Nové autobusy MHD
nabídnou Wi-Fi i USB
Během dvou let dopravní
podnik obmění 20 autobusů
MHD. Moderní vozy mají
klimatizaci i Wi-Fi. 
Str. 3

Boží muka Na Perštýně

Liberec 2028

Památku z roku 1779 obnoví
město za pomoci soukromých sponzorů. Stane se tak
na jaře 2021. 
		
Str. 5

Liberec má ambici stát
se Evropským hlavním
městem kultury 2028.
Vedle kultury jde o celkový rozvoj města.  Str. 15
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Noviny pro občany Liberce

Vychází v nákladu 54 200 kusů | zdarma

Záchrana kaple
Krátkézprávy
Opravené silnice jsou
opět průjezdné
Od neděle 13. prosince mohou řidiči znovu projet silnicí
z Horního Hanychova na
Ještěd. Silnice tak bude znovu
průjezdná na parkoviště na
Výpřeži, na vrchol Ještědu i do
Podještědí.
Opravovaný úsek se otevře
jen na zimu. Práce tady pak
budou pokračovat od 5. dubna příštího roku. Hotovo by
mělo být v létě 2021.
Při současné rekonstrukci dochází k odstranění horní vrstvy
asfaltu, ale také k úpravě
celého podloží včetně zavedení vhodného odvodňovacího
systému a výstavby nových
opěrných zdí. Komunikaci doplní svodidla a nové dopravní
značení.
Od pondělí 7. prosince je již
definitivně průjezdný úsek
silnice III/2904 přes Oldřichov
v Hájích. Silnice i chodníky
prošly rekonstrukcí v celém
Oldřichově. Tento úsek je důležitou spojnicí mezi Libereckem, Raspenavou a Hejnicemi.  
Během stavebních prací bylo
nutné využívat objízdnou trasu přes Frýdlant. Práce v Oldřichově budou ještě v drobné
míře probíhat za provozu.

Uprostřed druhého adventního týdne, v úterý 8. prosince, převzalo město opravenou barokní kapli Božího hrobu u kostela Nalezení sv. Kříže v Liberci. Záchrana kaple z roku 1722 přišla na poslední chvíli. Další zimu by už nepřežila. Viz str. 17.  Foto Jan Král

Kriminalita online pomáhá prevenci

Nový efektivní nástroj pro mapování stavu kriminality začalo používat statutární město Liberec. Projekt s názvem Mapy budoucnosti II mu pomáhá aktivněji sledovat bezpečnost ve
všech jeho lokalitách. Data o stavu kriminality jsou online dostupná i veřejnosti.
Jana Kodymová
„Jde o projekt prevence kriminality založený na spolupráci města
a městské i státní policie na sdílení
údajů o kriminalitě. Sběr dat nám
dovolí přesnější zacílení hlídek
strážníků, asistentů prevence kriminality, ale i městského kamerového systému do konkrétních
lokalit, které to nejvíce potřebují.
Unikátní je, že data o stavu kriminality ve městě jsou otevřená veřej-

nosti,“ říká primátor města Liberec
Jaroslav Zámečník.
Mapování pomůže i efektivnějšímu využívání terénních sociálních pracovníků nebo investic do
programů prevence kriminality.
„Smyslem projektu, jehož nositelem je Ministerstvo vnitra ČR, je
efektivní a profesionální veřejná
správa založená na pokročilé znalosti bezpečnostní situace. V zahraničí mají s podobným sběrem dat
a mapováním lokalit velmi dobré

zkušenosti. Používání takového nástroje může významně napomoci
ke zvyšování bezpečnosti Liberečanů,“ vysvětluje manažer prevence
kriminality statutárního města Liberec Lukáš Poruba.
Důležitá je u projektu i spolupráce s akademickou sférou. Město
v tomto směru předpokládá pomoc
s přípravou softwarových řešení
a dat například od Technické univerzity v Liberci.
Pokračování na str. 2
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Slovo primátora
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Regenerace sídliště
Ruprechtice
Město se vrací k projektu Regenerace sídliště Ruprechtice. Kancelář architektury města Liberec zpracovala komplexní architektonickou studii, která počítá s rozdělením
revitalizace celého území postupně v pěti etapách.
V loňském roce se město nedostalo k avizované realizaci projektu „Rozšíření parkovacích míst
v Ruprechticích – komunikace
Konopná, Třešňová a Rychtářská“.
Kancelář architektury města předložila na začátku prosince radním
komplexní studii území, kterou
zpracovala se zohledněním širších
souvislostí charakteru dané lokality.

ta,“ říká primátor města Jaroslav
Zámečník.
Záměr projektu, který by navýšil
počet parkovacích míst v Ruprechticích, pochází z roku 2013. Projektová dokumentace tehdy vzešla
z projekční kanceláře Nýdrle. Pravomocné územní rozhodnutí bylo
vydáno 6. března 2018. Pravomocné stavební rozhodnutí na menší
část území, která by měla tvořit
první etapu celé akce, bylo vydáno
13. března 2019.

„V případě sídliště Ruprechtice Kancelář architektury města
zpracovala komplexní architektonickou studii, která počítá s rozdělením revitalizace celého území
postupně v pěti etapách. Na první
budeme žádat dotaci zhruba 4,5
milionu korun, stejnou částku zaplatí i město ze svého rozpočtu.
Stejný postup zvolíme i při rekultivaci dalších lokalit v této části měs-

„Projekt regenerace sídliště
Ruprechtice I. etapa je zpracován
se zohledněním všech urbanistických, architektonických, dopravních a krajinářských souvislostí. Do konce roku 2020 podáme
žádost na program Regenerace
sídlišť ze státního fondu podpory
investic,“ vysvětluje vedoucí Kancelář architektury města Jiří Janďourek.

Redakce

Vážení Liberečané,
blíží se závěr roku, který si většina z nás nejspíš uloží do své paměti
jako jedno z nepodivnějších období našeho života. Vzpomenete si ještě, co všechno jste si začátkem ledna na letošek plánovali? Kolik jste
toho chtěli stihnout, zažít, udělat? Stačil jeden podivný virus a všechno
bylo jinak. Trochu skličující je, že navzdory všem opatřením a omezování našeho života se hlavního viníka této situace – zákeřné onemocnění covid-19 – dosud nepovedlo definitivně porazit. Věřím ale, že se
tak stane co nejdříve. A že vše, na co jsme až doposud byli zvyklí, se
začne postupně vracet do normálu.
Než se tak stane, budeme nepochybně čelit mnoha překážkám.
Většímu strachu o zdraví svých blízkých, obavám z možné ztráty zaměstnání. Pro mnohé z nás se nicméně letošní rok může stát i jakousi
výzvou či příležitostí. Filozof, religionista a teolog Tomáš Halík kdysi
napsal: „Krize nejsou signálem k rezignaci, dokonce ani ne k pasivnímu ‚přetrpění‘. Nýbrž výzvou k tvořivé reakci, nabídkou sestoupit hlouběji.“
Netuším, jak pro vás, ale pro mě osobně je v tomto krátkém zamyšlení něco, na co bychom v dnešní složité době neměli zapomínat. Tedy
motivace, povzbuzení a zároveň pokora. Přeji proto vám všem i vašim
blízkým, abyste kromě zdraví, které je nepochybně to nejcennější, co
máme, měli v tom nadcházejícím roce 2021 právě i dostatek povzbuzení a pokory. Klidný advent a příjemné prožití vánočních svátků.



Jaroslav Zámečník,
primátor města Liberec
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V nových autobusech si
nabijete mobil a připojíte se na síť

Liberecký dopravní podnik převzal další nové autobusy.
Mají klimatizaci, USB i Wi-Fi.

