popř. mi
napsali na můj e-mail: jindrich.felcman@gmail.com. Společně můžeme devastaci Františkova kamionovou dopravou zabránit.

Pokoronavirové priority? 10 mil. dceřince Syneru,
odpuštění nájmu TMR a zrušení růžových kol

Městská koalice pomalu začíná sčítat dopady krizového stavu a řešit jeho následky. Jaké je překvapení, když jako první neřeší
své organizace, jako zoo, botanickou zahradu, divadla, ale hodlá z veřejných peněz zasanovat 10 mil. soukromé s.r.o. Sport
Facility Management (SFM).
Zuzana Kocumová,
Liberec otevřený lidem
SFM
provozuje
Sport Park Liberec
a HomeCredit arénu, je dceřinou
společností S-group holding a žádá
po městu peníze na dofinancování
provozních nákladů, ale např. i na
dokrytí 100 % osobních nákladů.
Řekněte, která společnost to má?
Určitá část koaličních zastupitelů zároveň dodává, že tyto peníze
pošlou jen proto, že je zde nátlak,
(někdo by mohl použít i horší slovo
vydírání), že když město tyto peníze neposkytne, tak (možná) položí
městu klíče na stůl a řekne: „Starejte se o Sport Park i arénu sami.“

Tato situace je skutečně absurdní. SFM je soukromá, výdělečná
společnost, podnikající na městském majetku. Město jen na splátky za arénu dává ročně 64 mil. Kč.
Dále dle koncesní smlouvy platí za
její provoz 16 mil. Kč/rok. Do oprav
rovněž investuje v řádu milionů.
A nyní se ještě koalice rozhodne, že
vezme na svou zodpovědnost a na
bedra nejzadluženějšího městského rozpočtu sanování ztrát? Navíc ztrát, které nezpůsobilo město
Liberec, ale stát? SFM bude žádat
z programu COVID, ale to mu nestačí. Chce 100 %. A také je, možná
jako jediná společnost, dostane.
Navrhovali jsme – pokud SFM
má opravdu problém s cash-

-flow –, ať je tedy 10 mil. poskytnuto jako vratná půjčka. A zároveň
jsme opět, po kolikáté?, žádali vedení města, aby nechalo zpracovat
audit a posoudilo jednotlivé varianty provozování Sport Parku Liberec. Tuto variantu ovšem koalice
Starostů, ANO a ODS vůbec nepřipustila k projednávání. Otázkou je,
proč?
Dalším krokem, který vedení
města ještě před poskytnutím 10
mil. pro SFM odsouhlasilo, bylo
odpuštění nájmu společnosti
TMR. Koronavirová opatření sice
začala platit až po plánovaném
ukončení sezony, ale to ve vedení
při posuzování požadavku nikomu
nevadilo. Město má pro soukromé

společnosti vždy pochopení – i dostatek peněz.
Když se ale na jedné straně dává,
musí se na druhé brát. A tak koronavirus nepřežila např. růžová
kola. Vysvětlení bylo hezky populistické – místo růžových kol nákup
roušek. Že na to zrovna mohly být
použity ty peníze, které město mělo
dle smlouvy dostat od TMR?
Stejně tak se proslýchá, že zřejmě budou osekány dotační fondy
města – včetně sportovního.
A tak se zdá, že se vracejí „staré
dobré časy“, kdy za město bude
dále sedět v dozorčích radách Kittner a městská kasa bude otevřená pro všechy vlivné podnikatele
v okolí.

Vážení čtenáři, texty uveřejněné v zastupitelské rubrice Názory zastupitelů najdete také na internetových stránkách
www.liberec.cz/zastupitelstvo
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Zhasnout v aréně nechceme

V současnosti se v Liberci, médiích a na sociálních sítích nese emotivní téma. Jde o žádost pomoci pro SFM Liberec, s.r.o.,
tedy společnosti, která od roku 1996 (zpočátku pod názvem Stadion, s.r.o.) spravuje sportovní areál a později i libereckou
arénu, halu míčových sportů, Kord arénu, Svijanskou arénu, atletický stadion, tenisové kurty a další venkovní sportoviště, tedy
majetek města Liberec za více než 1 miliardu korun.
Jaroslav Zámečník,
SLK
Posledních 10 let je
provoz areálu a všech
jeho sportovišť smluvně na základě
výběrového řízení z roku 2009 zajišťován společností SFM za částku
cca 14 mil. Kč/ročně. Na další část
provozních nákladů si musí vydělat
SFM komerční činností. Celý areál
o rozloze 140 000 metrů čtverečních s 16 venkovními a 19 krytými
sportovišti SFM provozuje a má
povinnost zajistit dostupnost pro
sportovní kluby i sportující veřejnost. Zároveň provozuje komerční
činnost, jako jsou koncerty, výstavy
a další sportovní akce. Nejvýraznější jsou extraligová utkání Bílých
Tygrů Liberec.
Z důsledku nařízení vlády ze
13. března byl celý sportovní areál
uzavřen (stejně jako zoo, divadla,
bazén a další organizace). Není jistá
budoucnost, kdy se vše vrátí do původního stavu, ale náklady na provoz, energie, zaměstnance běží dál.
Finanční podporu v souvislosti

