Devět škol opraveno
z prostředků IPRÚ

Celkem 416 milionů korun
bylo vyčleněno na modernizaci škol v Liberci a Jablonci.
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Veřejné osvětlení pod město

Zemřel Herec

Správu veřejného osvětlení a semaforů přebírá
zpět město, resp. jeho
organizace technické
služby.
Str. 9

V pátek 16. října zemřel
ve věku 77 let herec Ladislav Dušek, jeden z pilířů
liberecké činohry posledních třiceti let.
Str. 16
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Vychází v nákladu 54 200 kusů | zdarma

Vandalové, pozor! Vidíme i za roh

Krátkézprávy
Úřední hodiny
pro objednané
Magistrát města Liberec rozšířil od 9. listopadu do konce
trvání nouzového stavu úřední dobu pro veřejnost.
Po 8.00–10.30 a 14.30–17.00
Út 8.00–10.30 a 13.30–16.00
St 8.00–10.30 a 14.30–17.00
Čt 8.00–10.30 a 13.30–16.00
Pátek a sobota je zavřeno.
V ostatních časech je Magistrát
města Liberec pro veřejnost
uzavřen.
Stále přitom platí, že před
návštěvou úřadu je nutné se
předem telefonicky objednat.
Telefon na ústřednu Magistrátu
města Liberec je 485 243 111.
Aktuální informace najdete na
www.liberec.cz.

Dvě nové panoramatické kamery sledují nejkoncentrovanější místa v centru města, která jsou zároveň místy s vyšší mírou
kriminality – náměstí Dr. E. Beneše s průhledem do ulice 5. května a lokalitu Fügnerova. Oproti jiným kamerám, kterých je
v Liberci 51, nevyžadují tyto panoramatické kamery aktivní směrování a zoomování, ale snímají celou situaci s pomocí několika
objektivů v úhlu 270 stupňů a následně záznam spojují do jednoho obrazu. Tím je sníženo riziko nesprávného pohledu kamery,
když dochází k různým incidentům na odlišných místech. Účelem panoramatických kamer není aktivní práce s pohledem, ale
uchovávání statického přehledu celé situace ke zpětnému využití při řešení vandalství a kriminality.	Foto Městská policie Liberec

Roušky, ruce, rozestupy. Pomozme
tím, že budeme zodpovědní
Jako mírně optimistická hodnotí primátor města Jaroslav Zámečník aktuální čísla o vývoji epidemie na území Liberce. Data za poslední měsíc, období od 10. října do 10. listopadu,
ukazují, že přímo ve městě se situace mírně zlepšuje. V žádném případě to ale neznamená, že
bychom situaci kolem šíření onemocnění covid-19 mohli začít vnímat tak, že máme vyhráno.
Tomáš Tesař
Navzdory vládním opatřením
a prodloužení nouzového stavu
(zatím platí do 20. listopadu) se
v České republice nedaří výrazněji zastavit šíření onemocnění covid-19. Aktuální data přímo v Liberci nicméně potvrzují, že k mírnému
zlepšení pomalu dochází.
„Z prohlášení odborníků, hygie-

niků a epidemiologů je nicméně
jasné, že tento stav neznamená, že
si můžeme dovolit polevit. Zvlášť
v dodržování hygienických opatření.
Naopak. Pokud chceme podpořit ty,
kteří každý den bojují s touto zákeřnou nemocí v první linii, tedy lékaře,
sestry, pracovníky v sociálních službách a dobrovolníky, musíme jim
pomoci. Minimálně tím, že každý
z nás bude dodržovat nejen všechna

vládní nařízení, ale především pravidlo tří „R“. Tedy nosit ROUŠKY, pravidelně si mýt RUCE a respektovat
ROZESTUPY,“ říká primátor Liberce
Jaroslav Zámečník.
Vývoj pandemie ve městě monitoruje krizový štáb, který ve spolupráci s Libereckým krajem a krajskou hygienickou stanicí sbírá data
o šíření epidemie, včetně počtu nakažených. 
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Virus v číslech

Slovo primátora

Denní počet osob nakažených onemocněním covid-19
v katastru města Liberec dosáhl svého maxima zatím
1. listopadu, kdy hygienici na základě provedených testů
a výsledků zaznamenali 2 247 s pozitivním výsledkem.
Tomáš Tesař

Vážení Liberečané,
asi málokdo by ještě před pár týdny dokázal předpovědět, že tématem číslo jedna se letos na podzim pro nás stane souboj s onemocněním covid-19. Souboj nečekaný a zatím bohužel ne zcela úspěšný.
Druhá vlna pandemie překvapila nejen Českou republiku, ale také sousední země a desítky vzdálenějších. A všude si vybírá krutou daň. Vedle obětí na životech jsou to omezení, která zásadním způsobem mění
náš způsob a styl života. Zasahují do vzdělání, které osobně považuji za
jednu z klíčových oblastí, do ekonomiky, která se ještě nestačila vzpamatovat ani z první vlny na jaře.
Překážky, které nám zákeřné onemocnění klade do cesty, mají negativní dopad nejen na fungování velkých a menších firem, ale také malých živnostníků. A razantně komplikují práci i všem, kteří s ním zápasí
v první linii. Lékařům a sestrám, hygienikům, pracovníkům v sociálních službách, dobrovolníkům.
Negativně se v dalších měsících a letech pandemie podepíše i na
fungování krajů, měst a obcí.
Přes všechna ta úskalí, kterým čelíme a ještě další měsíce budeme
čelit, bychom neměli přestat myslet na to, jak může v boji s covidem
pomoci každý z nás. Co třeba pospolitostí? Nebo, chcete-li, soudržností, solidaritou a vzájemností. Ale i vzájemným respektem, důvěrou
a zodpovědností. I díky nim totiž můžeme a máme šanci vir co nejdříve
zastavit. A věřím, že nakonec i společně porazit.
Vím, že vládní nařízení, která teď musíme dodržovat, mnohé z vás
štvou. Pokud však mají být účinná, je na místě je maximálně dodržovat.



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. Vzhledem k měnícím se opatřením proti pandemii
volejte před návštěvou sekretariát. Telefon 485 243 165.
Aktuální termín je 24. listopadu mezi 13. a 16. hodinou.

Porovnáme-li si dostupná čísla za
uplynulý měsíc, respektive za období od 10. října do 10. listopadu (den
uzávěrky Zpravodaje, pozn. red.),
víme, že zatímco desátý den minulého měsíce byl počet nakažených
1 613, aktuálně k 10. listopadu, tedy
přesně o měsíc později, je 741.
To sice může na první dojem
vypadat jako skvělá zpráva a vzbuzovat dojem, že virus je na ústupu
a čísla nakažených výrazně klesají.
Epidemiologové nicméně upozorňují, že krátkodobý pokles nakažených nutně neznamená, že může
vzápětí nastat postupné rozvolňování vládních omezení. Aktuálně
proto stále doporučují minimálně
v následujících dnech a týdnech nepolevit a nadále respektovat dodržování hygienických a zdravotních
opatření bez ohledu na skutečnost,
že takzvané reprodukční číslo „R“
se za poslední měsíc snížilo z rekordních 1,56 na přibližně 1,0.
Od začátku pandemie na území
města Liberec zemřelo v souvislosti
s šířením onemocnění covid-19 už
44 osob.

Příčiny nárůstu agrese jsou psychologické a sociální. Úzkost, obavy, napětí, negativní zprávy, ztráta
výdělku či zaměstnání, stísněné
podmínky v bytě, odkud po dlouhé
dny vycházíme minimálně. To vše
může vést k různým druhům stresu
a následně násilnému chování nejen mezi dospělými.
KAM SE OBRÁTIT PRO POMOC?
Neziskových organizací nabízejících informace a služby pro oběti
domácího násilí je v České republice několik, například tyto:
● Acorus – acorus.cz,
nonstop linka: 283 892 772.
● Bílý kruh bezpečí – bkb.cz,
linka pomoci obětem: 116 006.
● Intervenční centrum pro osoby
ohrožené domácím násilím,
intervencnicentrum.cz,
tel.: 281 911 883, 734 510 292.
● Persefona – persefona.cz,
tel.: 737 834 345, 545 245 996.
● proFem – profem.cz,
tel.: 608 222 277.
● Rosa – Centrum pro ženy,
rosacentrum.cz, tel: 602 246 102.

COVID-19
SLEDUJTE AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WEBU WWW.LIBEREC.CZ
DOMÁCÍ NÁSILÍ V DOBĚ
KORONAVIRU
V souvislosti s řadou opatření kvůli šíření koronaviru evidují
odborníci zvýšený počet případů
konfliktních situací, ale i projevů
domácího násilí. Omezení pohybu,
uzavření škol a další vládní omezení podle nich způsobují, že v některých rodinách častěji dochází ke
krizovým situacím, sporům, hádkám a také nežádoucímu nárůstu
případů domácího násilí.

CHCETE POMÁHAT?
Staňte se dobropečovatelem, tedy
osobou, která nabídne své služby
například při péči o seniory. Oblastní spolek Českého červeného kříže
Liberec ve spolupráci s Fakultou
zdravotnických studií Technické
univerzity v Liberci spustil kurz
Základy moderního ošetřovatelství
v praxi. Během listopadu se chystá
minimálně osm těchto kurzů. Jak
ho absolvovat? Registrujte se na
www.zvladnemeto.cervenykriz.eu.
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Objevte s dětmi Strom přání
na nádvoří radnice
Strom přání, který bývá ozdoben stovkami přáníček dětí
i dospělých, na vás bude čekat i v letošním roce. Milá
tradice tak oslaví svoje jubilejní patnácté výročí. Ze všech
lístků vylosuje vedení města přibližně třicet šťastlivců,
kterým město jejich přání na začátku nového roku splní.

Letos si ke stromku na nádvoří radnice přineste vlastní přání vypněná předem

Miluše Charyparová
Nádvoří radnice bude přístupné
od 29. listopadu do 23. prosince dle
aktuální úřední doby magistrátu ve
všední den, ale také o víkendech
(podrobnou informaci najdete od
27. listopadu na webových stránkách města www.liberec.cz).
Vzhledem k nutným hygienickým opatřením, která se týkají
pandemie covid-19, však nebudou
k dispozici papírové kartičky a psací potřeby. Prosíme tedy občany,

aby si tentokrát přinesli již vyplněná přání s kontaktem, která si na
stromeček zavěsí.
Tato oblíbená akce se poprvé
konala v roce 2006. Zavěšeno už
bylo na čtyři tisíce kartiček, pořízeno na čtyři stovky dárků. Nejčastější dětskou touhou je stavebnice
Lego, panenky nebo autíčka. Vždy
se však najdou i vtipná kuriózní
přání, která bývají současně nesplnitelná. Jedním takovým bylo
létající koště s prosbou, aby bylo
doopravdy funkční!