Stavba vodojemu v Horské
ulici je na dosah
Město Liberec je blízko k vybudování vodojemu na Horské ulici. Proces administrace žádosti o dotaci na projekt
Vodojem Horská postoupil o další důležitý krok.
Redakce

DPMLJ, a. s.
Součástí vozového parku Dopravního podniku měst Liberce
a Jablonce nad Nisou, a.s., (DPMLJ)
se staly v listopadovém finiši čtyři
nové autobusy řady SOR NS 12.
Rámcová smlouva na nákup nových nízkopodlažních dvounápravových třídveřových autobusů určených do provozu MHD v Liberci
byla podepsána v únoru letošního
roku s výrobcem SOR Libchavy. Její
platnost je do roku 2022 a zajišťuje
postupný nákup až 20 vozidel.
Do března příštího roku do
DPMLJ najede dalších dvanáct autobusů SOR, které jsou již objednány. Jedná se o nové modely autobusů NS 12 se spolehlivým dieselovým
motorem. Každé z dodaných vozidel má ve své výbavě klimatizaci,
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USB zásuvky, Wi-Fi, kamerový systém nad dveřmi, kamery pro sledování přední a zadní části vozidla.
Součástí výbavy je také zařízení monitorující počty cestujících.
První listopadové autobusy jsou
nyní v zázemí dopravního podniku
dovybavovány informačním a odbavovacím systémem používaným
v DPMLJ. Dále bude následovat zácvik techniků a hlavně řidičů.
Za každý autobus zaplatil dopravní podnik 5,15 milionu korun.
Nové autobusy postupně nahradí
dosluhující starší typy, přičemž
právě autobusy tvoří v dopravním podniku flotilu sta vozidel.
V září 2020 vozový park doplnilo
již 10 nových kloubových vozidel
typové řady SOLARIS Urbino18 na
pohon CNG, které denně obsluhují
páteřní linky MHD v Liberci.

Krásné Vánoce
a šťastný nový rok 2021

přeje redakce
Zpravodaje

„Ministerstvo životního prostředí udělilo městu výjimku z požadovaných podmínek a umožní
městu čerpat dotaci na výstavbu
vodohospodářské infrastruktury,“
uvádí náměstkyně pro strategický
rozvoj a dotace Radka Loučková
Kotasová.
Vybudováním vodojemu a navazujících sítí bude zajištěna dostatečná dodávka pitné vody nejen k posílení kolísajících dodávek
v oblasti kolem ulic U Slunečních
lázní a Elišky Krásnohorské, ale

i pro připojení domů v oblasti ulic
Kovařovicova, Hostivítova, Divoká,
Krakonošova a Trpasličí, které bez
této investice není možné.
Předpokládané výdaje na stavbu
vodojemu a zásobních řadů jsou
téměř 80 mil. Kč, dotace bude tvořit cca 46 mil. Kč.
„Na projekt jsou vydána stavební povolení a připravuje se výběr
zhotovitele tak, aby se v případě
oficiálního udělení dotace stihlo
vše připravit k zahájení stavebních
prací hned na jaře 2021,“ dodává
náměstkyně Radka Loučková Kotasová.

>> Kriminalita online…
Redakce

Dokončení ze strany 1.
Bezpečnostní situaci na území
Liberce, ale i dalších měst, která jsou vytipována pro testovací
fázi nového projektu, mohou lidé
sledovat na internetové adrese:
https://kriminalita.policie.cz.

Pomáhat s mapováním bezpečnostní situace mohou přímo
i občané města. Například tím,
že se zapojí do anonymní ankety
k pocitu bezpečí, kterou vyplní
na adrese: www.regiopartner.cz/
pruzkumy/index.php/189766/
lang-cs
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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

Prosinec 2020
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Z města a radnice
Podpořme živnostníky.
Jak? Co třeba „Digitálním náměstím“?
Odbor strategického rozvoje a dotací navrhl městu vytvořit novou prodejní platformu s pracovním názvem „Digitální náměstí“, která může významně pomoci malým obchodníkům,
výrobcům a provozovatelům služeb na území Liberce. Co konkrétně taková podpora lokální
ekonomiky pro drobné živnostníky v našem městě znamená?
Radka Loučková Kotasová,
náměstkyně primátora
V první řadě jim pomůže v komunikaci se stávajícími zákazníky
a zároveň při hledání těch nových.
Ale také s propagací jejich produktů a služeb, které ve městě nabízejí. Cílem nové digitální platformy,
která by měla najít prostor přímo
na webu města Liberec, bude především dostat co nejvíce tvůrců,
obchodníků a provozovatelů takzvaně „pod jednu střechu“. Tedy na
jedno konkrétní místo – webovou
adresu, kde zákazníci nejenže najdou přehledný seznam a rozdělovník služeb a obchodů, ale i pestrou
nabídku produktů, které si mohou
přímo koupit či objednat.
Možná se někdo zeptá, proč
zrovna malí obchodníci a provozovatelé? Důvodů je více.

Zaprvé. Město už dříve hledalo
možnost, jak podpořit právě nejmenší výrobce, drobné podnikatele, kteří často čelí konkurenci obřích obchodních center a řetězců.
Zkušenosti ze zahraničí navíc ukazují, že cílená podpora lokální ekonomiky a především právě těchto
malých obchodníků a výrobců je
jednou z důležitých podmínek pro
zachování a rozvoj kvality života ve
městě a v regionu.
Zadruhé. Dnes, kdy se kvůli
pandemii koronaviru svět stále
více obrací k obchodování online,
je pro vznik takové platformy ideální příležitost.
A zatřetí. Právě drobní obchodníci a poskytovatelé služeb jsou ve
srovnání s ostatními nejvíce závislí
na nabídce a prodeji svých služeb
a produktů na náměstích a v kamenných obchodech, kde je letos

kvůli opatřením proti covidu-19
pronásleduje jedno omezení za
druhým.
Kavárny, bistra, obchody (například s regionálními potravinami a výrobky), ale i služby nebo
třeba tvůrci řemeslných a uměleckých předmětů tak dostanou novou šanci, jak se prosadit a hlavně
udržet nad vodou v době, která je
pro ně krajně nepříznivá.
Nakolik místní malí živnostníci a jejich zákazníci tuhle šanci zapojit se do nového projektu
využijí, záleží hlavně na nich. Za
sebe jsem ale přesvědčená, že
město takovému propojení může
a má jít co nejvíce naproti. A věřím, že projekt s pracovním názvem „Digitální náměstí“, tedy
nová platforma pro online prodej
a propagaci zdejších výrobců, má
v Liberci šanci uspět.

Liberec obnoví boží muka na Perštýně

Boží muka Na Perštýně nechali zřídit v roce 1779 městský mlynář Carl Flake a jeho žena Veronika. Místo bylo obklopeno sedmi lípami, později duby.
Redakce
Drobná památka stojí v ulici
Na Perštýně, v zahradě domu čp.
378/IV. Kříž údajně stával ve výklenku zbořeného domu čp. 376/
IV. Vlastníkem pozemku je soukromá škola Doctrina, která se
bude spolu s náměstek primátora
Jiřím Šolcem, jenž opravu inicioval, podílet na její záchraně. Jiří
Šolc na obnovu památky věnuje
10 000 korun.
„Na statutární město zbyde financovat přibližně třetinu nákladů, o zbytek se podělí soukromí

donátoři, Škola Doctrina, Nový
Perštýn, církev, Kindrátovi a další,“
uvádí náměstek Šolc.
Pro obnovu památky byla oslovena odborná firma Aaron House.
Cena prací podle požadavků Národního památkového ústavu dosahuje 170 000 Kč bez DPH, včetně
instalace nového kovového kříže,
který nyní zcela chybí.
Předpokládaná doba opravy na
jaře 2021 jsou tři týdny. Boží muka
byla v relativně zachovalém stavu
naposledy před rokem 1950, kdy
došlo pravděpodobně k jejich devastaci.