se současnou krizí již město poskytlo provozovateli bazénu a je
rozhodnuto také o podpoře malým
a středním kulturním zařízením
v Liberci.
Dne 14. dubna dorazila na město
Liberec žádost o pomoc se sdělením, že od 1. května nebude SFM
schopno platit svoje závazky a bude
tak muset ukončit svou činnost.
Jednalo se mimo jiné o prodloužení
smluv trenérům, dalším smluvním
partnerům, zahájení přípravy sezony pro Bílé Tygry, prodej permanentek, nutnost připravovat ticketing a další související věci. Město
Liberec stálo v situaci, kdy reálně
hrozilo, že od května se bude muset
ze dne na den postarat o celý areál.
Původní požadavek na pomoc
z rozpočtu města byl do konce roku
2020 SFM vyčíslen na 38 milionů
Kč, což bylo pro město zcela nepřijatelné.
Okamžitě jsme začali s externí
specializovanou firmou analyzovat hospodaření SFM a náklady na
provoz sportovního areálu. Zjistili jsme, že pokud by město chtělo

provozovat celý sportovní areál
vlastními silami, příspěvek na provoz od města by činil cca 30 milionů Kč ročně a bylo by nejisté, zda by
zde extraliga zůstala. Stáli jsme tedy
před rozhodnutím, zda neposkytnou žádnou pomoc, nebo vyjednat
reálnější částku pomoci, nebo přijmout riziko výpovědi SFM a začít
se ze dne na den o areál starat sami.
Analýzou a následným jednáním
jsme původní žádost o pomoc z 38
mil. Kč a i přes extrémní nedostatek
času postupně snížili na 10 mil. Kč
a SFM tuto nabídku akceptovalo.
Pokud v říjnu 2020 budou stále platná opatření, která zabrání plnému
využívání areálu, má možnost SFM
i město Liberec od smlouvy o správě areálu odstoupit s výpovědní
lhůtou do 31. 12. 2020.
Zároveň město Liberec bude mít
dostatek času prozkoumat veškeré možnosti a případně se připravit na jinou formu správy celého
areálu od 1. 1. 2021. Tato pomoc
bude zúčtovatelná, tedy město
bude mít zpětnou kontrolu, na jaké
výdaje bude použita.

KITTNER NEBO BAXA?
Na květnovém zastupitelstvu se
bude rozhodovat, kdo bude další
čtyři roky hájit zájmy obcí Liberecka v dozorčí radě Severočeské vodárenské společnosti (SVS).
V březnu z představenstva SVS
přišel totiž na dvě desítky libereckých obcí dopis, koho chtějí na další čtyři roky do dozorčí rady vyslat.
Náš koaliční partner ODS využil
svého práva a nominoval Jiřího Kittnera. Rada města s nominací souhlasila stejně jako další dvě desítky
obcí na Liberecku.
Ze strany opozice má o tuto
práci údajně také zájem Jaromír
Baxa. Je totiž dobře placená. Jestli
to myslí vážně, tak bude mít možnost zabojovat s Jiřím Kittnerem už
na květnovém zastupitelstvu. Boj
to ale musí být čestný, zejména ze
strany Jaromíra Baxy bez podrazů,
pomluv, lží a faulů.
Severočeská vodárenská společnost je vlastněná 458 městy a
obcemi Ústeckého a Libereckého
kraje. Vodou zásobuje 1,1 milionu
obyvatel.