Své odtažené auto
najdete u Vápenky

Redakce

Odtahovou službu bude pro
město Liberec dalších pět let zajišťovat liberecká firma Odtahová
služba Říha. Vyhrála výběrové řízení s nabídkovou cenou 1 318 750
Kč bez DPH. Ve výběrovém řízení
byly předloženy celkem 3 nabídky. Původní provozovatel odtahové služby jednostranně ukončil
smlouvu z ekonomických důvodů
letos v létě.
Město Liberec potřebuje pro
udržení pořádku ve městě a pro
vynucení dodržování dopravních
předpisů čas od času odtáhnout
automobil. Ten buď tvoří překážku
v silničním provozu, to rozhodne
Policie ČR či městská policie, nebo
se jedná o vrak.
Nově bude odtah vozidel prováděn od pondělí do pátku od 7 do 19
hodin nebo kdykoliv, když vozidlo

Město nabízí pomoc občanům
i při řešení krizových situací. Aktuálně prostřednictvím své příspěvkové organizace Kontakt zároveň nabízí i pomoc seniorům
a osobám ZTP prostřednictvím
linky: 770 14 14 14, kde mohou
občané žádat o pomoc při zajištění nákupů, léků, hygienických potřeb, zdravotních pomůcek nebo
třeba nákupem nanofiltrů. Linka je

k dispozici v pracovní dny vždy od
8.00 do 15.00 hodin.
Jednou z dalších služeb, která
může být v této době pro starší
občany nad 70 let a osobám ZTP
užitečná, je přeprava Taxík Maxík,
kterou mohou využívat v pracovních dnech vždy od 7.00 do 11.00
hod. a od 13.00 do 17.00 hodin za
symbolickou cenu 30 korun za jednu jízdu na území města Liberec.
Objednávat si ji můžou ideálně
den předem na čísle: 773 773 778.

tvoří překážku na silnici. Cena za
mimořádný odtah by měla být maximálně o 1,5 násobek vyšší než za
běžný odtah.
Nové odtahové parkoviště je nedaleko koupaliště Vápenka. Tato
plocha je asi 350 m od zastávky
autobusu Husitská a 550 metrů od
zastávky tramvaje Janův Důl.
Odtahová služba zahájila činnost od listopadu.

Zničené psí hřiště je opět v provozu
Psí hřiště v Hlávkově ulici v Ruprechticích je opět v provozu. Nedávno několik překážek psích agility zcela zdemolovali neznámí vandalové.
Redakce
Odbor ekologie a veřejného prostoru obratem poptal truhlářství
pana Hajleka, se kterým již delší
dobu spolupracuje, a nové překážky byly v rekordním čase, po týdnu,
opět na svém místě.

Město nabízí pomoc seniorům
Redakce
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Žádáme všechny pejskaře, aby
nebyli lhostejní k vandalismu,
a pokud by v budoucnu viděli nějaké nestandardní chování v tomto
prostoru, aby to nahlásili na odbor
ekologie a veřejného prostoru (tel.
485 243 453) nebo na policii.

^Liberec

2028
30 |11 | 2020

www.kreativni-liberec.cz
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My všichni školou povinní
Tak nám zase zavřeli základní školy

Co má o základním vzdělávání současných dní napsat náměstek primátora, když má ve svém rezortu po větší část letošního
kalendářního roku všechny školy uzavřeny?
Ivan Langr, náměstek primátora pro
kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch

Mísí se ve mně velký smutek z degradace školství, z promarněných
příležitostí celé generace dětí i z rozvírajících se nůžek mezi žáky z hlavního vzdělávacího proudu a z toho
speciálního. Právě ten totiž stojí
a padá s naplňováním zásadních
podpůrných opatření, které alespoň
do jisté míry srovnávají šance zdravotně a sociálně hendikepovaných
dětí (vnímejte je jako ty, jejichž životní startovní čára je oproti jiným
posunuta o dost vzad, aniž by za to
samy mohly).
Zároveň ale vím, že naši ředitelé

a učitelé (a také rodiče, nikoli v poslední řadě) dělají maximum, aby
dále naplno a efektivně vzdělávali.
Bereme současný stav jako obrovskou výzvu k alespoň dílčí proměně
českého školství, modernizaci způsobů vzdělávání, je to nekonečný
prostor pro kreativitu i přebírání
inspirací z tuzemska i zahraničí. Být
cynikem, skoro prohlásím, že podobný impuls naše školství potřebovalo už dávno. Kdyby ovšem nebyl
vykoupen tak šíleným způsobem,
jakým jsou osiřelé školní lavice.
Abych však alespoň krátce odskočil z koronavirového tématu, musím
zmínit v tuto chvíli dvě největší investiční akce, které již realizujeme a budeme v nich i pokračovat. Jde v první

řadě o modernizaci ZŠ Na Výběžku –
zdejší děti už od září docházely do
provizorních prostor v areálu bývalých univerzitních kolejí v Mařanově
ulici (stejně jako tomu bylo v případě
ZŠ 5. května). Stejně tak modernizujeme zázemí stravování ZŠ Husova,
které bylo v absolutně zuboženém
stavu a nejhorší mezi našimi školami.
Přesto bude příští kalendářní rok
mimořádně obtížný i pro školství.
Říkám to – jak je mým zvykem – zcela otevřeně. Brutální propad české
ekonomiky, který bude nepochybně
pokračovat i v dalších letech, se zcela zásadním způsobem propíše do
rozpočtu města; zvláště v situaci, kdy
budou trvat i bezprecedentní zásahy
státu do financování samospráv. Bu-

deme tedy muset dočasně redukovat
(nejen) investice do školních budov,
možná i příspěvky na provoz škol.
Vaše děti by to ale přesto neměly na
úrovni každodenního prezenčního
vzdělávání nijak pocítit. Stále jim ve
školách dáme zažívat i sebemenší
pocit úspěchu, stále je nepřestaneme mít rádi, stále budeme dělat vše,
aby si děti co nejpřirozeněji osvojovaly maximum dovedností a vědomostí. Spolu se školami i s každým
jedním z vás se zkrátka semkneme
a vydržíme to. Protože lepší časy zase
nepochybně přijdou, to je přirozená
zákonitost.
(Po uzávěrce: Od 18. listopadu se
do škol vrací prvňáci a druháci.)

Střední škola designu interiéru Kateřinky-Liberec, s.r.o.
Střední škola oděvního designu Kateřinky-Liberec, s.r.o.

Baví Tě kreslení, malování a chtěl by ses stát designérem a studovat
atraktivní umělecký obor?

Podej si přihlášku do oborů:

DESIGN INTERIÉRU
FASHION DESIGN

Podrobnosti na:

www.skolakaterinky.cz

Využijte:

Přípravu k talentovým zkouškám
Dotazy a konzultace s ředitelem školy v pracovní dny 8:00 - 17:00
na tel.: 723 255 622

Rezervujte si termín na Dny otevřených dveří na tel. čísle 773 838 473
v pracovní dny 7:00 - 14:00

Přihlášky ke studiu: do 30. listopadu 2020!!!

Základní škola Lesní 575/12,
vypisuje výběrové řízení na místo

HLAVNÍ KUCHAŘ/KA
A POMOCNÁ SÍLA DO KUCHYNĚ
Nástup možný od 1. 1. 2021 nebo po dohodě. Podmínkou je výuční list v oboru.

www.skolakaterinky.cz
Horská 167, 460 14 Liberec

Přihlášky s připojeným profesním životopisem zasílejte na adresu:
jiri.dvorak@zslesni.cz do 30. 11. 2020.
Případné dotazy volejte na 603 569 183.

HLEDÁM
E
K UC H A ŘE
!
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Z města a radnice
Krátkézprávy
Stánek na Soukenném
náměstí ustoupí zeleni

Lidl v Pavlovicích bude větší, bude mít
podzemní parkovistě a zelenou střechu
Úprava projektu nové prodejny Lidl v Pavlovicích – zelená střecha, podíl na nových zastávkách
MHD a výsadba zeleně – je výsledkem spolupráce Kanceláře architektury města s investorem.
Redakce

Nevzhledný stánek, který
představoval symbol privatizace veřejného prostoru v 90.
letech a tehdejší vztah k veřejnému prostoru, v následujících
dnech město Liberec nechá
rozebrat a na návrh Kanceláře
architektury města na jeho
místě vysadí vzrostlý listnatý
strom (platan javorolistý)
a prostor osadí pítkem. K této
proměně se v anketě loni
v červenci vyjádřilo pro výsadbu stromu 82 % hlasujících.

Od sídliště Kunratická
na průtah pohodlněji

„Během krátké doby je to už
podruhé, kdy se Kanceláři architektury města Liberec povedlo se
soukromým subjektem domluvit,
aby při výstavbě akceptoval nová
klimatická opatření a zároveň se na
nich podílel. Tedy aby akceptoval
nové zásady města pro výstavbu,
které jsme před časem veřejnosti
představili. Konkrétně v případě
nové prodejny Lidl v Pavlovicích
se povedlo prosadit hned několik
opatření včetně parkových úprav
a především zelené střechy,“ říká
primátor města Jaroslav Zámečník.
V rámci dohody mezi městem
a společností Lidl budou během
příštího roku u prodejny v Pavlovicích na náklad investora vybudovány dvě kryté autobusové zastávky u křižovatky ulic Polní a Letná.
Zastávky budou s extenzivní ze-

lenou střechou v designu města,
obdobné jako v Rochlici zastávka
Mostecká.
Nový Lidl v Pavlovicích bude
větší, modernější, podobně jako

v Rochlici, a kromě zelených ploch
bude nejvýznamnější změnou
podzemní parkoviště. Rekonstrukce začne pravděpodobně v příštím
roce.

Technické služby jsou v režimu zimní údržby
Technické služby města Liberec budou zajišťovat zimní údržbu města do 31. března 2021.
Operační plán zimní údržby schválila rada města.
Redakce

Ředitelství silnic a dálnic
dokončilo stavební úpravy
okružní křižovatky na silnici
I/14 u sídliště Kunratická. Nová
odbočující větev mimo kruhový objezd řidičům usnadní
a zrychlí nájezd na průtah mezi
Libercem a Jabloncem.
Stavba kromě silničního bypassu obsahovala přeložku
a doplnění veřejného osvětlení
a úpravy v dopravním značení.