Krátkézprávy
Město čistí Liberec
od autovraků

Po změně zákona a přes
všechny byrokratické složitosti
začal magistrát odstraňovat
z libereckých ulic dlouhodobě
odstavená vozidla.
Radnice má vytipovaných
přes 100 autovraků. „Majitele
vozidla vždy napřed vyzveme
k odstranění, a to dopisem
i nálepkou, a když nereaguje,
přistoupíme k odtahu a později i k sešrotování. Veškeré
vzniklé náklady bude město
vymáhat po provozovateli vozidla,“ říká náměstek primátora
Jiří Šolc.

Poděkování města
Liberec spol. Prašlak
Děkujeme firmě Prašlak, s.r.o.,
za zhotovení loga na městských židlích.
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Jste pro nás hrdinové

Krátkézprávy
Den se skřítkem
Zdravíčkem
V listopadu se v Mateřské škole Malínek konal zábavný den
pod záštitou skřítka Zdravíčka – skřítka, který přišel odměnit děti za jejich statečnost
při nepříjemném testování na
covid-19. Počasí nám přálo,
a tak byla na zahradě MŠ pro
děti připraveno spousta prima
zábavy, a aby to neměly tak
jednoduché, i více či méně
záludných úkolů. Čekalo na
ně několik stanovišť s různými
disciplínami.
Na závěr nás navštívil samotný
skřítek Zdravíček, popovídal
si s námi a nasměroval děti
k cestičce za pečlivě ukrytou
truhlou, která byla plná odměn
a dárků pro všechny děti. Bylo
to krásné dopoledne a všichni
jsme si ho náramně užili.

Prosinec 2020

Zdraví, zdravý životní styl, prevence, imunita, lidské tělo, hygiena, zdravotníci… to vše jsou
pojmy, které nás v poslední době provázejí na každém kroku. Společně s dětmi jsme si i na
toto téma v naší mateřské škole povídali, hráli, informovali je, vyprávěli a poslouchali pohádky,
tvořili, dramatizovali.
Děti z MŠ Matoušova
Děti již vědí, jak se bránit proti
špatné náladě, jak vyzrát nad infekcí, jak si poradit, když někdo
stůně, a z čeho se skládá jejich tělo.
Nemohli jsme v těchto dnech zapomenout na práci doktorů a sestřiček
v nemocnicích, kteří se starají o ty,
kteří se potkali s virem Coronem.
A tak vznikla myšlenka poděkovat
jim vzkazem a nějakou dobrotou.
Děti začaly vymýšlet vzkazy a hesla,
jeden přes druhého je paní učitelce
diktovaly. Nakreslily sestřičkám obrázky, kde nechyběla srdíčka, sluníčka, kytičky, ale ani injekce, sestřičky,
roušky a sanitky. Na zadní stranu se
pokusily svým ještě nevypsaným rukopisem přidat svá poselství a přání.
Druhý den jsme oloupali jablíč-

Redakce

ka, vyváleli těsto a uvázali koláčky,
aby si sestřičky a páni doktoři mohli
trochu svůj život v nemocnici osladit
a zpříjemnit. Tuto dávku pozornosti
a podpory od dětí jsme předali na
ARO v liberecké nemocnici, kde se
v posledních měsících svět zrychlil

a všichni jsme si uvědomili, jak jsou
naše životy a zdraví křehké a jak potřebujeme jejich péči, když je nejhůř.
Společně to zvládneme – to je dnes
už možná i fráze, ale víme, že jsme
v tom všichni. Děkujeme, že jste tady
pro nás…

Vánoční strom z Horního Hanychova

Vzhledem k pandemii covidu-19
město tentokrát nepořádalo před
radnicí k rozsvícení vánočního
stromu žádné doprovodné akce.
Zájemci si mohli 29. listopadu
poslechnout online koncerty a stejně tak sledovat na internetu slavnostní rozsvícení stromu. Ten bude
zářit před radnicí až do Třech králů.

Vánoční strom je letos douglaska tisolistá, což je jehličnatý
strom, něco mezi smrkem a jedlí,
ale má o malinko delší zelené jehličí a naopak menší šišky. Je odolnější než například smrk. Původem douglaska pochází ze Severní
Ameriky, město Liberec ji získalo
ze zahrádkářské kolonie v Horním
Hanychově v Řepné ulici.
Před postavením na náměstí

byl strom zkrácen o sedm metrů
na výšku 14,5 metru, což je délka,
která umožňuje zajistit dostatečnou statiku a odolnost vůči povětrnostním vlivům. Na náměstí byl
dovezen 17. listopadu, postavili ho
a ukotvili dobrovolní hasiči SDH
Liberec Sever. Ozdoby na strom
vyráběly děti z libereckých mateřských škol a poprvé se přidali také
občané města.

Daruj
CHYTROU ZÁBAVU
a podpoř iQLANDII
Vstupenky a permanentky
do iQLANDIE a iQPARKU na www.iQLANDIA.cz

Prosinec 2020

Nové herní prvky a dětská hřiště

Na konci listopadu byly započaty realizace dvou projektů podaných občany v rámci participativního rozpočtu.
Odbor ekologie a veřejného prostoru
V kategorii malých projektů byl
občany ve veřejném hlasování k realizaci vybrán projekt „Vytoužené
dětské hřiště v Horním Hanychově“. V rámci tohoto projektu si
občané přáli za stávající fotbalové
hřiště umístit lanovou pyramidu
a lavičky. Pyramida o výšce 5,5 m již
byla nainstalována a lavičky budou
dodány v jarních měsících.
Dalším projektem, který byl
občany podpořen v hlasování, je
„Revitalizace parku na náměstí
Českých bratří“. V rámci participativního rozpočtu byly podány dokonce dva návrhy na rekonstrukci
tohoto téměř dvacet let starého
hřiště. Výsledný návrh představe-
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ný veřejnosti v hlasování pak byl
výsledkem diskuze mezi oběma
předkladateli a zástupci odboru ekologie a veřejného prostoru

a Kanceláře architektury města.
V současné době zahradnická
firma provádí terénní úpravy a následně dojde k instalaci herních
prvků a vytvoření jejich dopadových ploch. Jakmile roztaje sníh,
mohou se malí i větší návštěvníci
v dolní části hřiště těšit na rámovou řetězovou houpačku, kolotoč,
prolézací sestavu se skluzavkou
a vahadlovou houpačku. V horní
části hřiště bude umístěn skákací
panák, dvě kreslicí tabule a koš na
basketbal, plocha bude zároveň
sloužit pro ježdění na odrážedlech,
malých kolech nebo pro vybíjenou.
Zatím poslední novinkou je instalace nových herních prvků na
dětských hřištích ve Slunečné, Šimáčkově či Jáchymovské ulici.

Krátkézprávy
Zoo otevřena, narodil
se zoborožec
V listopadu zaznamenali
ošetřovatelé z pavilonu tropů
výjimečný chovatelský úspěch.
Poprvé v historii liberecké
zoo se tam rozmnožili zoborožci šedolící. Přestože je Zoo
Liberec chová již od roku 2012,
prvního mláděte se dočkala až
letos.