Hokej nejen na ledu ženskýma očima

Hokeji v Aréně fandíme i my, příslušnice ženského pokolení, ale teď nám z toho zastánci tvrdých soubojů na ledu udělali tak
trochu hokej i v zastupitelstvu. Většina zastupitelů sváděla vnitřní zápas, zda se nechat zatlačit na střídačku a jen zpoza mantinelů pozorovat, jak se hlavní aktéři přetahují o nadvládu na ledové ploše, která je kluzká, a oběma stranám hrozí pád i následná
prohra. Byla to hra na ostří nože.
Renata Balašová,
Šárka Prachařová,
ANO 2011

První buly začínalo na částce
38 000 000 korun, kterou požadoval provozovatel, společnost SFM
Liberec, s.r.o., na podporu zachování provozu Sportovního areálu
Liberec (Sportparku) zahrnující 35
sportovišť, kde sportuje denně cca
1 000 našich spoluobčanů. Vedení
města zahájilo taktiku vyjednávání

zakončenou návrhem kompromisní částky 9 971 000 Kč. Tým města
Liberec se opřel o finanční analýzu,
která poprvé odkryla hospodaření
soukromé společnosti podnikající
na majetku města.
Když se sečtou všechna pro
a proti, vychází pro město Liberec
jediná hráčská taktika, jak vybruslit
z této závažné situace, a to koupit
si čas na přípravu strategie jak dál.
To zastupitelé koalice (SLK, ANO,
ODS) pochopili a 26 hlasy podpořili poskytnutí pomoci na bázi veřejné podpory, která bude ze strany

provozovatele SFM vyúčtována dle
reálných nákladů díky otevřenému
účetnictví této společnosti. Následující měsíce se tedy město bude
zabývat kontrolou hospodaření
svého „nájemníka“ (koncesionáře).
Nechtěný a neplánovaný zápas
dvou libereckých tygrů v dresech
červené na jedné straně a v modrobílé na druhé skončilo férovou
remízou. Tým města Liberec však
dal SFM upozornění za nátlakovou
hru. Zastupitelé se nechtějí nechat
zahnat do rohu hřiště bez možnosti
ovlivnit průběh hry a všemi hlasy

podpořili návrh zastupitelského
klubu ANO na vytvoření pracovní
skupiny s úkolem předložit Koncepci provozování Sportovního
areálu Liberec městem Liberec
vlastními silami. Na místě je poděkování opozici za společnou hru.
Nyní město čekají čtyři měsíce tvrdé přípravy, kdy musí vytvořit hrací
taktiku a sestavu na hrozící prodlouženou hru. Protože zápas není
u konce, nad vším stále visí otazník,
který určí další průběh. Na ledové
ploše se může znovu objevit hráč se
jménem COVID a s číslem 19…
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Centrum urgentní medicíny
Významného milníku dosáhla Krajská nemocnice Liberec při přípravě projektu výstavby Centra urgentní medicíny. 15. dubna
nabylo právní moci územní rozhodnutí pro výstavbu Centra urgentní medicíny.
Krajská nemocnice Liberec
„Stavební úřad v provedeném
územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy ničí zájmy
a žádné předpisy,“ konstatuje Petr
Moos z realizačního týmu Modernizace KNL. „Poměrně hladký průběh
územního řízení by nebyl možný bez
důkladné přípravy uvnitř KNL a perfektní spolupráce zdravotníků, projektantů a dalších odborníků z projektového týmu Modernizace KNL,“
dodal profesor Moos.
Generální ředitel Krajské nemocnice Liberec Richard Lukáš přivítal získání územního rozhodnutí:
„Současná pandemie koronaviru
naprosto zřetelně potvrdila absolutní nutnost investice do CUM kvůli
udržení a rozvoji špičkové zdravotní
péče v Libereckém kraji,“ dodal generální ředitel KNL.
„Na květnovém zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje se bude
projednávat financování Centra
urgentní medicíny za zhruba 2,4
miliardy se závazkem kraje,“ uvedl k získání důležitého povolení
hejtman Libereckého kraje Martin

Půta. „Další výdaje, jako je například zajištění lékařské techniky,
budou předmětem diskuze po volbách do krajských zastupitelstev,
a to mezi nemocnicí a akcionáři.
Věřím také, že se dočkáme slíbených 300 milionů z evropských
zdrojů, tak jak nám na konci loňského roku slíbil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Po rozhodnutí
vlády oddlužit fakultní nemocnice
částkou 6,6 miliardy korun očekávám investiční podporu také pro
krajské nemocnice, které v celkem
8 krajích zajišťují srovnatelnou péči
jako ty fakultní,“ dodal hejtman
Půta.