Technické služby budou zajišťovat zimní údržbu 408 368 metrů
komunikací, 170 504 metrů chodníků, 465 metrů schodišť a 3 532
stupňových schodů, 65 427 m2 veřejného prostranství a parkovišť,
331 přechodů pro chodce a 346
autobusových a tramvajových zastávek MHD. Údržbu budou TSML
vykonávat v počtu 71 řidičů a 26
provozních pracovníků.
Město Liberec provádí operační plán v koordinaci s dopravním
inspektorátem Policie ČR, městskou policií, dopravním podnikem
a společností FCC Liberec. Loňská

zimní údržba (listopad 2019 až
březen 2020) stála město 25 milionů korun.
„Zimní údržba je asi nejviditelnější a taková tradiční práce našich technických služeb. Přestože
děti doufají, že sněhu bude dost,
my v rámci starosti o sjízdnost
komunikací spíše doufáme, že
sněhu bude málo a nebudou se
tvořit žádná zrádná náledí a kalamity všeho druhu. V letošní zimě
máme navíc vrásky na tváři z pandemie covidu-19, která by mohla
ohrozit naše personální kapacity.
Pokud bychom měli mít řidiče
pluhů v nějaké karanténě či ne-

dejbůh na nemocenské, reakční
doby úklidu sněhu by to výrazně
prodloužilo,“ popisuje náměstek
primátora pro technickou správu
města Jiří Šolc.
Pro veřejnost bude modul zimní údržby přístupný na webových
stránkách města. Zimní údržba se
nevztahuje na plochy, které nejsou majetkem statutárního města
Liberce nebo jsou v pronájmu či
v soukromém vlastnictví. Telefonické podněty mohou lidé hlásit
v pracovní dny od 7 do 20 hodin na
čísle 482 410 111. V případě potřeb
je k dispozici e-mail: dispecer@
tsml.cz.
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Celkem 416 milionů korun bylo vyčleněno na modernizaci mateřských a základních škol v rámci Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou (IPRÚ) pro oblast školství. Díky tomu bylo na celém území zrekonstruováno 16 mateřských a základních škol a osm středních škol. Zbývá ještě zhruba 20 milionů na poslední dva projekty.

Město zmodernizovalo z prostředků IPRÚ devět škol.
Opravu dalších řeší z jiných zdrojů

Radka Loučková Kotasová,
náměstkyně primátora
pro strategický rozvoj a dotace

Určujícím měřítkem pro výběr,
která škola má projít modernizací, je vždy celkový stav objektu,
případný nedostatek odborných
učeben a kapacity. Liberci se podařilo z dotací IPRÚ zmodernizovat deset budov mateřských
a základních škol, jejichž stav to
vyžadoval nejvíce. Rekonstrukce se dočkaly mateřské školy Beruška, Motýlek, Pastelka
a Nová Ruda. Novou tvář získaly
také základní školy Kaplického,
nám. Míru, Vratislavice, Aloisina výšina, 5. května a její budovy
I. a II. stupně. Úsilí o zlepšení
stavu bylo v případě školky Nová
Ruda korunováno oceněním
„Stavba roku 2019“.
Opravují se i další školská zařízení, prostředky ale plynou z jiných dotačních zdrojů. Na území
města je celkem 29 mateřských
a 23 základních škol, to zahrnuje
dohromady 67 budov včetně odloučených pracovišť.
V případě Mateřské školy Beruška dosáhly náklady na rekonstrukci 56 milionů korun. Kapacita se
zvýšila o 30 míst pro nejmenší děti.
Zajištěno je bezbariérové prostředí celého objektu, nové vybavení,
vybudování komunikačních krčků
mezi budovami a provedena byla
i rekonstrukce kuchyně.
Mateřská škola Motýlek získala

přestavbou za 25 milionů rovněž
bezbariérový přístup a dostavbou
dalšího podlaží vzniklo 20 nových
míst pro děti. Vybudován byl také
výtah a zahrada školky je doplněna
novým herním vybavením.
Náročná byla i rekonstrukce Mateřské školy Pastelka. Kapacita se navýšila o 40 míst, vznikl bezbariérový
přístup, přistavěn byl dvoupodlažní
pavilon a pořízeno nové vybavení.
V neposlední řadě byla také zřízena
čistírna odpadních vod. Náklady
přesáhly 58 milionů korun.
Základní škola Kaplického má
po rekonstrukci za 22 milionů
upravené vnitřní dispozice, ná-

stavbu a dvě nové odborné učebny,
kanceláře i zateplení. Zajištěn je
bezbariérový přístup a schodišťová
plošina.
Na Základní škole nám. Míru
došlo k navýšení počtu odborných učeben, dílen a souvisejících prostor včetně odborných
kabinetů, skladů a technické
místnosti. Zajištěno bylo jejich
vybavení a opět bezbariérový
přístup. Modernizace vyšla na 38
a půl milionu korun.
Náročná rekonstrukce Základní
školy 5. května proběhla u budov
I. i II. stupně. Významná byla i finanční spoluúčast statutárního

města Liberec. V případě budovy
I. stupně přesáhly náklady 70 milionů korun a zahrnovaly vznik sedmi odborných učeben, zajištění
bezbariérovosti, výtahu a zlepšení
celkového stavu objektu včetně
zateplení. U objektu II. stupně si
modernizace se stejným cílem vyžádala náklady ve výši 43 milionů.
Oproti výše uvedeným vyšla rekonstrukce Základní školy
Aloisina výšina na 10 a půl milionu. Vznikla nová odborná učebna i s vybavením, kabinety, výtah
a plošina, proběhly také venkovní
úpravy pro celkový bezbariérový
stav zařízení.
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Zapojte se do diskuze o problémech
místní dopravy z pohodlí domova

První ze tří plánovaných veřejných projednání, které souvisí s tvorbou Plánu udržitelnosti
městské mobility pro města Liberec a Jablonec nad Nisou, se bude konat 25. listopadu
od 16 hodin. Diskuze nad problémy místní dopravy a její závěry se stanou podkladem pro
další fáze projektu.
Odbor strategického rozvoje a dotací
„Způsob veřejného projednání
bude přizpůsoben vládním opatřením v souvislosti s bojem proti
epidemii covidu-19. Projednání se
uskuteční formou online setkání,
prezentována budou dosavadní
zjištění a připojení účastníci se budou moci zapojit do diskuze. Odkaz na online přenos bude zveřejněn v předstihu na stránkách www.
chytrenacestu.cz a prostřednictvím dalších informačních kanálů,“ upřesňuje podobu veřejného
projednání Jan Kašík, vedoucí projektu. „Aby byla podstata veřejného
projednání zachována, zajistíme
připojeným účastníkům možnost
do přímého přenosu vstupovat
formou příspěvků, na které budou
přítomní odborníci reagovat,“ doplňuje vedoucí projektu. Občané
se podrobnosti včas dozví na webu
města a na FB.
Předmětem projednání bude

dopravní situace v Liberci a její
nejpalčivější problémy, vliv individuální automobilové dopravy na
úkor dalších, jako je cyklodoprava,
pěší doprava, ale i veřejná hromadná doprava. Dotkneme se nutných
kroků ke zklidnění centra a odvedení tranzitní dopravy, ale i řešení
dopravní obsluhy řídce osídlených
oblastí. Obyvatelé se seznámí s důvody nedostatečného napojení
Na projekt „Plán udržitelné městské mobility Liberec,
Jablonec nad Nisou“ je poskytována finanční podpora EU.

příměstské dopravy na městskou
veřejnou dopravu, lokalizovány
budou vhodné přestupní uzly. „Jedině vzájemná spolupráce mezi
zástupci vedení měst, dopravními
experty a místními obyvateli může
vést k dlouhodobě udržitelnému
a ekonomickému komplexnímu
řešení,“ komentuje vedoucí projektu Jan Kašík a dodává: „Obzvlášť
v dnešních ztížených podmínkách
oceníme zapojení aktivních obyvatel Liberce, Jablonce nad Nisou
a okolí do tvorby plánu ve prospěch společné shody nad prioritami celého území.“

Věřejné osvětlení zpět pod křídla města
K poslednímu dni července 2021 dojde k ukončení smlouvy mezi městem Liberec a společností Eltodo Osvětlení týkající se zajištění servisu veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení ve vlastnictví Liberce. Rada města se zabývala záměrem převedení správy těchto
zařízení na technické
služby.
Redakce
Technické služby by za tímto účelem zřídily od 1. srpna
příštího roku středisko pro
servis veřejného a speciálního
osvětlení, signalizačního zařízení a nástavbových systémů
pro dopravu (meteo + parkovací systém).
„Toto středisko by v rámci
servisní činnosti zajišťovalo
detekci a odstraňování poruch
a také by provádělo preventivní periodické prohlídky a revize zařízení, rovněž spolupráci
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při zlepšování pasportu,
a to vše minimálně v kvalitě a úrovni servisní činnosti
z roku 2019 a 2020,“ popisuje náměstek pro technickou
správu města Jiří Šolc.
Odhadované roční náklady na servis včetně ostatních
nákladů jsou 51 530 937 Kč.
„Jsem rád, že se po dlouhých 15 letech vrací správa
veřejného osvětlení do náruče města, věřím, že správa
osvětlení bude stejně dobrá,
ale levnější,“ uvádí náměstek Jiří Šolc.

Krátkézprávy
Město musí pomoci
dopravnímu podniku,
jízdenka podraží
Jedním z dopadů koronavirové
pandemie v letošním roce je
snížení počtu cestujících městskou hromadnou dopravou,
a tím propad tržeb z jízdného
pro dopravní podnik. Ekonomickou situací dopravního
podniku se zabývali radní
města. Prvně odsouhlasili
mimořádný příspěvek ve výši
10 milionů korun a dále záměr
úpravy ceny jednorázového
jízdného.
„Těžko se nám to předkládá,
ale jinak to nejde. Čínská
chřipka sebrala dopravnímu
podniku na tržbách jen do
října přes 40 milionů korun.
Není naděje, že by se to letos
zmátořilo. Část výpadku bude
sanovat město, část cestující.
Město zaplatí o 10 milionů více
a cestujícím se zdraží jednorázové jízdné o 4 Kč. V roce
2013 šlo jízdné ze 16 korun na
20 korun, od té doby zůstalo
beze změn a od roku 2021
by bylo za 24 Kč. Lítaček se
zdražení netýká, naopak jsme
zavedli ještě jeden zlevněný
kupon pro rodiče na rodičovské dovolené, kteří doprovází
kočárek s dítětem,“ komentuje
situaci náměstek primátora
pro technickou správu Jiří Šolc.
Nový ceník bude platný od
1. ledna 2021.