Náměstí na sídlišti Broumovská se promění
V kultivovaný centrální prostor vhodný pro setkávání, pořádání školních, ale i jiných akcí se už
zanedlouho promění lokalita na sídlišti Broumovská. Díky zájmu občanů, městu a soukromému investorovi tam vznikne působivé náměstí.
Marie Eliášová,
Kancelář architektury města

Už v polovině letošního roku
si kultivaci tohoto místa prosadili
lidé, kteří pro tento záměr hlasovali
v rámci podpory projektů z participativního rozpočtu města. O lokalitu
současně projevil zájem i privátní investor, který vykoupil chátrající nákupní centrum a jeho rekonstrukcí
tu chce vytvořit komplex 84 nových
bytových jednotek, včetně parteru
pro obchody a služby. Po jednání
s městem navíc souhlasil, že se bude
finančně podílet i na kultivaci veřejného prostoru. A to výměnou za
směnu městského pozemku za objektem, kde zároveň v rámci dopravy
vytvoří 27 nových parkovacích míst
pro stávající rezidenty.
Samotné náměstí díky tomu čeká
zásadní celková rekultivace. Návrh
obyvatel, který dopracovala Kancelář architektury města, přináší radikální změnu povrchů. Asfaltové
plochy budou nahrazeny mlatem,
který má lepší vsakové vlastnosti.
Prostor bude bohatě osazen stromy,

vznikne nové hřiště a zpevněná dráha pro odrážedla. Celé náměstí bude
zároveň doplněno o kvalitní městský
mobiliář – pobytové lavičky, odpadkové koše a stojany na kola.
Spoluprací občanů, města a soukromého developera tak vzniká

unikátní příležitost proměnit tuto
lokalitu v moderní prostor – náměstí
Broumovská. O podobnou spolupráci chce v budoucnu radnice usilovat
i v některých dalších lokalitách, kde
rovněž počítá se zapojením občanů
a soukromých investorů.

Zoologická zahrada Liberec
je od 3. prosince otevřená.
Z bezpečnostních důvodů
zůstanou i nadále uzavřeny
vnitřní prostory pavilonů a počet návštěvníků v jeden okamžik nepřesáhne hranici 1 000
osob. Dočasně zrušeny budou
i pravidelná komentovaná
krmení zvířat a plánované
adventní akce pro veřejnost.
Povinná jarní i podzimní
uzávěra, která trvala celkem
103 dní, přinesla liberecké
zahradě především obrovské
ekonomické ztráty. V loňském
roce dorazilo do zoo od začátku roku do konce listopadu
celkem 385 531 osob, letos to
bylo o 113 052 méně.
Pokud by libereckou zahradu
chtěla podpořit i veřejnost,
možností je celá řada. Může
tak učinit třeba svou návštěvou, nákupem v e-shopu zoo,
finanční podporou vybraného
druhu zvířete, nákupem sponzorské lavičky nebo pořízením
křišťálového lístku na Stromě
biodiverzity stojícím ve vstupní
hale do zoo.
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SFM bude nadále provozovat Sport Park Liberec

Společnost SFM, která je na základě koncesní smlouvy provozovatelem Sport Parku Liberec s hokejovou arenou od roku
1992, bude dál spravovat liberecký areál. Při vrcholu druhé pandemické vlny covidu-19 provozovatel zvažoval ukončení činnosti v areálu a žádal o další podporu město, které Sport Park vlastní.
Pavel Chmelík
Na začátku listopadu obdrželo
město Liberec návrh společnosti
SFM Liberec, s.r.o., žádost o další finanční podporu k zajištění provozu
během příštího roku ve výši cca 20
milionů korun jako řešení krizové
situace v areálu Sport Parku způsobené omezeními kvůli covidu-19.
„Chápeme, že situace SFM kvůli
dopadům pandemie není jednoduchá. V tuto chvíli ale SFM nemůžeme
poskytnout žádnou další finanční
podporu. Při jednání s jejich zástupci jsme nicméně za město přislíbili
podporu v tom, že jsme připraveni
jim maximálně, v rámci svých kompetencí, pomoci s žádostmi o kompenzace ztrát od státu,“ říká primátor města Jaroslav Zámečník.

Město poskytlo provozovateli areálu letos v květnu mimořádně 12
milionů korun v rámci podpory po
první vlně pandemie. SFM dle vlastního vyjádření zadotoval provoz
areálu 8,5 miliony korun z vlastních
zdrojů.
Společnost SFM bude ale Sport
Park nadále provozovat dle platné
koncesní smlouvy i bez další podpory města, o kterou v listopadu
žádala. „Naše rozhodnutí ovlivnila
listopadová změna podpůrných
programů, které proti první vlně
pandemie doznaly výrazných změn
ve prospěch provozovatelů sportovních zařízení, a hlavně rozjezd extraligy Bílých Tygrů, i když v omezené
podobě. Bez vidiny alespoň částečného fungování Bílých Tygrů by naše
rozhodnutí bylo jiné,“ řekl k situaci

Lukáš Přinda, jednatel společnosti
SFM Liberec, s.r.o.
Sport Park byl uzavřen v letošním
roce 130 dní. To má hluboký dopad
nejen na sportovní kluby, ale hlavně na provozovatele areálu a jeho
ekonomiku. „V průběhu roku jsme
několikrát balancovali na hraně životaschopnosti, což jsme překonali
jen díky podpoře mateřské společnosti Syner. I v uzavřeném komplexu
se náklady pohybují kolem 2,5 až 3
milionů korun měsíčně (při běžném
provozu pak 8 milionů korun). V posledních dnech se také objevily nejen pozitivní zprávy o možných termínech vakcinace proti koronaviru,
což může pozitivněji ovlivnit průběh
příštího roku, ale stěžejní pro nás
je i jednání se zástupci ministerstva průmyslu a obchodu o podobě

jejich programů, které se chystají
a některé i rozšiřují,“ vysvětluje rozhodnutí Přinda. Za zásadní považuje i fakt, že zástupci města vyjádřili
ochotu společně usilovat o finanční
náhrady mimo rozpočet města.
Koncesní smlouva mezi statutárním městem Liberec a společností SFM, která areál provozuje,
platí do roku 2030. Areál v majetku
města zahrnuje více než 35 sportovišť včetně centrální Home Credit
Areny a poskytuje zázemí pro 45
sportovních klubů. V běžném provozu jím denně projde přes 4 000
návštěvníků. Město Liberec platí
společnosti SFM cca 16 milionů korun ročně v rámci koncesní
smlouvy za dostupnost veřejné
služby a má za to k dispozici 4 000
hodin pro školy a sportovní kluby.

VÁNOČNÍ
POHLAZENÍ
SE ZDEŇKEM
JUNÁKEM
během adventu Po–Pá 9.45–10.00
vánoční tradice & velká vánoční soutěž

Liberec | 102.3 FM | R-LBC
SPECIÁL VÁNOCE VE SLUNEČNÉ 21.–25. 12. 2020 13.00–14.00

Krátkézprávy
Novostavbu doplnilo
nové zábradlí

Nová pravidla pro převod spoluvlastnických
podílů na bytových domech
Radní města schválili 1. prosince nová pravidla pro převod vlastnických podílů Liberce na
bytových domech ve spoluvlastnictví s konkrétními bytovými družstvy. O návrhu budou ještě
do konce roku hlasovat i zastupitelé.
Tomáš Tesař

Technické služby města Liberec instalovaly nové zábradlí
v Sokolské ulici, které doplňuje
novostavbu zastřešeného
parkoviště s učebnou Lesů ČR.
Stavba byla nominována do
Soutěže Karla Hubáčka – Stavba roku.
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V dokumentu město nadále
deklaruje a zároveň zdůvodňuje
veřejný zájem podíly na bytových
domech už nevlastnit a převést
je do majetku bytových družstev.
Ovšem úplatně, protože jiné řešení, které by mu garantovalo, že
nemůže dojít k porušení zákonů,
stále nemá.
Jedním z hlavních kritérií pro
převod zůstává výpočet ceny za
jednu bytovou jednotku, která po
snížení základní ceny činí 32 000
korun s výjimkou bytů zvláštního
určení využívaných statutárním
městem Liberec.
Zájemcům o odkup podílů město současně nabízí možnost uhradit kupní cenu formou splátek.
A to až po dobu 5 let. Návrh zároveň v několika bodech přesně popisuje, za jakých podmínek je město připravené převod uskutečnit.
Nová pravidla radní města odsouhlasili jako jednu z možných
variant, jak do budoucna vyřešit

nešťastný problém s převodem
bytů z města na družstva či družstevníky poté, co uplynula nebo
uplyne 20letá lhůta a zároveň
skončí platnost smluv mezi oběma stranami. Podmínky převodu
zpracoval i po jednání se zástupci
některých bytových družstev radní
Michal Hron na základě usnesení
zastupitelů ze začátku září letošního roku.
Dokument koncem listopadu upravil poté, co vláda odmítla zákonodárnou iniciativu
Libereckého kraje, požadující vytvoření závazných podmínek pro
bezúplatný převod bytů tak, aby
žádné ze stran v budoucnu nehrozily právní sankce za takto uskutečněný převod. Podle právního
rozboru města by totiž takový převod mohl zastupitele hlasující pro
vystavit například trestnímu stíhání za nehospodárné nakládání
s obecním majetkem.
Jako důvod zamítnutí iniciativy vláda uvedla, že jde o nadbytečnou úpravu několika zákonů.