Aktuálně probíhají jednání o přeložkách inženýrských sítí (plyn,
elektro, voda, TUV). Během května–června bude zahájena demolice
domů v Kristiánově ulici. Do výběrového řízení se přihlásilo 18 firem,
výsledná cena je cca 3 mil. Kč.
Pokračují také projekční práce na
dokumentaci pro stavební povolení.
Se získáním stavebního povolení se
počítá ještě v letošním roce, časové
předpoklady pro dokončení dokumentace pro provádění stavby a následnou veřejnou zakázku na výběr
zhotovitele stavby pak v optimální
variantě směřují k zahájení stavby
koncem roku 2021. Kolaudace se

předpokládá v roce 2024. Podle odhadu rozpočtu bude cena stavby
2 326 760 000 Kč a ostatní náklady
1 024 578 000 Kč. Celkové náklady
projektu budou tedy 3, 3 miliardy
korun.
Aktuální rozpočet je podkladem
pro společnost Deloitte Advisory
k řešení způsobu financování projektu. Z pohledu realizovatelnosti
projektu je nutné při řešení financování vycházet z aktuálního rozpočtu
a zohlednit též veškeré ostatní investiční potřeby nemocnice, tak aby byl
projekt Modernizace KNL v dlouhodobém horizontu vůbec udržitelný.
Nejmladší budova v areálu KNL
byla postavena v roce 1978, celý
areál nemocnice je dlouhodobě podinvestován, což ohrožuje zachování,
resp. rozvoj medicínské úrovně Krajské nemocnice Liberec. V rámci analýz a přípravy projektu modernizace
nemocnice byly zpracovány analýzy, které potvrdily hrozbu poklesu
úrovně krajské nemocnice. Občané
Libereckého kraje by museli dojíždět
a vyhledávat vysoce specializovanou
péči v Ústí n. Labem, v Hradci Králové či v Praze. To by následně vedlo
k poklesu kvality života v Libereckém kraji.
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Kultura, historie, společnost
Do zoo kupujte vstupenky předem
Poslední dubnový den se po 48 dnech opět otevřela liberecká zoo. Provoz bude ale zajištěn pouze v omezeném režimu. Vstupenku bude možné zakoupit pouze elektronicky a maximální počet návštěvníků nepřesáhne hranici 1950 denně.
Barbara Tesařová, Zoo Liberec
Dle usnesení vlády bude možné
zakoupit vstupenku pouze elektronicky (na e-shopu přes webové
stránky zoo nebo přes mobilní telefon prostřednictvím QR kódu),
bez možnosti osobního nákupu na
pokladnách zoo. Elektronická vstupenka zaslaná na e-mail či stažená
do mobilního telefonu bude mít
platnost 24 hodin. „Tímto způsobem
budeme moci kontrolovat počet
prodaných vstupenek, protože naší
povinností je také uhlídat maximální denní návštěvnost na úrovni 150
osob na hektar rozlohy zoo. V případě Zoo Liberec to činí necelých 2 000
možných návštěvníků denně,“ vysvětluje Nejedlo.
Z hygienických důvodů dojde
i k omezení některých služeb zákazníkům. Až do odvolání bude uzavřené dětské hřiště, kontaktní zoo i prodejna suvenýrů a z konzumačních
zón budou dočasně odstraněny stoly
a lavice. Mimo provoz zůstane i dětský vláček a půjčovna vozíků a kočárků. Otvírací doba zahrady bude až do
odvolání od 9.00 do 17.00 (vchod se
uzavírá již v 16.00). „Zkrácením otvírací doby vyhovíme nařízení vlády,

aby nedocházelo k osobnímu kontaktu s pracovníky, kteří se starají
o zvířata. Naši chovatelé a zoologové
potřebují čas na svou práci mimo
návštěvnické hodiny a v tomto smyslu mají i oni upravenou pracovní
dobu,“ dodává Nejedlo.
Se znovuotevřením přistupuje zahrada i k úpravě vstupného. Změna
cen se dotkne jak denních vstupenek, tak ročních permanentek. Za
jednorázové vstupné do Zoo Liberec

zaplatí dospělý návštěvník v letní sezoně (1. 4.–31. 10.) 160 Kč a v zimní
sezoně (1. 11.–31. 3.) 130 Kč. Pro děti,
studenty, seniory, osoby se zdravotním omezením bude i nadále platit
snížené vstupné, a to v hodnotě 120
Kč v hlavní sezoně a 90 Kč v zimní sezoně. Rodinné vstupné vyjde nově na
490 Kč pro čtyřčlennou rodinu a 610
Kč pro rodinu se třemi dětmi. Děti
do tří let a držitelé průkazky ZTP/P
budou mít i nadále vstup zdarma.