Posílení spojů
do průmyslových zón
Od 1. listopadu jsou dočasně
posilovány vybrané spoje linek
č. 27 (Průmyslová zóna Sever)
a 31 (Průmyslová zóna Jih).
V pracovní dny a o víkendech,
v rámci předcházení šíření
covidu-19 v prostředcích MHD
Liberec, jsou na monitorované
spoje nasazeny dva autobusy
z důvodu předcházení přeplňování vnitřních prostorů
vozidel cestujícími.
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Veřejnýprostor
Krátkézprávy
Obnovené koše na
Soukenném náměstí
Začátkem listopadu byla
dokončena výměna a doplnění
odpadkových košů na Soukenném náměstí a ve Fügnerově ulici. Místo původních
třinácti je tam nyní sedmnáct
repasovaných kusů pocházejících z náměstí Dr. E. Beneše.
Repasy košů na Soukenném
náměstí provedlo občanské
sdružení Tulipan.
V okolí radnice se počet veřejných odpadních nádob
také zvýšil: na jaře, když byly
isnstalovány nádoby v novém
designu.
Podobnou obměnu s navýšením počtu kusů chystá město
také v ulicích Pražská a Moskevská, kam by se měly rozšířit
nové hranaté koše s logem
města od společnosti mmcité.

Noví ještěři
v libercké zoo
Pavilon tropů v zoologické
zahradě má nové obyvatele.
Z vídeňské zoo Schönbrunn
sem dorazila dvojice přes metr
dlouhých jihoamerických tropických ještěrů dracén krokodýlovitých. Jedná se o živočišný
druh, kterého mohou návštěvníci v liberecké zoo pozorovat
úplně prvně.

První projekty podle volby občanů
Květnatý kruhový objezd si přáli občané města Liberce, když na začátku letošního roku hlasovali pro projekty v participativním rozpočtu. Ten proběhl poprvé a město na jeho první ročník
vyčlenilo 5 milionů korun. Projekt výsadby kruhového objezdu trvalkami, růžemi a travinami
u terminálu MHD ve Fügnerově ulici získal 327 pozitivních hlasů.

Redakce
„Je patrné, že Liberečanům není
lhostejné, jak naše město vypadá
a jak se v něm žije. Lidé sami rozhodli o tom, jak vylepšit své okolí
nebo zlepšit život ve své ulici. Do
hlasování se zapojilo 3 422 Liberečanů. Část projektů stihneme realizovat ještě letos a zbytek dokončíme v příštím roce. Navíc projekty,
které neuspěly letos, mohou jejich
navrhovatelé přihlásit do dalšího
ročníku,“ uvádí primátor Liberce
Jaroslav Zámečník.
Kruhový objezd u terminálu Fügnerova prošel obměnou již na konci
října. Dalším projektem z participativního rozpočtu, který díky hlasům

občanů uspěl, je obnova dětského
hřiště na náměstí Českých bratří.
Nedávno město ukončilo výběrové
řízení na dodavatele herních zařízení, a pokud klimatické podmínky budou i nadále příznivé, mohlo
by být hřiště hotovo ještě do konce
roku. V rámci rekonstrukce budou
dodány a instalovány dřevěné a kovové herní prvky českých výrobců,
související úpravy provede zahradnická firma. Děti se tak mohou těšit
například na kreslicí tabule, pískoviště, nerezový kolotoč, nerezovou
vahadlovou houpačku, pružinová
houpadla, skákacího panáka, koš
na basket, na plochu pro ježdění na
odrážedlech nebo menších kolech
a koloběžkách, na dřevěnou rámo-

vou houpačku a atypické kostky se
skluzavkou.
Dalším projektem, který byl
podpořen v rámci hlasování, je
„Vytoužené dětské hřiště v Horním
Hanychově“, v rámci tohoto projektu bude dodána a instalována
5,5 m vysoká šplhací lanová pyramida, budou provedeny terénní
úpravy a doplněn mobiliář.
Lidé vybírali na webu www.participativni-rozpocet.cz/liberec/ po
dobu dvou měsíců z 29 návrhů, které na podzim loňského roku sami
vymysleli a podali. Na uvedené
adrese je přehled všech i výsledky
hlasování, podle nichž bude uskutečněno 12 projektů v celkové hodnotě cca 4,8 milionu korun.

HLEDÁME PRAKTICKÉHO LÉKAŘE DO HODKOVIC NAD MOHELKOU
Nově zrekonstruovaná ordinace VPL – nabízíme samostatnou práci v krásné venkovské praxi, na akreditovaném pracovišti s nadstandardním přístrojovým vybavením
a s možností odborného růstu. Pojďte si odpočinout od ruchu velkoměsta do krásné ordinace s minimem administrativy! Vhodné i pro kolegy v předatestační přípravě
nebo z oborů ARO, interny apod.

Nabízíme:
•
•
•
•
•

svobodnou volbu ordinačních hodin
samostatné rozhodování o léčebných postupech, lécích a přístrojovém vybavení
možnost konzultací s našimi specialisty
podpora administrativního týmu
podpora ve vzdělávání

HR Inzerce Hodkovice nad Mohelkou.indd 1

•
plný úvazek 30 hod/týdně
•
5 týdnů dovolené
Pro více informací kontaktujte:
Mgr. Kateřina Nevanová, Tel: 773 545 225, E-mail: personalni@vseobecnylekar.cz

Mzdová odměna
při plném úvazku pro
atestovaného lékaře

80 000 Kč
čistého

www.vseobecnylekar.cz

30.10.2020 14:01:20

Zpravodaj^Liberec

Listopad 2020

Ubrousky, zbytky, oleje a tuky do kanalizace nepatří

Ze zbytků jídel se stává krmení pro potkany, tuky ucpávají trubky a vlhčené ubrousky ničí čerpadla. To vše může zapříčinit problémy při udržování provozu systému odpadních vod.
Severočeské vodovody
a kanalizace
V kanalizační síti, kterou
provozuje společnost Severočeské vodovody a kanalizace
(SčVK), se často objevuje zvýšené množství látek a předmětů,
které do kanalizace nepatří.
Kanalizace je určena výhradně k odvádění odpadních vod.
Vody mírně znečištěné během
běžné denní hygieny, užívání
toalety, úklidu, praní či mytí nádobí. Co do kanalizace nepatří,
je určeno zákonem a všechny
detaily mohou odběratelé najít v Kanalizačních řádech jednotlivých měst zveřejněných na
webových stránkách společnosti
www.scvk.cz.
Rozhodně do kanalizace nepatří biologický odpad (zbytky jídel,
odpad z kuchyňských drtičů),
tuky, fritovací či motorové oleje.
Stejně tak veškeré hygienické po-

CO DO STOKOVÉ SÍTĚ NESMÍ VNIKNOUT
- látky radioaktivní, látky ropné
- látky infekční a karcinogenní
- látky omamné a hořlavé
- jedy, žíraviny, výbušniny, pesticidy
- biologicky nerozložitelné tenzidy
- organická rozpouštědla
- průmyslová a statková hnojiva, zeminy
- silážní šťávy
- látky působící změnu barvy vody
- neutralizační kaly
- hygienické potřeby
- pevné odpady včetně kuchyňských

třeby, chemikálie a léky. Všechny
tyto věci ohrožují samotné fungování kanalizačního systému
a čistíren odpadních vod. Zbytky
potravin v kanalizaci podporují život různých živočichů. Odpad z kuchyňských drtičů zanáší
kanalizaci usazenými pevnými

látkami, na které se vážou zejména tuky, což může mít za
následek snížení průtočnosti
kanalizačních přípojek až po jejich úplné ucpání.
Plastové části z hygienických
potřeb, které se nerozloží, zase
mohou zničit čerpadla v čerpacích stanicích odpadních
vod. Čerpadlům také vadí vhazování vláknitých materiálů do
kanalizace (kousky vaty, hadry
apod.). Ty se pak namotávají na
oběžná kola čerpadel a způsobují jejich ucpávání, případně
se dostávají mezi oběžné kolo
a hydraulickou skříň s následkem poškození ucpávky a zničení pohonného elektromotoru.
Provoz čistírny odpadních vod
může výrazně zkomplikovat řada
chemických a nebezpečných látek, z nichž některé jsou vysoce
jedovaté a výbušné a mají negativní vliv na biologické procesy při
čištění odpadní vody.
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Protipovodňová
opatření na etapy
Liberec pracuje na výstavbě protipovodňových opatření na Lužické
Nise ve městě. Rada města zadala
zpracovat projektovou dokumentaci
pro první etapu výstavby podle návrhu pražské společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba. Projektová
dokumentace vyjde na 2 až 2,5 milionu korun. „Bohužel se tady roky
o ochraně města před povodněmi
nic nedělalo a je jen otázkou štěstí
a osudu, že se nám to nevymstilo,“
upozorňuje náměstek Jiří Šolc.
Čtyřicet procent území, které
bude protipovodňovými opatřeními zajištěno, vlastní společně statutární město Liberec, Povodí Labe
a ostatní státní správa. Zbylých
60 % parcel je soukromých.
Rozložení přípravy a výstavby je
na 5 etap po dobu 12 let. V první
etapě, která by měla být realizována
do roku 2028, se počítá s ochranou
čtyř úseků v centru města, okolo
ulice Okružní, povodňový park na
místě stávající zahrádkářské kolonie v ulici Winterova a dále poslední
úsek u areálu Intexu.

Opravy plastik a drobných památek
Odbor ekologie a veřejného prostoru
S ohledem na historickou
hodnotu vstupního portálu do
zookoutku postaveného v průběhu funkčního období ředitele Ericha Sluwy, zakladatele liberecké
zoo, provedla restaurátorská firma
opravu této ukázky tehdejší drobné funkční architektury. Vzhledem k tomu, že se vstupní portál
nachází u Masarykovy ulice, která
patří k nejhodnotnějším částem
městské památkové zóny, dohlíželi
na rekonstrukci pracovníci Národního památkového ústavu.
Plánovaná oprava Památníku obětem komunismu v parku
na Jablonecké ulici (zrcadla) je
bohužel odložena na rok 2021.
Památník se v roce 2020 stal opakovaně terčem vandalů a v této
věci je stále činná Policie ČR. Bohužel původní atypické sklo, které
bylo již jednou opravováno v roce
2012, se již v ČR nevyrábí. Proto

Opravený vstupní portál do zookoutku

se odbor EP spojil s autorem památníku, který provedl vzorkování a výběr nového skla, které se
vyrobí v zahraniční během zimy.

Vyměnit se budou muset obě skla.
Jakmile to klimatické podmínky
dovolí, bude provedena samotná
výměna.