Podle ní stávající zákony převody
spoluvlastnických podílů za cenu
nižší než obvyklou umožňují. To
ale neplatí pro daň z příjmů, kde
vláda konstatovala, že bezúplatný převod by pro bytová družstva
a jejich členy znamenal nepeněžní
příjem podléhající dani z příjmů.
Město proto navrhlo nová pravidla pro úplatný převod, o kterých teď budou hlasovat i zastupitelé. A zároveň čeká na společné
vyjádření tří ministerstev (MMR,
MF a MV), které má odstranit obavy obcí, že by bezúplatným převodem nenakládaly s obecním majetkem jako řádný hospodář.
Která z variant a postupů, ať
už na bezúplatný převod, avšak
s pravděpodobným zdaněním, či
ten úplatný, například právě podle
městem aktuálně navrhovaných
pravidel, nakonec družstva a družstevníci zvolí, ukáže až další vývoj
a stanoviska všech dotčených subjektů. A to včetně zástupců bytových družstev, právníků a ministerstev.

Ulice U Opatrovny odpovídá historickému rázu

Technické služby Liberec dokončily generální opravu ulice U Opatrovny. Historický ráz ulice zůstal zachován díky chodníkům
z drobné dlažby a vydlážděným parkovacím místům.
Jana Kodymová
Práce začaly letos v dubnu a zahrnovaly kompletní rekonstrukci
kanalizace, vodovodu a plynovodu, opravu silnice a chodníků včetně odvodnění.
Ulice U Opatrovny je další ulicí, kde město Liberec zachovalo
historický ráz centra. „Byla to opět
koordinovaná oprava. Poté, co dokončili síťaři své práce, nastoupilo
město a udělalo zcela nové povrchy. I zde jsme se rozhodli podtrhnout historický ráz čtvrti a v maximální možné míře použít žulové
dlažební kostky a kamenné obrubníky. Vydrží tam opět minimálně
100 let krásné,“ říká náměstek pro

technickou správu Jiří Šolc.
Součástí komplexní rekonstrukce ulice byla rovněž obnova veřejného osvětlení v celé lokalitě. Zhotovitelem zakázky v hodnotě 5,9
milionu korun bez DPH byla příspěvková organizace města Technické služby města Liberec.
„V ulici uživatelé nepřijdou
o svá parkovací místa, v objektu
bývalého Úřadu práce dnes sídlí
Policie ČR a mnoho míst je zde vyhrazeno,“ doplňuje Jiří Šolc. Délka
opravovaného úseku byla 370 m.
Povrch vozovky je po opravě opět
živičný, oddělená šikmá parkovací stání jsou provedena z kamenné drobné dlažby.
Původní komunikace byla té-

měř z poloviny lemována kamennou silniční obrubou, ta byla
zpětně využita a zbývající část pak
doplněna. „V odbočujícím úseku
směrem k ulici U Krematoria vznik-

lo při pravé straně podélné stání ze
štěrkodrti s výztužnými rohožemi.
Povrchy chodníků tvoří kamenná mozaika doplněná hmatovými
prvky pro lidi s hendikepem.
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Životníprostředí
Krátkézprávy
Další nové koše
v centru

Přepracovaný projekt sběrného dvora
umožní likvidovat dvakrát více odpadu
Efektivnější využití prostoru a dvojnásobnou kapacitu pro likvidaci odpadu umožní přepracovaný projekt nové kompostárny a sběrného dvora v Londýnské ulici, který dokončila Kancelář
architektury města.
Marie Procházková,
Kancelář architektury města

Svoz odpadu o vánočních svátích
Svoz komunálního odpadu bude 24. i 25. 12. probíhat standardně,
tedy jako v každém běžném pracovním dni. Svoz nádob neproběhne
pouze v pátek 1. 1. 2021, ale bude dodatečně proveden ihned následující den, tedy v sobotu 2. 1.
Sběrný dvůr ul. Dr. M. Horákové bude uzavřen od 24. 12. do 3. 1.

KOMPOSTÁRNA

SBĚRNÝ DVŮR
RE-USE CENTRUM

Ještě před příchodem zimy
se podařilo nakoupit a osadit
další odpadkové koše do centra města, které nahradily již
staré a většinou i poškozené
kusy v Pražské a Moskevské
ulici. V současné době je tak
instalováno nově 15 košů od
společnosti mmcité nejenom
ve výše uvedených ulicích,
ale také kolem divadla F. X.
Šaldy. Koše jsou opatřeny
logem města Liberce. Společně s umístěním repasovaných
košů na Soukenném náměstí
a jarní instalací nových košů
kolem radnice bylo v letošním
roce centrum vybaveno 45 ks
odpadových nádob. K výměně letos došlo i na ostatních
prostranstvích nebo autobusových zastávkách, kde bylo
obměněno nebo navýšeno
celkem 100 košů.

Záměr města vytvořit pro občany Liberce další sběrné místo není
žádnou novinkou. Kvůli nárůstu
objemu odpadů, zájmu města ho
třídit a kompostovat, ale i očekávané změně v legislativě a přísnějším pravidlům se s ním počítalo
několik let.
Ve srovnání s jinými krajskými
městy, která běžně disponují dvěma až třemi většími sběrnými
dvory, má Liberec pouze jeden,
který svou kapacitou nestačí. Pro
srovnání například kompostárna
Jilemnicko, která obhospodařuje
cca 22 tisíc obyvatel, ročně zpracuje 4 200–6 200 tun bioodpadu. Liberec s více než 100 tisíci obyvateli
ale nyní musí každoročně vozit kolem 5 500 tun odpadu z městské zeleně a domácností až do Mimoně.
Původní projekt, který měl
brownfield vedle čističky odpadních vod a nové cyklostezky Odra–
–Nisa v Londýnské ulici proměnit
na sběrný dvůr, začalo chystat minulé vedené města. V dobré víře
a z finančních důvodů se tak stalo
ve spolupráci se smluvním partnerem města, společností FCC,
a projektantem vybraným na cenu.
Šlo o zadání tzv. tři v jednom. Tedy
sběrný dvůr, re-use bazar použitého nábytku a kompostárna.
Při projektování se ale nepodařilo udržet pro město hlavní cíle
a kvalitu projektu, především pak

HLAVNÍ VJEZD

respektování záměru investora na
maximální využití území s ohledem na krajinu a kontext místa.
Současné vedení radnice přebralo rozpracovaný projekt k územnímu řízení. Rada architektů, zřízená
jako poradní orgán ještě minulým
vedením města, ho ale na podzim
2018 doporučila přepracovat kvůli
nekompletnímu zadání a prostorově nevhodnému uspořádání. Současné vedení radnice proto projekt
zastavilo. A to i navzdory faktu, že
přijde o šanci získat na stavbu vypsanou dotaci a bude muset čekat
na další. Později se rozhodlo pověřit zpracováním zastavovací studie
přímo Kancelář architektury města.
Nový záměr, který architekti prezentovali v listopadu i zastupitelům
města, přináší v porovnání s tím

Provoz sběrného dvora Ampérova ul.

původním řadu zlepšení. A především efektivnější a kvalitnější využití prostoru. Kompostárna i objem
tříděného odpadu, včetně počtu
kontejnerů, se oproti původnímu
projektu zdvojnásobily. Znamená
to nejen větší kapacitu pro likvidaci odpadů, ale i větší komfort pro
občany, kteří díky tomu můžou
počítat i s rychlejším odbavením.
Dostatek místa získá díky lepšímu
uspořádání i nábytkový bazar, se
kterým projekt rovněž počítá.
Celé území navíc zohledňuje
prostupnost krajinou, nově tak
umožňuje i propojení na cyklostezku z Londýnské ulice a díky navrženému rastru dává území krajinný
řád. Pomáhá tím proměnit neudržovaný prostor na kulturní krajinu,
a bude tak přínosem nejen pro širší
veřejnost, ale i nejbližší sousedy.