Výraznou slevu na vstupném získají
ti, kteří si zakoupí vstupenku elektronicky. Zahrada tím chce motivovat návštěvníky, aby společně s ní
podporovali šetrnější způsob života
a nepodíleli se na produkci zbytečného odpadu.
Hlavním důvodem navýšení cen
vstupného jsou stále se zvyšující náklady na provoz. Ekonomice
provozu zoologické zahrady příliš
neprospěly ani finanční ztráty způsobené nařízeným uzavřením areálu. Za sedm týdnů trvající uzávěry
přišla zahrada o více než šest milionů Kč. „Když navíc srovnáme ceny
vstupenek k nám do zoo s jinými
kulturně vzdělávacími institucemi
v Libereckém kraji, stále se pohybujeme na té nižší hranici. Pevně
proto věřím, že nás veřejnost svou
návštěvou podpoří a svou přízeň
nám zanechá i nadále. Pro ty nejvěrnější návštěvníky, držitele zlevněných nepřenosných permanentek, se navíc cena téměř nenavýší.
Na všechny už se moc těšíme,“ dodává ředitel.
Kompletní ceník i pravidla a podmínky návštěvy jsou pravidelně aktualizovány na webových stránkách
Zoo Liberec (www.zooliberec.cz).

Liberecká galerie Studna v Pražské ulici
končí svoji dlouholetou činnost
S výraznými slevami vyprodává výtvarná díla
z expozice a dále nabízí za minimální ceny zařízení galerie (stolky, vitriny, instalační prvky).
Kontakt: Kateřina Zacharová, tel.: 604 365 871,
e-mail: katka.zacharova@tiscali.cz

Knihovna
obnovila
provoz
Po cca šest týdnů trvající
karanténní uzavírce se opět
otevřely brány liberecké
krajské knihovny i některých
jejích městských poboček.
Knihovna nyní funguje v omezeném provozu.
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Pod rouškou divadla
Divadlo F. X. Šaldy již druhý měsíc připravuje online program, díky kterému tak zůstává
v kontaktu s diváky i v době koronavirové pandemie. Přímé přenosy a všechny reprízy
programu Divadla online je možné sledovat zdarma jak na YouTube kanálu, tak na facebookovém profilu DFXŠ, a nově i na webové platformě www.saldovo-divadlo.cz.

Krajská vědecká knihovna v Liberci
Od konce dubna nabídla čtenářům opět své služby hlavní budova knihovny, a to v pracovních
dnech v době od 9 do 17 hod.,
přičemž dopolední hodiny 9–11
jsou vyhrazené seniorům a dalším ohroženým skupinám. Zatím
knihovna poskytuje pouze služby,
které nevyžadují delší pobývání
v budově, je tedy možné jen půjčování a vracení dokumentů. Tři
městské pobočky, Ruprechtice,
Vesec a Králův Háj, jsou v provozu
v pondělí a ve čtvrtek od 9 do 17
hod.

Hned po příchodu do knihovny jsou čtenáři vyzváni k vrácení
dokumentů. Vrácené dokumenty
pak stráví tři dny v preventivní karanténě, teprve poté budou k dispozici pro další vypůjčení. Po vrácení dokumentů čtenáři provedou
dezinfekci rukou a pokračují k výběru do půjčoven. Výběr a půjčování knih probíhá standardně tak,
jak jsou čtenáři zvyklí.
Doporučujeme využití samoobslužných pultů, tzv. selfchecků,
na kterých mohou samostatně
provést výpůjčku. Tyto samoobslužné pulty jsme v knihovně instalovali během uzavření v rámci
přechodu na novou, tzv. RFID
technologii.
Samozřejmě stále můžete využívat naše online služby. Veškeré
informace ke všem našim online
službám najdete na našich webových stránkách.

Divadlo F. X. Šaldy
Divadlo však můžete v této
nelehké době podpořit buď nákupem dobrovolné vstupenky dle
vlastního výběru, nebo zakoupením originálního trička DFXŠ,
a tím tak virtuálně zatleskat nebo
předat květinu umělcům, kteří
vás různými formami baví již několik týdnů.
Vstupenky na divadelní představení, která se neodehrála,
můžete opět vracet na pokladně
DFXŠ až do 30. června. V průběhu
června však bude zahájen prodej
vstupenek na představení nové sezony, která letos začíná už v srpnu
dvěma připravovanými premiérami 21. a 23. srpna operou Lovci
perel a 28. a 30. srpna svěží činoherní komedií Blbec k večeři.
„Díky vám hrajeme, tančíme
a zpíváme! Děkujeme, že si na naše
online akce kupujete vstupenky
a dobrovolně přispíváte. Jakékoliv
podpory si upřímně vážíme,“ vzkazuje příznivcům divadla ředitelka
divadla Jarmila Levko Pešlová.
Vzhledem k současné situaci
a ambicióznímu plánu zahájení sezony v prázdninovém čase
začala plánovaná přestavba Šaldova divadla o dva měsíce dříve.
Rekonstrukce hlediště, která má
historické budově Divadla F. X.