V neposlední řadě odbor EP
chce v roce 2021 nechat zrestaurovat sochu sv. Jana Nepomuckého, která je umístěna v lesoparku
pod Klášterní ulicí. Celý tento
park u bývalého kláštera voršilek
by měl v následujících letech také
projít obnovou.
Socha světce byla zřejmě zhotovena kolem r. 1768, čímž by byla
jednou z nejstarších soch nacházejících se na území města. Aby tato
pískovcová plastika mohla být restaurována, chtělo by město na její
opravu získat dotace. V současné
chvíli tak odbor EP ve spolupráci
s NPÚ učinil první kroky k prohlášení sochy sv. Jana Nepomuckého
za kulturní památku, aby následně
mohl požádat o finanční prostředky na její záchranu. Nyní čekáme
na vyjádření Ministerstva kultury
ČR a pevně věříme, že dostaneme
kladné vyjádření, protože opravu
by si jistě toto pozdně barokní sochařské dílo plně zasloužilo.
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Názoryzastupitelů
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.

Pomoc rodičům v nouzi: bezplatná právní poradna

Už na jaře byla situace řady rodin špatná, teď je to leckde ještě horší. Mnozí rodiče přišli o příjmy, někteří i o zaměstnání. Státní
pomoc byla a je omezená a nesnadno dosažitelná. Hlavně samoživitelky a samoživitelé se tak dostávají do situace, kdy řeší, co
budou s dětmi jíst a jestli zaplatí nájem. Obrací každou korunu, jsou pod značným stresem a ten se projevuje i na jejich zdraví
a na atmosféře v rodině, která často houstne.
Josef Šedlbauer,
Změna pro Liberec
Moc si proto vážím toho, že se skupina mých kolegyň a kolegů rozhodla
vytvořit bezplatnou právní poradnu. Jsou mezi nimi právníci, sociální pracovníci a dále dobrovolníci,
kteří budou pomáhat s počátečním
kontaktem a shromážděním potřebných podkladů.
Poradna bude sloužit hlavně rodičům, kteří bydlí v Liberci nebo
v Jablonci nad Nisou. Příklady problémů, uvedené v rámečku, slouží
jen pro představu, bude možné řešit mnoho různých situací. Pokud
v nějaké situaci nedokážeme pomoci, dozvíte se to už po úvodním
kontaktu.

KDY MŮŽE PORADNA POMOCI
Dostali jste výpověď v práci a myslíte si, že není platná.

Dostali jste výpověď z nájmu a myslíte si, že to bylo neprávem.
Nevíte nebo si nejste jistí, na jaké sociální dávky máte nárok.
Řešíte problémy při předávání dětí s expartnerem.

www.volbaprokrajinu.cz

A jak to celé bude fungovat? Nejprve s vámi kontaktní pracovník
probere, co vás trápí. Zjištění zkonzultuje s právníky a sociální pracovnicí a dá vám vědět, jestli vaši
potíž může poradna pomoci řešit.
Pokud ano, tak se vaším problémem začne odborný tým zabývat
a následně vám pošlou návrh řeše-

ní a proberou ho s vámi. Je důležité,
abyste všemu rozuměli, takže bude
možné klást doplňující otázky.
Vzhledem k trvajícím omezením
bude poradna zatím fungovat přes
telefon a e-mail, po zlepšení situace s koronavirem je v plánu i možnost osobní konzultace.
Poradna začne fungovat od

první adventní neděle – tedy od
29. listopadu. Kontaktní informace
na poradnu budou od tohoto data
vyvěšené na facebookové stránce
sdružení Pro KRAJinu a na www.
volbaprokrajinu.cz.
Poradna bude provozována dobrovolnicky. Pokud se v právu nebo
v problematice sociální práce vyznáte a jste ochotni věnovat třeba
dvě hodiny svého času týdně, tým
poradny vás rád uvítá ve svých řadách! V tom případě se ozvěte koordinátorovi poradny Tomáši Nedělovi na nedela.tomas@volny.cz
nebo mně (kontakty jsou snadno
dohledatelné na webu Liberce).
Ještě jednou moc děkuji těm,
kdo se chodu poradny budou věnovat. A vám všem přeji co nejlepší
zvládnutí této náročné situace.

Děkuji…

Když jsem si dnes sedla k počítači, abych se rozepsala o problémech města, nenapadlo mě nic optimistického, co by se do
dnešní divné covidové doby hodilo. Média nás masírují od rána do večera. Vláda denně vydává různá prohlášení, kéž by aspoň
byla jednotná.
Petra Břeňová, ODS
Někteří odborníci
prohlašují, že budou lidé osamoceně umírat na chodbách nemocnic a že pandemie tu
s námi bude až do roku 2022, další
ubezpečují, že do Vánoc bude po
všem. Těžko říct, kde je pravda.
To, co bych si teď nejvíc přála já, je
mít zpět svůj obyčejný život, který jsem do února žila. Věřím, že je
nás hodně.
Jako členku ODS, která je proti

omezování svobody a zásahům do
svobodného podnikání, mě tento stav velmi ubíjí. I jako člověka,
který miluje cestování, kulturu,
sport a setkávání se s přáteli. Jako
pracovník odboru zdravotnictví,
který je denně v kontaktu s realitou, uznávám, že je zcela na místě omezit sociální kontakt a nosit
roušky.
Již nyní jsou nemocnice v našem kraji na hranici maxima,
zejména v personální oblasti.
Sestřičky pracují téměř nepřetržitě a ve velkém psychickém

i fyzickém vypětí. A pomyslný vrchol pandemie je prý ještě před
námi…
Myslím si tedy, že to nejmenší, co každý z nás může udělat, je
chvíli počkat s tím normálním,
na co jsme všichni zvyklí. Protože
tahle doba normální není. A také
děkovat. Prosté DĚKUJI a úsměv
lidem, kteří si to zaslouží.
Za sebe děkuji všem lékařům,
zdravotním sestřičkám a bratrům,
zkrátka všem, kteří pracují v nemocnicích a na záchranné službě.
Děkuji pracovníkům hygieny. Dě-

kuji zaměstnancům v sociálních
službách, vojákům, hasičům i policistům. Děkuji všem prodavačkám, řidičům autobusů, pracovníkům lékáren, pošt, zásilkových
společností.
Děkuji všem, kteří jsou v téhle
době ve styku se spoustou lidí,
a jsou tak potenciálně v ohrožení.
Zhruba za měsíc jsou tu Vánoce. Přeji vám, abyste je prožili
hlavně ve zdraví a sešli se u vánočního stolu se všemi, které milujete.
Věřím, že nadcházející rok bude
lepší než ten letošní.
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Liberec město sportu – status quo a co dál?

V červnovém zastupitelstvu jsme schválili Strategii sportu města Liberec, která shrnula současnou situaci počtu sportovních
oddílů, jejich sportovců a stavu sportovišť a určila priority opatření, která bychom měli naplňovat. Liberec se dlouhodobě už
svou polohou profiluje jako město sportu, ale z minulosti a okolní přírody se věčně těžit nedá.
Renata Balašová,
Šárka Prachařová,
ANO 2011
Některé změny už nastaly
a úspěšně městu vylepšují sportovní tvář před místními i před návštěvníky z jiných měst nebo zemí.
Sportfilm, festival sportovních
filmů v novém kabátě zabodoval
jak filmy, tak sportovními hvězdami jako Radek Štěpánek nebo
Klára Kolouchová, které uvedly
své snímky osobně v kině Varšava
1. října 2020. Festival se konal již po
třiadvacáté, ale poprvé zaznamenal
rekordní počet 356 filmů z 58 zemí
celého světa a nabídl novou online
platformu pro zhlédnutí vybraných
snímků z pohodlí domova.
Skiareál Ještěd pod taktovkou

TMR uspěl a po kompromisu
s ochránci přírody díky Memorandu Ještědéle získal potřebná
povolení a začal budovat sjezdovku Nová Skalka. Město získává
novou sjezdovou trať dlouhou 1,5
km a širokou 45 m, která zajistí
bezpečnost všech lyžařů. Investice v řádu desítek milionů a provoz
dle pachtovní (nájemní) smlouvy
jdou za TMR a k tomu platí městu
„nájem“.
Sport Park (aréna) je trochu
v jiné situaci. Největší sportovní
areál v kraji nabízí 35 sportovišť
a je domovem hokejových mistrů
Bílých tygrů již od svého vzniku
v roce 2005. Čas běží a sportoviště
by potřebovala investice do oprav.
Nejhorší situace je ve Svijanské
aréně a na atletickém stadionu.

Město však kvůli platné koncesionářské smlouvě se soukromým
provozovatelem, společností SFM
Liberec, s.r.o., nemohlo doposud
žádat o žádné dotace na opravy
od Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy. Navíc SFM s ohledem na situaci s koronavirovým
částečným lockdownem zvažuje
pochopitelnou výpověď a odchod
z provozování arény. Je to však
škoda, neboť se konečně po mnoha jednáních s Národní sportovní
agenturou (NSA) mění podmínky
pro dotační tituly na investice do
sportovní infrastruktury. Na Sportfilmu se během konference na
téma financování sportu vyjádřil
místopředseda NSA Ivo Lukš, že by

o nově vypsané dotační programy
mohla žádat města a městské společnosti vlastnící sportoviště jako
je Sportpark. A to je ta přelomová novinka, městské společnosti,
jejichž sportoviště, provozují na
základě zákona o veřejných zakázkách soukromé firmy, jako je
i SFM, budou moci žádat o dotace
na opravy a investice.
Sportovní status quo města Liberce se mění, Sportfilm a Skiareál
Ještěd obstály v nové době, co ale
ostatní páteřní sportoviště, jako
je městský bazén a Sportpark se
svým provozovatelem? Čeká nás
ještě hodně vyjednávání, rozhodování a hledání cest, ale to je také
tak trochu adrenalin a ten ke sportu patří.

Potřebuje park u muzea zásadní proměnu?