28.–29. 12.

7.00–17.00

30. 12.

7.00–16.00

21. 12.–22. 12.

7.00–17.00

23. 12.

7.00–12.00

31. 12.

7.00–12.00

zavřeno

1.–3. 1.

zavřeno

24.–27. 12.

Prosinec 2020

Bezdomovci se do Jungmannovy nevrátí
Odbor ekologie a veřejného prostoru obdržel několik podnětů na rozrůstající se černou skládku pod mostem v Jungmannově ulici. Nepořádek se nelíbil občanům ani majiteli blízké pekárny společnosti Alexandr Kendik Junior.
Odbor ekologie
a veřejného prostoru

Místním šetřením bylo zjištěno rozsáhlé zázemí bezdomovců
a drogově závislých. Podnět ke
společnému řešení problému vyvolali také zástupci Povodí Labe.
Vzhledem k tomu, že místo bylo
v nedávné době zcela vyklizeno
pracovníky Komunitních prací
Liberec v průběhu demontáže
starého parovodního potrubí (kdy
bylo odvezeno na 70 kubíků odpadu) a odpad se na místě znovu
objevil, bylo zahájeno všestranné
jednání k trvalému zabezpečení prostoru, aby vyklizení místa
nebylo znovu jednorázovou akcí.
Výsledkem bylo nejenom opětovné uklizení místa, ale i instalace
kovové mříže zamezující vstup
osob, avšak s možností přístupu
pro pracovníky revizí mostů.
Úklid zajistila opět organizace
Komunitní práce a byl napláno-
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ván až těsně před dodáním mříže.
Akce probíhala za účasti strážníků
Městské policie Liberec, kteří se
také postarali o likvidaci četných
nálezů injekčních stříkaček (cca
na 50 ks). Kromě výskytu tohoto
nebezpečného odpadu komplikoval úklid také hůře dostupný
prostor a nedávný požár celé černé skládky. V místě se tak vyskytoval spečený odpad všeho druhu,
který byl postupně ručně pytlován a odnášen do přistavených
kontejnerů. Zbytky nejrůznějších

obalů, oblečení, ale také objemný odpad v podobě židlí a postelí
tvořily největší objem. K jiným nálezům patřily nejrůznější hrnce,
lopata nebo sáček se skleněnými
kuličkami. Zajištění doúklidu koryta Lužické Nisy by se neobešlo
bez techniky TSML. Celkem bylo
nasbíráno přes 200 pytlů odpadu na ploše 250 m2. O následnou
likvidaci 4,16 tun odpadu se postarala svozová společnost FCC
Liberec a místo i s okolím prošlo
deratizací.

Podpora domácích
čističek

Občané, nebo také bytová družstva, jejichž nemovitosti se nacházejí v úseku vymezeném povodím
Harcovského potoka a dále hranicí
katastrů Starý Harcov, Nový Harcov
a Kunratice, mohli do 30. listopadu
podávat žádosti na vypracování
projektových dokumentací k povolení výstavby domovních čistíren.
Město uhradí úspěšným žadatelům 50 % z nákladů. V současné
době probíhá vyhodnocení jedenácti podaných žádostí. Následně
bude doporučeno zastupitelstvu
města podpoření projektů, které
splnily všechny nutné náležitosti.
V termínu od 1. 4. 2021 do
1. 4. 2022 bude možné podávat žádosti na vlastní výstavbu domovních čistíren. Důvodem tak dlouhé
lhůty je nutnost podat s žádostí
o dotaci zároveň i doklad umožňující provádění stavby „čističky“
– tedy vodního díla, aby se poskytovatel dotace následně nedostal
do situace, kdy bude rozdělovat
veřejné finance na něco, co není
povolené nebo dokonce z pohledu
vodního zákona povolitelné.

Letošní spolupráci s vazební věznicí narušila pandemie
Odsouzení z Vazební věznice Liberec se i letos zapojovali do prací v rámci údržby a obnovy veřejného prostoru.
Odbor ekologie a veřejného prostoru
Město spolupracuje s místní
vazební věznicí již několikátým
rokem. Desítky odsouzených se
nad rámec svého pracovního zařazení a bez finančního ohodnocení účastní vybraných akcí, které
vedou k údržbě a obnově některých částí zanedbaného veřejného
prostoru. Ačkoliv nejsou tyto akce
z plošného hlediska tak rozsáhlé,
tvoří nezanedbatelnou část v mozaice prací, které se ve městě provádí na zlepšení jeho vzhledu.
Oproti minulému roku byla
spolupráce v letošním roce narušena celosvětovou pandemií
nemoci covid-19, kdy na jaře i na
podzim bylo zrušeno hned několik
společných akcí. I přesto se podařilo pokračovat v ručním odstraňování starých betonových ploch

na sídlišti v Jáchymovské, kde dříve stály sušáky nebo bylo staré pískoviště. Byly vykopávány staré ob-

ruby nebo betonová dlažba, které
již neplnily svou funkci. K loňským
350 m2 se letos přidalo dalších

200 m2 betonových ploch, které
nahradila nová zemina a tráva,
čímž se sídliště stalo opět o něco
zelenějším.
Ještě před ukončením letošního roku se odsouzení podíleli na
čistění skalního masivu v majetku
města v ulici Dr. Milady Horákové, kde byl odstraňován za roky
nahromaděný odpad a množství
zvětralin. Pokud situace v příštím
roce dovolí, bude se v akci pokračovat.
V rámci akcí jsou odsouzení doprovázeni odbornými zaměstnanci, přičemž tyto práce slouží nejen jako určité zpestření, ale také
jako nástroj budoucího zapojení
do běžného života. Spolupráce je
pro město výhodná zejména po
finanční stránce. Širší veřejností
jsou pak tyto akce všeobecně kladně vnímány.
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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.

Poločas prázdnoty

Vedení města v čele se Starosty pro Liberecký kraj je u moci dva roky, tedy v polovině svého funkčního období. Jejich výkon
nejlépe vynikne na konkrétních rozhodnutích. Vybral jsem k tomu čtyři body z posledního zastupitelstva.
Josef Šedlbauer,
Změna pro Liberec
PRODAT.
JINAK TO NEUMÍME
Za Machnínem u Nisy je tajemný areál obehnaný kamennou zdí,
má téměř čtyři hektary. Od silnice
je vidět rozlehlá vila, bývalé oční
sanatorium. Před 20 lety ji město prodalo v dobrém stavu za 1,4
milionu dvěma politikům ODS
s tím, že tam bude zdravotnické
zařízení. Loni vykoupilo město za
dvojnásobnou cenu ruinu před
demolicí, 20 let prázdnou. A teď
chce prodat všechno, budovu i pozemky. V územním plánu je ovšem
areál veden v plochách občanské
vybavenosti a nic jiného než zdravotnické zařízení tam být nemůže.
Takže pokud ho někdo koupí, velmi
pravděpodobně bude chtít územní
plán změnit a využije všechny cesty, jak k tomu získat dostatečný počet zastupitelů.
Navrhli jsme, že když už vedení
města trvá na prodeji, aby místo
prodeje v tomto stavu město vyhlásilo soutěž o záměr. Uchazeči
by museli přijít s konkrétním záměrem pro území a s cenou, kte-

rou jsou ochotni zaplatit, a město
by mělo možnost vybrat podle
obou kritérií. Prodej by neproběhl hned, byl by vázaný na změnu
územního plánu na straně města
a na realizaci záměru na straně
investora. Je to víc práce, ale výsledek by byl pro město lepší urbanisticky a nakonec i finančně, navíc
bez rizika korupce. Ale to je na Starosty moc složité, takže to prostě
prodáme.