Šaldy navrátit původní podobu
a zlepšit akustiku, odstartovala již
4. května.
Program Divadla online
Díky vám za to, že s námi usínáte u pořadu „Dobrou! Čtení
pro dospělé“, který si můžete
poslechnout i zpětně, pokud skutečně usnete. Večerníčky naladíte od pondělí do čtvrtka vždy ve
22.30 přímo na našem facebooku
nebo webové platformě.
Díky vám za to, že s námi relaxujete při pořadech Pohybovky s DFXŠ! Tanečníci z baletního
souboru DFXŠ, ale i z baletní školičky vám posílají různé návody
na cvičení a relaxaci z domácího
prostředí.
Online sledování divadla si
můžete zpestřit i sledováním
záznamu vystoupení baletního
souboru DFXŠ k oslavě Mezinárodního dne tance 2020, který
proběhl v přímém přenosu z Malého divadla na konci dubna.
Osmidílný online divadelní
seriál Operace Archa se blíží do
finále. V pátek 22. května diváky
čeká poslední díl, který se bude
opět vysílat v přímém přenosu
z Malého divadla. Jde o bláznivou
komedii z karantény o tajné misi
a záchraně lidstva v Liberci! Zapálený profesor Technické univerzi-

ty (Martin Polách) hledá sedm hrdinů se superschopnostmi, kteří
mají přežít v nejtajnějším podzemí liberecké radnice.
Operní soubor Divadla F. X.
Šaldy uvedl v premiéře 1. května
příběh Liberecké operní karantény. Jde o komponovaný večírek
operních árií a duetů v reakci na
současnou situaci. Májové osvěžení s libereckou operou v podobě
příběhu připomíná současný repertoár, zavzpomíná a dovolí nahlédnout i do budoucnosti opery
DFXŠ. Jednotlivé skladby, árie
a duety vypráví a umocňují děj,
který právě teď všichni prožíváme. V příběhu Operní karantény
také zní nádherná milostná árie
z Bizetovy opery Lovci perel, která měla mít na konci května premiéru a posouvá se na prázdninový termín 21. a 23. srpna 2020.
„Nenosím tričko do divadla,
nosím divadlo na tričku“ nebo
„Divadlu Fandím Xmrti Šíleně“,
i třeba s takovým heslem si můžete koupit divadelní tričko, díky
němuž divadlo můžete podpořit.
Připravena je kolekce, ze které
si každý vybere. Pro fanoušky
Operace Archa jsou k zakoupení
trička s logem seriálu a typickými
hláškami postav. Trička koupíte
na webu Trikátor www.trikator.
cz/cs/divadlo-f-x-saldy.
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Tisíc roušek mezi bezdomovce
a sociálně vyloučené

SENIORSKÝ

Přes tisíc roušek rozdaly v průběhu dubna terénní pracovnice rezortu školství a sociálních věcí mezi klienty bez domova a mezi liberecké sociálně vyloučené. Roušky pomohly
v rámci standardních preventivních opatření proti šíření
epidemie koronaviru.
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PRO LIBERECKÉ SENIORY A OSOBY POBÍRAJÍCÍ INVALIDNÍ DŮCHOD
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Centrální klub seniorů
Palachova 504/7,
Liberec
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01 Logo

Tuto službu pro Vás zajišťuje Komunitní středisko KONTAKT Liberec, příspěvková organizace ve spolupráci se statutárním městem Liberec.

Poděkování pracovníkům CZaSP, Kontaktu a učitelům
Nepříjemná a všechny svazující epidemiologická situace (snad) pomalu končí, je tedy na místě poděkovat těm pracovníkům
z mého rezortu, kteří od samého počátku v rámci mateřské skupiny statutárního města Liberec zajišťovali péči o klienty jedné
z nejrizikovějších skupin, tedy občany seniorského věku.
Ivan Langr, náměstek primátora pro
kulturu, školství, sociální věci
a cestovní ruch
Jde především o týmy našich
příspěvkových organizací Centrum zdravotní a sociální péče
(CZaSP) a Komunitní středisko
Kontakt. A také o učitele za jejich
dobrovolné každodenní služby na
ZŠ Ještědská, určené jako škola
pro krizové profese.
Pracovníci CZaSP pocítili dopad nouzového stavu hned od jeho
březnového vyhlášení, kdy jsme

pro veřejnost uzavřeli domov pro
seniory (10 lůžek) a začali s regulací
návštěv v domech s pečovatelskou
službou (asi 320 bytů). Zejména
v prvních dnech a týdnech chybělo v CZaSP dostatečné množství
ochranných prostředků, takže péče
o klienty probíhala v obtížných
podmínkách a s vysokým osobním
rizikem. I přesto se podařilo udržet
zaměstnanost na téměř plném počtu lidí, na vysoké úrovni a nebylo
nutné služby (pečovatelská služba,
domov pro seniory, odlehčovací
služba) nijak redukovat.