V říjnu představilo vedení města na svém Facebooku, jak má vypadat „nový“ park u muzea.
Zuzana Kocumová,
Liberec otevřený lidem
Vzrostlý rododendron a nějaké stromy
mají zmizet, přibude
více vydlážděných, byť údajně
vsakovacích ploch, na zadní straně muzea by měla být kavárna,
před muzeem výstavní panely,
květinové záhony.
U projektu můžeme posuzovat
dva aspekty:
1) Líbí se nám?
2) Je jeho realizace potřebná?
AD 1) LÍBÍ SE NÁM?
Zde není jednoduchá odpověď. Kdyby se jednalo o zanedbaný prostor, který je třeba řešit, tak
bude návrh jistě posuzován jinak,
než když má dlažba a záhony
nahradit současnou zeleň a podobu parku, ke které má mnoho
lidí, pro někoho možná iracionální, citový vztah. Takže pro
anonymního diváka bude návrh
jistě zajímavým. Ale pro člověka

se vztahem k místu je naprosto
zbytečným zásahem do krásného
prostoru, kde se velká část veřejnosti ptá: „Proč ho měnit?“
AD 2) POTŘEBUJEME PARK
REKULTIVOVAT?
To je podle mě zásadnější
otázka. A zde se názory těch, kteří
chtějí projekt realizovat, naprosto zásadně liší od těch, kteří park
využívají.
Označil by park u muzea někdo za problém Liberce? Je ošklivý? Nebezpečný? Lidé ho nevyužívají? Vyhýbají se mu? Ne. Park
je naopak naprostou většinou lidí
vnímaný jako krásná zelená oáza
u stejně krásné historické budovy.
Jako z jiného světa vypadají
argumenty vedení kraje, které
projekt připravuje, nebo architektů. Ty znějí ve smyslu: „Vám se
současný stav líbí?“ „Takto podle
vás snad má vypadat veřejný prostor?“ „Vždyť ten rododendron
tam před 20 lety ještě nebyl.“

Pojďme se odmyslet od různých názorů na to, jak má a nemá
vypadat veřejný prostor, a jestli
rododendrony mají nebo nemají být symbolem Liberce i v budoucnosti.
Speciálně v dnešní době bychom měli energii, čas a peníze
věnovat tam, kde je to nezbytně
třeba. A že těch míst v Liberci
máme. Vždyť i Liberecký kraj odložil realizaci náplavky, která by
jednomu z takových zanedbaných míst vysloveně pomohla.
Podle našeho názoru neobstojí
ani argument, že 30 milionů, kte-

ré by „obnova“ parku stála, nás
nemusí zajímat, protože přijdou
z Norských fondů. I dotace se
dají využívat smysluplně na řešení palčivých problémů, nebo
zbytečně a proti vůli značné části
obyvatel jen proto, že se nám je
na projekt podaří získat.
Navíc, jak bylo vidět na velmi
bouřlivých debatách na sociálních sítích, u všech větších projektů, které zasahují do veřejného prostoru, by mělo být součástí
veřejné projednání. Aby se už při
přípravě zadání mohlo řešit, na
čem lidem i institucím záleží, co
jsou problémy k řešení a které
naopak nejsou. Pak bychom si
všichni mohli ušetřit jak mnoho
práce, tak mnoho konfliktů a nedorozumění.
Chtěla bych se dožít doby, kdy
vylepšování tak krásných míst,
jako je okolí muzea, bude zásadním problémem města, protože
vše ostatní bude vyřešené. Obávám se ale, že tato doba je ještě
velmi, velmi vzdálená.
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Bezpečnost na terminálu, nevzhledný stánek a zelená střecha
Jaroslav Zámečník,
SLK

PANORAMATICKÉ KAMERY
DOHLÉDNOU NA POŘÁDEK
Na terminálu MHD a náměstí
Dr. Beneše jsme učinili další krok
ke zvýšení bezpečnosti a dodržování pořádku. Kromě hlídek strážníků nám v těchto místech začnou
pomáhat i dvě nové panoramatické kamery. Liberecký kamerový
systém má nyní 53 kamerových
bodů včetně tří mobilních kamer.
Hlavní úkol kamerového systému
není, jak někteří kritici říkají, „šmírovat lidi“, ale využít kvalitního
záznamu zpětně při zjišťování pachatelů a prokazování přestupku či
trestné činnosti.

ANKETA ROZHODLA
O ODSTRANĚNÍ STÁNKU
V červenci 2019 jsme se v anketě zeptali občanů Liberce, zdali
stánek na Soukenném náměstí
zachovat, nebo odstranit. Ankety
se zúčastnilo přes 3 tisíce obyvatel
a 82 % z nich bylo pro odstranění.
Počátkem listopadu firma Asano
na zakázku města zahájila jeho
demolici a podle přání občanů na
jeho místo brzy přijde rozšíření
parku, vysadíme zde platan javorolistý a umístíme zdroj pitné vody.

COVID EKONOMICKY NIČÍ MHD
V rámci opatření vyhlášených
vládou a následným úbytkem cestujících v MHD připravil Dopravní
podnik měst Liberce a Jablonce
nad Nisou dočasnou změnu jízdních řádů. Tyto jízdní řády už byly
v platnosti v červenci a srpnu 2020

VESELÉ VÁNOCE

PRODEJ
VÁNOČNÍCH
OZDOB A VÝROBKŮ
CHRÁNĚNÝCH
DÍLEN
OD 20. LISTOPADU
MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM LIBEREC

a v době první vlny koronaviru.
Zatímco před pandemií jezdilo
v Liberci autobusem přibližně 520
tisíc cestujících a tramvají 270 tisíc
cestujících týdně, v době nouzového stavu je to méně než polovina. A to má negativní ekonomické
dopady na celý dopravní podnik
i rozpočet města Liberce. Město Liberec pošle dopravnímu podniku
kromě každoroční dotace 280 milionů Kč ještě letos další finanční
pomoc ve výši 10 mil. Kč. Nepříznivou zprávou je to, že to nebude
stačit a od ledna 2021 jsme museli
upravit cenu jednorázové jízdenky
na 24 Kč. Předplacených kuponů,
tzv. lítaček, na které cestuje přibližně 30 tisíc Liberečanů, se zdražení
netýká a ceny zůstávají stejné jako
v roce 2020. Další příznivou zprávou je, že už od září jsme nasadili
dalších 10 zbrusu nových kloubových autobusů, takže na nejvytíženějších linkách je více prostoru pro cestující.
OPRAVY SILNIC, CHODNÍKŮ
A TRAMVAJOVÉ TRATI
V Klášterní ulici už finišujeme s posledními úpravami. Liberecký kraj, jemuž tato silnice
patří, začátkem října dokončil
kompletní rekonstrukci. Město
Liberec souběžně dokončilo
v těchto dnech chodníky, které
jsme udělali nově ze žulových
kostek. Nové jsou i kamenné obruby u parku a lampy
s novým barevným vizuálem.
V Klášterní ulici ještě doplníme
koše a zábradlí před školkou
a na jaře vysadíme stromy a trvalky.
V listopadu stihneme zahájit
opravu části Strakonické ulice
v Dolním Hanychově. Technické služby města Liberce také
dokončují rekonstrukci ulice
U opatrovny a v Dolním Hanychově opravu tramvajového
pásu ve směru na konečnou zastávku pod Ještědem. Výluka na
tramvajové lince č. 3 bude trvat
až do konce listopadu. U sídliště Kunratická byly dokončeny
stavební úpravy okružní křižovatky na silnici I/14. Nová odbočující větev řidičům usnadní
a zrychlí nájezd na silnici mezi
Libercem a Jabloncem.

DOKONČILI JSME OPRAVU HISTORICKÉHO VSTUPU DO ZOO
Historický vstup do zoo v Masarykově ulici se dočkal opravy.
V rámci oprav byly zhotoveny nové
omítky, bylo doplněno oplechování říms, odvodnění portálu a dále
byl proveden nový sjednocující nátěr v původních barevných tónech.
Oprava stála 150 000 korun a provedla ji restaurátorská firma pod
dohledem pracovníků Národního
památkového ústavu.
Vstup byl postaven ve 30. letech
minulého století v průběhu funkčního období ředitele Ericha Sluwy,
zakladatele liberecké zoo. V minulosti měl vstupní portál německý
nápis „Zum Tiergarten“. O jeho
obnovení se v současnosti vedou
různé diskuze.
V PAVLOVICÍCH BUDE NOVÝ
LIDL SE ZELENOU STŘECHOU
Prodejna Lidl v Pavlovicích
projde v roce 2021 rekonstrukcí
a s vedením společnosti jsme se
dohodli, že novou prodejnu postaví se zelenou střechou. Zároveň
na své náklady Lidl vybuduje dvě
kryté autobusové zastávky MHD
(zastávka Stračí) rovněž se zelenou střechou. Takovou zastávku
už máme na ulici Dr. M. Horákové
u Kauflandu. Výsledkem dohody
je i výsadba zeleně, další stromy
na parkovišti, plochy umožňující vsakování, doplněný chodník
v zeleni od zastávky (původně vyšlapaná stezka) a také podzemní
parkoviště. Vše na náklady společnosti Lidl.
ZKRÁŠLOVÁNÍ DALŠÍCH
KOUTŮ LIBERCE
V říjnu jsme provedli výsadbu
trvalek v Blažkově ulici u terminálu MHD. Na výsadbu nám přispěla
firma Denso částkou 10 tisíc Kč.
O kousek dál jsme nechali vysadit
trvalky, růže a traviny, a to přímo
na kruhový objezd. Tento počin
vzešel z participativního rozpočtu,
o kterém rozhodovali sami občané. Tento projekt získal 327 vašich
hlasů. Dále jsme v parku u kostela
sv. Jana Křtitele v Rochlici založili květnatou louku, která nahradí
část trvalého travního porostu.
Takže na jaře se budeme moci kochat.
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CHCEŠ VYRÁBĚT
AUTA BUDOUCNOSTI?
Máme pro tebe místo ve ŠKODA AUTO.

OPERÁTOR
VÝROBY

SEŘIZOVAČ

AUTOELEKTRIKÁŘ

OBRÁBĚČ

Náborový příspěvěk 12 000 Kč
13. plat
Ubytování od 1 800 Kč/měs
Výhodný pronájem auta

BEZPLATNÁ LINKA

800 111 141

nabor@skoda-auto.cz

www.skoda-kariera.cz
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Kultura, společnost
Divadlo F. X. Šaldy

Pamatuju si
to přesně…
Martin Polách, herec

Zemřel Herec

V pátek 16. října zemřel ve věku 77 let herec Ladislav Dušek,
jeden z pilířů liberecké činohry posledních třiceti let.