ré bude použito proti nám. Argumentaci radního Michala Hrona,
že Interma by nás také nenechala
vystoupit na své valné hromadě,
ani nemá smysl komentovat.
Rozdíl mezi akciovou společností a samosprávou, která zastupuje
všechny občany bez rozdílu, musí
být dlouholetému zastupiteli jasný. Jako bychom nedokázali unést,
že k nám pár minut někdo mluví,
a pak se zařídit podle svého…

BYTY A SLON V PORCELÁNU
Ve sporech s bytovými družstvy
už Starostové začali couvat, protože zjistili, že vylepšit si rozpočet
druhým prodejem už jednou lidmi
zaplacených bytů nebyl dobrý nápad. Část bytů, na které město před
více než dvaceti lety zprostředkovalo dotaci, stavěla společnost Interma. Ta se dnes s městem soudí.
Myslím, že v tomto sporu je město
v právu, pokud si ho ovšem neprohraje vlastní hloupostí. A na tom
pilně pracuje, jako když zásluhou
Starostů snad poprvé v historii nebylo umožněno někomu vystoupit
v diskuzi. Zástupci Intermy prostě
nedostali slovo. Bylo to šokující
a naprosto hloupé rozhodnutí, kte-

CENA TEPLA ZAMRZLA
Cena tepla na příští rok neklesla,
zajímalo nás proto, jak město prosazuje v teplárně zájem občanů.
Nijak. Primátor jen obvinil bývalé
vedení, že město přece nemůže
nic dělat, protože v roce 2015 byla
schválena dohoda s teplárnou. Ta
ovšem nebrání městu v ničem!
Jan Korytář další dva roky vedl
s teplárnou velmi tvrdá jednání,
jejichž výsledkem bylo podstatné
snížení ceny tepla a rekonstrukce
části rozvodů. Poslední dva roky
jsou Starostové v čele města a za tu
dobu se o nic ani nepokusili! Jejich
výsledkem je stejné nic jako v letech 2010–2014, kdy měli teplárnu
také ve své gesci.

Krásné svátky

Martina Teplá, ANO

Vážení občané Liberce,
adventní čas a konec roku snad
každého z nás přiměje k zamyšlení
se nad uplynulým rokem a nad jeho
hodnocením. Letošní rok, byť by se
mohlo zdát, že jeho označení 2020 je
téměř mystické, byl náročný, hodně
náročný pro všechny. Asi ani ve snu
by nikoho z nás nenapadlo, že skoro

celý rok bude v režimu zákazů, nařízení, omezení apod.
Na druhou stranu tyto těžké chvíle ukázaly spoustu dobra mezi námi,
spoustu otevřených srdcí, pomocných rukou a společné síly (touhy)
to vše zvládnout.
Poděkování není nikdy dost a dovolte mi tedy i touto cestou poděkovat všem, kteří, jakoukoli cestou,
podali pomocnou roku druhým, ale

i těm, kteří byli „jen“ v práci a pomohli nám ty těžké chvíle překonat.
Příští rok nebude jednoduchý,
některá omezení možná budou platit dál, spousta z nás bude mít možná obavy setkat se s přáteli,
známými, vyjet někam mimo domov,
obce, kraje i stát budou nuceni hledat
úspory ve svých
rozpočtech. Přesto věřím, že to
zvládneme a že

DALŠÍ DLUHY
Když jsme před třemi lety měnili
podmínky městského dluhopisu,
prosadili jsme odložení cca 200
milionů stranou, abychom měli na
doplatky k už přiděleným dotačním projektům, jako jsou opravy
škol a školek, rekonstrukce domů
na sociální bydlení, rekonstrukce
bývalé galerie nebo nové autobusové nádraží. Starostové tehdejší
rozhodnutí tvrdě kritizovali, díky
němu ovšem mohou tyto dotační
projekty dělat (nebo nedělat, jako
autobusové nádraží). Svůj omyl
ovšem nikdy nepřiznali. Teď se příjmy sníží a řešení Starostů je – vzít
si další dluhy. 120 milionů, možná
250 milionů. A prodloužit splatnost
dluhopisu o dalších 10 let, takže už
nikdy nebudeme mít aspoň naději na svobodu od dluhů. Krize je
vždycky zároveň příležitost, kterou
je buď možné s odvahou využít,
nebo si jen zbaběle stěžovat.
Především primátor Zámečník
svoji roli v čele města nezvládá. Za
normálních okolností by to byly
jen promarněné roky pro Liberec,
v současné situaci nás neodvážné
vedení města bude mrzet dvojnásob.

se zase budeme smát s přáteli, kamarády, sportovat, kulturně žít.
Dovolte mi vám všem popřát
krásné a pohodové vánoční svátky
a v novém roce 2021 jen to nej.

Prosinec 2020
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Dva roky po volbách: Koalice své sliby neplní

Čekali jste od koalice Starostů, ANO a ODS tah na bránu? Řešení palčivých problémů města? Odpovědnější hospodaření bez
dalšího zadlužování? Rychlé schválení územního plánu? Rekonstrukci bazénu? Nebo dokonce víc parků a hřišť jako mají ve
Vratislavicích? My ano.
Jaromír Baxa,
Zuzana Kocumová,
Liberec otevřený lidem
Všechny tyto věci
SLK, ANO a ODS před volbami slíbili. Jsou v programovém prohlášení koalice, která má v zastupitelstvu pohodlnou většinu. SLK mají
tolik zastupitelů, že mohou prosadit, co chtějí. Podporu některých
bodů jsme nabídli i my. Stojí za
nimi hejtman. Jediný, kdo zejména Starostům plnění slibů překazil,
jsou oni sami.
Vezměme to ale popořadě.
Rychlé schválení územního
plánu? Slib primátora Zámečníka
osobně. Přípravu nechtěli zpomalit
ani tím, že by vyšli vstříc některým
námitkám veřejnosti. Náš návrh
dát sporná místa do rezervy odmítli, prý zbytečné zdržení.
Výsledek? Schválení územního
plán je pořád v nedohlednu. Zato
SLK prosadili nové změny ve pro-

spěch velkých investorů a proti
občanům, kteří bydlí v okolí. Výsledkem bude víc konfliktů a ještě
ke všemu později, než kdyby se
postupovalo podle našeho návrhu.
Odpovědnější
hospodaření?
A mohli bychom jej vidět? Ještě
před zrušením superhrubé mzdy
koalice rozhodla, že si chce vzít
další úvěr. Provozní výdaje jim
rostou tolik, že jen zastavit investice a opravy majetku nestačí. Do
úspor se nechce hlavně SLK, tak
naše město a naše děti raději dál
zadluží.
Dobře hospodařící město by ale
mělo zhruba 10% snížení příjmů
zvládnout samo, bez dalšího úvěru. Skutečné priority koalice jsou
však evidentně jiné než sliby před
volbami.
Tenhle nesplněný slib nás trápí
nejvíce. Protože neschopnost město skutečně řídit zkomplikuje život
i těm, kteří přijdou po nich.