Kontakt se zase mj. ujal role koordinátora a distributora roušek,
šitých dobrovolníky, divadelními
dílnami i právnickými osobami,
zavážel jimi ostatní sociální služby, obchody s potravinami, lékaře,
Českou poštu, dopravní podnik
i soukromé firmy. Do posledního
dubna jich takto Kontakt distribuoval přes dvacet a půl tisíce. Souběžně začal pomáhat seniorům
i prostřednictvím své sítě dobrovolníků (roznášení nákupů a léků) – ke
konci dubna se počet roznášek zatím zastavil na čísle 202.
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Město souběžně bezdomovcům vydávalo potravinové balíčky a od konce dubna i tobolky se
silnou dávkou vitaminu C.
Roušky, které město získalo
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Ivan Langr, náměstek primátora
pro kulturu, školství, sociální věci
a cestovní ruch
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v rámci dobrovolnické sbírky ze
své organizace Komunitní středisko Kontakt, byly v počtu 565
kusů distribuovány mezi 113
bezdomovců, 250 kusů pak pokrylo potřeby rodin v sociálně
vyloučených lokalitách (sociálně
vyloučené domy) a 300 kusů šlo
mezi klienty ubytoven Ještědská,
Rosa a Mydlák, které patří k nejznámějším i nejrizikovějším ve
městě.
Kromě roušek jsme bezdomovce průběžně zásobili i potravinovými balíčky z Potravinové banky (celkem 31 kusů) a od
konce dubna i balením s vitaminem C 500 mg (zatím rozdáno 35
platíček). Vitamin nám v počtu
3000 tobolek sponzorsky poskytla síť lékáren Dr. Max, se kterou
již pátým rokem spolupracujeme v projektu Taxík Maxík. Zprostředkovatelské role se ujala Nadace Charty 77 – Konto Bariéry.
Děkuji!

Květen 2020

Poslední poděkování pak patří
jak týmu ZŠ Ještědská, tak všem
pracovníkům našich MŠ a ZŠ, kteří se v průběhu dvou měsíců dobrovolně ujali služeb na této škole,
jež byla od 18. března určena jako
zařízení pro děti rodičů pracujících v krizových profesích a zajišťovala každodenní péči pro ně.
Bez vzájemné solidarity kolegů by
péči o děti do 13 let (v průběžném
počtu od 4 do 33) nebylo možné
zajistit.
Děkuji srdečně všem zmíněným, vážím si toho!

19

Zpravodaj^Liberec

Květen 2020

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. 3. DO 30. 4. 2020
95/20

klíče

28. 4.

94/20

peněženka – Daniel Najmon

28. 4.

93/20

peněženka – Roman Kotyza

29. 4.

91/20

peněženka – Rudolf Josef Radouš

26. 4.

90/20

dětské kolo (nalezeno 3. 4. 2020)

27. 4.

89/20

osobní průkaz totožnosti – Ireneusz Daniel Minarski

23. 4.

88/20

mobilní telefon (nalezen v březnu – nový)

21. 4.

87/20

peněženka – Matyáš Jansa

20. 4.

86/20

peněženka – Nataša Čočová

20. 4.

85/20

mobilní telefon (nalezen 4. 4. 2020)

20. 4.

84/20

peněženka – Robert Hoznour

20. 4.

83/20

doklady – Oleksandr Neimet

20. 4.

82/20

peněženka – Jana Havlová

20. 4.

81/20

obraz

79/20

nálezy DPMLJ (26. 2.–3. 3.): peněženka, karta – Markéta Vokálová, Lucie
Kalajcidisová, Oldřich Přeučil, průkaz – Alžběta Ondráčková, sluchátka,
nabíječka bezdrát. sluchátek, náušnice, vak (chlapecký plavání), vak (chlapecký – věci na sport), školní brašna (dívčí), skateboard, reproduktor, klíče

12. 3.

78/20

brýle dioptrické

12. 3.

77/20

finanční hotovost (banka)

10. 3.

76/20

pouzdro – Martin Mužák

9. 3.