Byly to moje první Velikonoce
v Liberci. Nebyl jsem v angažmá
ještě ani tři měsíce a Láďa se mě
zeptal: „Pane kolego, chcete si
tykat, nebo onikat?“ Ani na vteřinu jsem nezaváhal. A tak jsme
si dvacet sedm let onikali. Vzal
mě za parťáka a už to jelo… Pak
jsem dvacet pět let musel dělat
Mikuláše, aby mohl zlobit jako
čert… mimochodem taky nás
s Věrkou na liberecké radnici oficiálně oddal… stáli jsme u zrodu
Skotských her na Sychrově a ani
jednou nevynechali… založili spolu Liberecké království…
pořádali se všemi královskými
ministry plesy Jeho Veličenstva
Františka Ladislava I., na kterých
nám rozdával řády a medaile… vyrazili na moře, abychom
získali pro Království ostrov…
pravidelně sázeli společně s kolegy Královskou sportku, a i když
jsme dohromady nikdy nic nevyhráli, byly to časy noblesní
zábavy.
Láďa byl recesista velkého
formátu, pábitelem nadosobních rozměrů, opravdový gentleman a… kamarád.
Narodil se v Praze na Žižkově,
s nímž spojil i své divadelní začátky jako protagonista amatérského
souboru Excelsior, který byl v šedesátých letech po celé Praze známý svými parodickými a satirickými inscenacemi. Několikrát se v té
době objevil v menších rolích i na
prknech Národního divadla.
V roce 1969 přesídlil do Mostu,
kde se na dvacet let stal členem
stálého souboru Městského divadla, tehdy nazvaného Divadlo
pracujících. V roce 1989 přešel do
souboru Divadla F. X. Šaldy v Liberci, kde se uvedl několika role-

Pozdravuj
doma
Jana Hejret Vojtková, herečka
Milý Láďo, píšu Ti na louce. Koukám na nebe a cítím,
že tady jsem Ti tak nějak blíž.
Budu stručná, neboj. Venčím
psy a vzpomínám.
Pamatuješ, jak jsme měli oba
dva dalmatiny? A oba často chodívali v černém? A smáli jsme se
tomu, jak jsme ty jejich chlupy
měli na všem, co jsme nosili.
Anebo, Nicku, jak jsem ti hrála
ve Výstřelech na Broadwayi milenku Olivu? Moc nás to tehdy
bavilo… Často jsme se spolu
smáli i na jevišti.
Vzpomínáš, jak jsem Tě
vždycky chytla v představení
Mučedník za ruku, když zhasli a my měli ve tmě odejít z jeviště? Tou stejnou rukou jsi mi
v tom samém představení žehnal, pane faráři. Duchovní Ti
šli… Slušeli tvé velké duši. Víš,
mám doma pět kocourů. Ale
něco Ti prozradím. Jsi můj nejmilejší kocour ze všech, Mikeši.
Tvoje Křenková z Atomové kočičky. Velká, láskyplná, moudrá
srdce nezhasínají. Nikdy…
Pozdravuj DOMA.

mi v adaptaci Hrabalova románu
Obsluhoval jsem anglického krále.
O dva měsíce později se stal jedním z významných hybatelů divadelní stávky, spoluorganizoval
převzetí divadla a mítinky s publikem. Jasně a razantně vstoupil do
historie města i v mimodivadelních akcích listopadové revoluce,
v pozdějších letech zasedal na liberecké radnici ve dvou volebních
obdobích jako člen zastupitelstva.
V divadle se postupně stal nepostradatelným hercem velkých
charakterních rolí a přes třicet let
se v nich objevoval na jevišti Ma-

lého i Šaldova divadla. Kromě nich
hrál s chutí i role menší, kterým
vždy dokázal vtisknout nepřehlédnutelnost a originalitu. A navíc se
stal výrazným muzikálovým hercem.
Vypočítat všechny jeho role nelze, bylo jich hodně přes dvě stě,
z toho více než polovina v Liberci.
Hrál například Kapuleta v Romeovi a Julii, profesora Serebrjakova
ve Strýčku Váňovi, majora Huga
v Rozmarném létě nebo Macduffa
v Macbethovi. Svůj komediální talent uplatnil mimo jiné jako Orgon
v Tartuffovi, Andrew v Sexu noci

svatojánské nebo jako fotbalový
rozhodčí-Básník ve Šťovíku, pečených bramborách.
V posledních letech se do paměti diváků zapsal především jako
Josef Stalin v komedii Leninovi
balzamovači nebo farář Menrath
v dramatu Mučedník. Naposledy
stál na jevišti 28. září v jedné ze
svých nejhezčích rolí posledních
let jako arcibiskup z Canterbury
v derniéře inscenace Králova řeč.
Nestál ani stranou zájmu filmařů,
před pár týdny se na plátnech kin
blýskl rolí ve filmu Bohdana Slámy
Krajina ve stínu.
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Znovuobnovení památníku Adolfa Loose

Technická univerzita v Liberci, statutární město Liberec a Liberecký kraj ve spolupráci s Kanceláří architektury města připravují znovuobnovení památníku Adolfa Loose v Liberci a novou vizuální instalaci od umělce Richarda Loskota.
Kancelář architektury města

LOOSOVY NEJZNÁMĚJŠÍ PROJEKTY
Architekti okolo libereckého
1908 – American Bar, Vídeň
Sdružení architektů a inženýrů
1909 – krejčovský salon Kníže, Vídeň
(SIAL) se Adolfa Loose rozhodli
1910 – Steiner Haus, Vídeň
připomenout v 80. letech památní1910 – Looshaus (budova Goldman & Salatsch), Michaelerplatz, Vídeň
kem k tehdejšímu výročí 50 let po
1922 – Rufer Haus, Vídeň
jeho úmrtí.
1922 – Villa Stross, Vídeň
Znovuobnovení
památníku
1925 – Maison Tzara (dům pro Tristana Tzaru), Montmartre, Paříž
bude vytvořeno ku příležitosti 150.
výročí narození jednoho z nejvý1926 – Villa Moller, Vídeň
znamnějších světových architektů
1928 – Müllerova vila, Praha
20. století na původním místě pa1929 – Khuner Villa, Kreuzberg, Rakousko
mátníku před budovou H technické univerzity. Autorem původního
památníku byl sochař Jiří Seifert.
Jeho realizace proběhla v roce
1981 a byla navržena v podobě
stupňovitých betonových kvádrů
v jedné řadě vytvářejících na svém
konci otevřenou kruhovou výseč.
Prostorovou skulpturu doplňuje
podlouhlá lavice s upomínkovou
deskou připomínající studium
Adolfa Loose na Průmyslové škole
v Liberci 1882–1887. Prostorová socha, která je příkladem brutalistního umění.
Adolf Loos se narodil 10. prosinPůvodní památník z roku 1981
ce 1870, je považován za jednoho
ze zakladatelů moderní architek- žádná jeho stavba nestojí, jediným mens & Halske pro výstavu čestury a čelného představitele archi- známým
projektem
určeným kých Němců v roce 1906. Byla to
tektonického purismu. V Liberci pro město byl pavilon firmy Sie- největší výstava v historii Liberce.

Adolf Loos

Loos se celý život pohyboval mezi
Vídní, Paříží a New Yorkem. Odmítal přebytečnou zdobnost, jíž
se vyznačoval právě panující styl
secese, a prosazoval stroze funkční
a praktickou obytnou architekturu.
„Ornament je zločin,“ prohlásil ve
svém nejslavnějším výroku. Zdobnost považoval za projev primitivismu, věcnost a účelnost za znaky
kulturní vyspělosti. V České republice jeho autorství nese více než 30
budov a interiérů.
Datum výročí narození Adolfa
Loose připadá na 10. prosince, kdy
bude připraven i doprovodný program.

Nejdlova skulptura a koncerty na podporu kultury
Jak ve všeobecně obtížné době covidu aktivně podpořit důležitou oblast kultury a pozvednout alespoň o něco málo náladu
našich občanů? Třeba tím, že po letech degradace přesunete na důstojné místo významnou sochu nebo finančně podepřete sérii koncertů, a dáte tím také trochu práce a radosti hudebním uskupením mnoha žánrů. A obojí učinilo i město Liberec.
Ivan Langr, náměstek primátora pro
kulturu, školství, sociální věci
a cestovní ruch

Skulptura Slavoje Nejdla Po válce dlouhá léta tiše degradovala
v jednom z podmáčených koutů
parku na Jablonecké ulici, jemuž se
nehodila do současného konceptu
památníku obětí komunismu. Spolek za estetiku veřejného prostoru,
který se zabývá revitalizací moderního umění v intravilánu města,
přihlásil projekt přesunutí Nejdlovy sochy do participačního rozpočtu, projekt ale v hlasování občanů
neuspěl. Přesto jsem považoval za

Skulptura Po válce

důležité právě tomuto nápadu dát
prostor k realizaci. Skulptura totiž
vznikla v rámci slavného sochařského sympozia Socha a město
1969 a její přesun na důstojné místo v parku Clam-Gallasů ukazuje

nejen na to, jak si vážíme kulturního dědictví a jeho tvůrců, ale i jak
umíme vnímat krásno ve všech
jeho uměleckých podobách.
Druhým chvályhodným počinem je série listopadových a prosincových nedělních koncertů
s názvem Kultura přežije na podporu libereckých kapel nejrůznějších žánrů. Vymyslel a pořádá
ji spolek Kultura v čele s kapelníkem Big’O’Bandu Markem Ottlem.
Krásný nápad živých vystoupení
přenášených online na sociální sítě
podpořilo finančně město Liberec i Liberecký kraj, abychom tak
společně alespoň trochu pomoh-

li strádajícím hudebníkům, kteří
kvůli vládním opatřením nemohou
účinkovat, živit sebe a své rodiny
a přinášet zábavu a relax svým fanouškům. Je to i symbolický výraz
solidarity s churavějící kulturou,
která přitom má schopnost vyvolávat pozitivní emoce a otvírat ty
lepší stránky v nás.
Ještě do konce letošního roku by
přitom kulturymilovní Liberečané
měli dostat další příležitosti k jásání – nepočítám-li (snad) znovuotevření našich dvou skvělých divadel,
představíme vám už brzy právě
renovovanou kapli Božího hrobu.
Kultura žije a přežije!
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Pořady knihovny virtuálně

Přednášky, besedy i čtení knihovny můžete nyní nově sledovat
online na kanále knihovny, který najdete na síti YouTube pod
názvem Krajská vědecká knihovna v Liberci.
Krajská vědecká knihovna Liberec
Vážení a milí čtenáři, abychom
vás neochudili o zajímavé přednášky a pořady, které jsme pro vás
měli naplánované pro uplynulé
období, rozhodli jsme se přinést
vám některé z nich alespoň formou webinářů na platformě Zoom
nebo v podobě videí na našem
YouTube kanále.
Již nyní tam můžete zhlédnout

záznamy některých uplynulých
přednášek či literárních čtení libereckých básníků ze spolku LAK
nebo poutavou procházku po sakrálních památkách Libereckého
kraje v zasvěceném podání Ing.
Jany Vančatové. Nově vám zde
budeme na pokračování přinášet
povídání o evropské literatuře, tzv.
Literární toulky Evropou, které pro
vás připravuje paní Vladimíra Hamalová. Z listopadové nabídky se
dále můžete těšit např. na přednášku Terezy Dubinové Biblické příběhy a postavy ve výtvarném umění nebo na oslavu
Dne poezie v podání básníků
spolku LAK a na další pořady.
Program knihovny naleznete
jako vždy na našem webu kvkli.cz v sekci Kalendář akcí. Pro
aktuální informace o akcích,
službách a provozu knihovny sledujte také náš Facebook
a Instagram pod názvem
Knihovna Liberec.