75/20

nálezy DPMLJ (nalezeno 19.–26. 2.): batoh (plavání Péťa), vak (dívčí plavání), peněženka – Samuel Machart, peněženka – Lukáš Peřina, rukavice,
mobilní telefon – Luboš Tvrdý, dvě čepice

6. 3.

74/20

finanční hotovost (MML)

6. 3.

71/20

peněženka – Vojtěch Roštínský

2. 3.

70/20

nálezy Šaldovo divadlo: kabelka (1. 2.); čepice (10. 2.); náramek (18. 11.);
náramek (29. 11.); brož (25. 1.); náramek (13. 2.); náhrdelník (18. 2.); náramek (21. 2.)

2. 3.

69/20

klíče

2. 3.

2020

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
PRO DĚTI VE VĚKU 6-15 LET
REGISTRACE OD 1. 3. 2020

3. 4.

Chatová osada Jachta u Máchova jezera

3 290 Kč / dítě

Zácpy v Liberci? Kolony na průtahu?
Máme pro vás řešení!

Levné ubytování s polopenzí v chatkách
se sociálním zařízením.

IDEÁLNÍ PRO RODINNOU DOVOLENOU
trampolína • minigolf • dětské hřiště atd.
www.JachtaMachovoJezero.cz•www.CtyrlistekMachovoJezero.cz
•tel.: 604 809 688

Tř. M. Horákové 215
Liberec 6

naproti OD Kaufland

LÉKÁRNÍK NA ZÁSTUP

Menší neřetězcová lékárna
na Liberecku hledá
lékárníka na zástupy o dovolené.

Výborné platové podmínky,
cestovní náhrady.
Více info:divisek@akhk.cz

601 366 286

integralb@seznam.cz
www.integralb.cz
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Další prezidentský pohár pro Bílé Tygry

„Především musím za město
hokejovému týmu pogratulovat.
Bílí Tygři skvěle reprezentují město
a díky nim máme možnost v Liberci
sledovat špičkový hokej. Jsem rád,
že jsme úspěšní v nejpopulárnějším českém sportu, a mladí liberečtí sportovci tak mají své vzory
na dosah,“ uvedl primátor Jaroslav
Zámečník, který je nadšeným hokejovým fanouškem.

Redakce

Již počtvrté za posledních pět
sezon se stal vítězem základní části
Tipsport extraligy klub Bílí Tygři Liberec.
Kromě Poháru prezidenta Českého hokeje vybojoval liberecký tým
další tři individuální ocenění. Nejlepším trenérem se stal Patrik Augusta, nejlepším brankářem Dominik Hrachovina a historicky prvním
vítězem Ceny za oddanost hokeji je
útočník Jiří Průžek.
Vyhlášení
Hokejisty
sezony
2019/20 proběhlo v Síni slávy českého hokeje 30. dubna 2020.

Nejaktuálnější
zprávy z města
a radnice

Krátkézprávy

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE
SPORTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA

Sportoviště se otvírají
Sport Park Liberec postupně
spouští do provozu svá venkovní zařízení. Zahrát si tak
můžete například tenis nebo
beach volejbal. K individuálnímu sportování lze využít
atletický stadion, in-line dráhu
i venkovní posilovnu.
Kabinová lanová dráha na
Ještěd je v provozu denně od
8.00 hodin. Kapacita kabiny je
omezena na 9 cestujících.
Skiareál Ještěd již také zahájil
sezonu.
Všesportovní areál Obří sud Javorník má otevřenou bobovou
dráhu i sedačkovou lanovku.
Urban Jump Arena a Hop Arena u Globusu hlásí, že v nich
opět mohou lidé proskákat
celé dny.

Vážení spoluobčané,
podělte se s námi o Vaše názory na oblast sportu
a sportovní vybavenosti města Liberec formou
dotazníkového šetření, jehož vyplnění
Vám zabere cca 5 minut.

Zveme Vás na veřejné projednání,
které se uskuteční poslední týden v květnu.
Sledujte oficiální stránky města Liberec, kde
Vás budeme informovat o dalším průběhu.
Dotazníky vyplňte, prosím, nejpozději do 26. 5.
2020 prostřednictvím přiloženého QR kódu nebo na
https://www.survio.com/survey/d/sport-v-liberci
Velice Vám děkujeme za Váš čas a spolupráci.

Zpravodaj^Liberec
WWW.LIBEREC.CZ/ZASTUPITELSTVO

ve všech libereckých schránkách
54 200 ks

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC
čtvrtek 28. května od 15 hodin
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UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA
ZPRAVODAJE LIBEREC
JE 29. KVĚTNA
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.