Kulturák, nebo Rakev? Výzkum živých jmen pokračuje
Přesně 2 645. Tolik lidových názvů přidali Liberečané do interaktivní mapy Živá jména. Mapa je součástí stejnojmenného projektu, který v září 2019 spustili Daniel Vrbík a Václav Lábus z Technické univerzity v Liberci. Úspěšný projekt nyní začíná svou
druhou fázi. Jejím cílem je zjistit, která z nasbíraných jmen mají největší počet aktivních uživatelů. A i tentokrát se počítá s pomocí veřejnosti.
Daniel Vrbík, Václav Lábus
„Běžný obyvatel města pro svou
orientaci aktivně používá řádově
desítky, výjimečně stovky jmen,
a to v závislosti na tom, v jakém
sociálním a fyzickém prostředí se
pohybuje,“ vysvětluje spoluřešitel
projektu Živá jména Daniel Vrbík.
„Předpokládáme ale, že existuje
něco jako základní fond lidových
jmen, která zná a užívá v podstatě každý Liberečan. Taková jména
označují hlavní orientační body
ve městě,“ doplňuje další z autorů projektu Václav Lábus. Úkolem
druhé etapy projektu, která startuje
v těchto dnech, je tento orientační
systém obyvatel města poznat.

Za tím účelem autoři projektu
připravili webovou aplikaci, jejímž
prostřednictvím se mohou dobrovolníci ke znalosti jednotlivých
jmen vyjádřit. Aplikace je přístupná z webového rozhraní http://
mapy.fp.tul.cz/zivajmena a funguje velmi jednoduše. Postupně se
zde zobrazují jednotlivé názvy, nasbírané v první fázi projektu, a respondent volí z nabídky znám/neznám. Součástí aplikace je i mapa,
Budova rektorátu TUL je obyvateli
která pojmenovaný objekt identiLiberce nazývána nejčastěji Kýbl,
Půlkýbl, Mixér nebo Květináč.
fikuje, a tím usnadňuje orientaci.
„Čím více zájemců se zapojí, tím
budou výsledky přesnější. První bychom spokojení,“ uvádí Daniel
fáze projektu se aktivně zúčastnilo Vrbík.
přes 300 dobrovolníků. Kdyby se
Dobrovolníci by se v ideálním
stejný počet zapojil i v této fázi, byli případě měli vyjádřit ke všem 2 645

názvům, která v databázi Živá jména figurují, ale samozřejmě není
potřeba projít celou databázi najednou. Odpovědi se automaticky
ukládají, a respondent tak může
práci kdykoli přerušit a vrátit se k ní
později. Aplikace bude funkční minimálně do konce ledna 2021.
Tím, že aplikace postupně seznamuje se všemi sesbíranými lidovými jmény, nabízí zájemcům
o spolupráci poznat Liberec z trochu jiného úhlu pohledu. Čím více
jmen respondenti zpracují, tím
větší budou mít šanci, že budou
vylosováni v soutěži, kterou autoři
spouští spolu s výzkumem. Vyhodnocení této části projektu Živá jména proběhne na jaře 2021.
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19. 10.

5 t dovolené + další placené volno

245/20 peněženka s finanční hotovostí

19. 10.

243/20 klíč od vozidla

14. 10.

242/20 dokumenty – Alena Kadlecová

13. 10.

240/20 mobilní telefon

12. 10.

239/20 finanční hotovost

12. 10.

238/20 klíče

12. 10.

237/20 mobilní telefon

13. 10.

nálezy DPLMJ (nalezeno 21.–29. 9.): 2× peněženka, průkaz – Valeria
235/20 Vlokh, 2× bunda, svetr, karta – Martina Kocurisinová, 3× batoh, plyš.
hračka, brýle, 3× deštník

9. 10.

234/20 batoh (spacák)

7. 10.

233/20 peněženka – Ondřej Trojášek

6. 10.

230/20 peněženka – Matěj Hasil

6. 10.

229/20 klíče

5. 10.

227/20 taštička léky

1. 10.

příspěvek na dojíždění
e-mail: divisek@akhk.cz
tel: 608 782 277

www.petr-michal.com +420 603 192 424

246/20 peněženka – Jakub Kožarik

Bezpečná advokátní úschova

mzda: 50 000 Kč + prémie

ZA TIP VEDOUCÍ K PRODEJI VÁM
ZAPLATÍM 1 000 AŽ 10 000 Kč

pracovní doba: Po – Pá

21. 10.

Nejmodernější technologie
prezentace nemovitosti

LÉKÁRNÍKA

nálezy DPLMJ (nalezeno 30. 9.–6. 10.): karta – Kateřina Křivohlavá,
247/20 dětská bunda, desky, pouzdro (na sluchátka), dětská bota, batoh
(dětské oblečení), pumpa

Pomoc s prodejem a pronájmem

SEZNAM VĚCÍ NALEZENÝCH OD 1. 10. DO 31. 10. 2020

Menší neřetězcová lékárna
v Jablonném v Podještědí přijme

Stanovení správné ceny
Vaší nemovitosti

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.

PROSÍM OTOČTE MNE!

Nabízím profesionální
realitní služby

Listopad 2020

Zpravodaj^Liberec
ve všech libereckých schránkách

54 200 ks

Die neue Art einzukaufen.

KAUF_temin_DENIK_LBC_190x135_K-SCAN_inzerce_KV_01_final.indd 1

30.10.2020 11:50
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Sjezdovka Nová Skalka – 1,5 km dlouhá, 45 m široká
Práce na výstavbě Nové Skalky jsou v plném proudu a nedočkaví lyžaři vyhlížejí první oblouky na sjezdovce, kterou si
budou moct užít již tuto zimu. Nová Skalka je zásadním krokem v rozvoji skiareálu pod Ještědem směrem k moderním
trendům bezpečného lyžování pro celou rodinu.
Skiareál Ještěd
Provozovatel střediska záhy
přichází s ojedinělou nabídkou
sezonních skipasů. Pouze v rámci letošního akčního předprodeje,
který byl spuštěn 22. října, jsou
v nabídce permanentky na tři roky,
platné na lanovkách v zimě i v létě,
s řadou dalších bonusů, a to vše za
cenu pod deset tisíc korun. „Sezonka na tři roky je víc než obyčejný skipas. Vnímáme ji nejen jako
důkaz našeho dlouhodobého a seriózního záměru na Ještědu, ale

zároveň chceme, aby tato sezonka
pomohla lidem vytvořit si pevnější
pouto k Ještědu po celý rok – aby si
liberecký areál a jeho okolní přírodu mohli užívat plnými doušky bez
ohledu na roční období,“ uvádí Jakub Hanuš, ředitel Skiareálu Ještěd.
Touto atraktivní prodejní nabídkou TMR myslí i na malé lyžaře a ekologii. „Abychom podpořili
i výchovu lyžování u malých dětí,
rozhodli jsme se za každého budoucího majitele takové permanentky věnovat skipasy zdarma

pro žáky prvních tříd z libereckých
škol.“ Zajímavá odměna je navíc
připravena pro ty, kterým záleží
na ekologii a šetrném zacházení
s vodními zdroji. Každý držitel zakoupené víceleté permanentky,
který se později prokáže meziročním snížením spotřeby elektřiny
nebo užitkové vody v domácnosti,
obdrží dodatečný bonus v podobě
tří denních skipasů pro své kamarády či rodinu.
V nabídce bude i jednoroční
sezonní permanentka, na kterou

jsou lyžaři zvyklí z předchozích let.
Bude platná pouze v nadcházející
zimní sezoně a bez dodatečných
benefitů.
Akční předprodej poběží do
30. listopadu. Samotný nákup permanentek bude probíhat online
přes www.gopass.cz. Vše zvládne
každý jednoduše a z pohodlí svého
domova, případně i za asistence
pracovníků call centra. Kompletní
informace k předprodeji i projektu Nová Skalka zájemci najdou na
webu www.skijested.cz.

Ohlédnutí za Mattoni Liberec Nature Run
Neděle 4. října byla posledním dnem před zavedením nouzového stavu v České republice.
Shromažďování je omezeno na minimum kvůli aktuální koronavirové situaci. RunCzech měl to
štěstí, že ještě na poslední chvíli stihl zorganizovat závod Mattoni Liberec Nature Run.
Kristina Rudišová
Celkem 2 067 běžců si užilo
slunečný den v krásném Liberci.
Po startu v centru města na náměstí Dr. E. Beneše se běžci ocitli
v CHKO, proběhli žulovým lomem
a ti, kteří běželi delší trať, se podívali až k Bedřichovské přehradě.
Vše bylo zorganizováno podle
aktuálních zdravotních nařízení,
některá opatření byla organizátory přidána z vlastní iniciativy, aby
bylo opravdu co nejlépe postaráno o komfort a bezpečí běžců.
Kontrolovala se tělesná teplota,
v jednotlivých koridorech mohlo
být maximálně 50 osob najednou.
Dezinfekce byly rozmístěné všude
po náměstí i přilehlém okolí. Masáže a sprchy byly zrušeny, aby nedocházelo ke shromažďování většího počtu lidí na malém prostoru.
„Běžci spolupracují, což je skvěWWW.LIBEREC.CZ/ZASTUPITELSTVO

lé. Rychle se adaptovali na tuto novou realitu. Jsou opravdu obezřetní
a disciplinovaní, dodržují všechna
opatření. Jsme šťastní, že tady můžeme všechny běžce přivítat. Děkujeme městu Liberec, Libereckému
kraji a mnoha dalším. Dělat maso-

vý závod v této době je opravdovou
výzvou. Potýkali jsme se s mnoha
nejasnostmi a rozhodnutími na poslední chvíli. Ale je důležité ukázat,
že máme kapacitu a hlavně chuť
demonstrovat, že sportovní akce
šíří zdraví a pozitivitu,“ uvedl Igor
Murko, manažer závodu.
Již potřetí vyhrál delší závod Vít
Pavlišta (1:23:47). Mezi ženami
byla nejrychlejší Zuzana Kocumová s časem 1:43:47. Kratší trasu
ovládl v čase 0:43:23 Jáchym Kovář
a mezi ženami Tereza Hrochová
(0:48:47).
„Kdyby šlo všechno podle plánu, chystali bychom teď Mattoni
1/2Maratony v Olomouci, Karlových Varech a Českých Budějovicích, tedy závody, které se měly
konat v následujících 30 dnech.
Bohužel, museli jsme letošní RunCzech sezonu zakončit,“ dodává
Igor Murko.

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC
čtvrtek 26. listopadu od 15 hodin

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