Parkovací dům, Nová Pastýřská, tramvaj do Rochlice, silnice
do průmyslové zóny, nová parkovací místa na sídlištích, náplavka,
kompostárna, oprava přehrady,
Tajchu, bazénu… Pamatujete?
Parkovací dům a autobusové nádraží, na které byly dotace, spadly
pod stůl, místo toho se investuje
v Jablonci. Další projekty jsou také
u ledu, přitom na ně byly už i dotace. V tomto volebním období se
ale nestihnou a rozhodnuto o tom
bylo ještě před covidem.
V LOL! jsme vzdušné zámky
nestavěli. Věděli jsme, jak na tom
město je. Chtěli jsme a chceme
ušetřit na provozních výdajích, aby
bylo víc peněz na chodníky, parky,
hřiště a zeleň. Tady nás tlačí pata
už dlouho, na městě je to vidět.
Město vstřícnější k občanům,
podnikatelskému i neziskovému
sektoru? Dotační fondy na činnost
neziskových organizací pro občany města město ruší, bez náhrady.

Zřízení ochránce občanů města
na radnici zapomenuto. Vstřícnost
k občanům a podnikatelům se zatím
projevuje hlavně bojem primátora
s družstevníky a firmou Interma.
J. Zámečník se stále snaží zneplatnit
jejich smlouvy o tom, že na ně město
své podíly převede. Opírá se přitom
o zjevně neúplné a zavádějící právní posudky. Místo snahy o vstřícné
a rychlé řešení nechává družstevníky čekat a město vede do dlouhého
a drahého soudního sporu s Intermou s nejistým výsledkem.
My bychom peníze raději viděli
ve fondech než u právníků.
Jedním z mála významných splněných slibů je jen založení Kanceláře architekta města. Podle naší
zkušenosti se toho ale dalo za ty
dva roky zvládnout mnohem více.
Tím spíš s tak velkou silou, jakou
SLK v zastupitelstvu mají. Jen by
se asi muselo víc umět a chtít. Což
jsou vlastnosti, kterých se ve vedení města dostává jen málokomu.

Liberec pouští dotační peníze na autobusové nádraží Jablonci

Vedení města možná doufalo, že to nenápadně vyšumí. Jenže z výsledné bilance čerpání peněz z Integrovaného plánu rozvoje
území (IPRÚ) jednoznačně vyplývá: V Liberci se nové autobusové nádraží postavit nestihne. Nevyčerpané peníze v programu
IPRÚ se přitom použijí na prodražující se terminál v Jablonci.
Jindřich Felcman,
Změna pro Liberec
Projekt
nového
autobusového
nádraží s parkovacím
domem Starostové pro Liberec minulé volební období neustále kritizovali. Po volbách 2018 tento projet
primátor Zámečník předal na žádost
hejtmana Půty Libereckému kraji.
S tím, že bude přepracován, že bude
lepší. Vše se mělo stihnout ještě
v tomto operačním období, kdy na
něj bylo připravených 80 mil. Kč.
Po roce sebevědomá prohlášení
hejtman už tlumil, když konstatoval: „Po posouzení harmonogramu
jsme se shodli na tom, že je reálné
postavit v tomto období autobu-

sové nádraží, parkovací dům bude
pravděpodobně potřeba odložit na
nové období. Lakovat realitu na růžovo a tvrdit, že se to dá stihnout,
by od nás bylo hezké, ale nebyla by
to tak úplně pravda.“
Uběhl další rok a je jasné, že
hejtman nesplní ani tento slib. Vyplývá to z bilance čerpání IPRÚ od
náměstkyně Radky Loučkové Kotasové (ANO). Většinu peněz určených pro Liberec se podařilo vyčerpat, a to v zásadě pouze dotažením
projektů připravených J. Korytářem
za minulé období. Výpadek cca 80
mil. Kč původně určených na liberecké autobusové nádraží s parkovacím domem nedokázala R. Loučková Kotasová nově připravenými
projekty pokrýt. Důvod je přitom

jednoduchý. Nové vedení radnice
nepracuje. Za dva roky nepřipravilo
skoro žádné nové dotační projekty.
V přibližné bilanci počítá R.
Loučková Kotasová s tím, že zhruba 40 mil. Kč z IPRÚ se nakonec
použijí na financování parkovacího
domu u krajského úřadu. A dalších
40 mil. Kč se použije na dofinancování nového jabloneckého terminálu.
Pro jablonecký terminál se původně předpokládala dotace 150
mil. Kč. Jelikož se ale při detailním
projektování předpokládaná cena
zvýšila až na 300 mil. Kč, nevyčerpaná dotace na liberecké autobusové nádraží se použije na terminál
v Jablonci. To je symbolická vizitka
pro naprosto pasivní dotační poli-

tiku náměstkyně Loučkové Kotasové.
Taktéž využití druhé poloviny
peněz původně určených pro liberecké autobusové nádraží není pro
Liberečany žádná výhra. Vezme si
je totiž Liberecký kraj na to, aby si
postavil parkovací dům převážně
určený pro své úředníky. Z předpokládaných 244 parkovacích stání
se počítá pouze s cca 100 místy pro
veřejnost.
Je to silný příběh politické ješitnosti a malosti. Výsledkem křečovité kritiky všeho, co udělal J. Korytář
minulé období, je tak luxusní terminál v Jablonci, luxusní parkování
pro krajské úředníky a shnilé buňky
na libereckém autobusovém nádraží.

Více informací o věrnostním programu naleznete na
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Naděje na normální život

Asi stěží si my všichni vzpomeneme na těžší rok než ten, který pomalu končí. Nebudu zastírat, že je před námi nelehké období.

Uspořte
14,5 % na
teple
a 7,5 % n
a
teplé vod
ě

Petr Židek, ODS

Věřím, že do
roku 2021 vstoupíme s větší nadějí
na normální život,
život bez všudepřítomného covidu. Už nyní ale víme, že vstoupíme do roku, který pro nás bude
zvláště obtížný, a to především
ekonomicky. Budeme čelit velkým
výzvám, které nám přinesla různá
rozhodnutí vlády České republiky
a které – ve svém důsledku – přinesou až zásadní negativní dopa-

dy do městského rozpočtu.
Připravujeme se na to velmi
důkladně a chci vás všechny ujistit, že se soustředíme na to, aby
základní funkce města byly zachovány, aby se servis města k jeho
občanům zachoval v současné vysoké kvalitě, aby všechny městské
organizace nadále sloužily svému
účelu. Nebude to jednoduché období, ale věřím, že nám ve svém
důsledku pomůže být silnějšími
a realizovat některé kroky a opatření, které v době prosperity a klidu oddalujeme. Ačkoli některé

z nich mohou být na začátku nepříjemné.
Vím, že s podobnými potížemi se setkáváte také ve svých domácnostech. Nejistota a strach,
ale také finanční problémy způsobené současnou krizí. Ale také
psychické problémy, prohlubující
se karanténami, nuceným uzavřením se doma, nedostatkem pohybu a běžných aktivit, kontaktu
s mnoha našimi blízkými. To vše
nám ubírá energii a zastírá naději. Neměli bychom ale ani jedno
z toho ztrácet. Věnujte nadcháze-

jící sváteční období svým blízkým,
ale také sami sobě. Pamatujte
na to, že dostáváme to, co sami
dáváme. Budeme-li šířit dobrou
náladu, vrátí se nám. Budeme-li
nadějeplní, budeme obklopeni
nadějí. Ostatně – právě o naději
jsou Vánoce. Nenechte se zlomit
negativismem a zlobou, která, zdá
se, jako by prostupovala současným životem.
Přeji nám všem – klid a pohodu
v kruhu blízkých a šťastný vstup
do roku 2021. Ať je rokem naplnění našich nadějí a tužeb.

Zapojte se do věrnostního
programu Teplárny Liberec

Hard rok

Každý posloucháme jinou hudbu, každý máme jiný
vkus a svůj názor. Tak je to v pořádku. Rok, který se
nachyluje ke svému konci, nás v lecčems překvapil.
Donutil nás hodně přemýšlet o tom, co je důležité.

Zapojte se do věrnostního
programu Teplárny Liberec
Uspořte
14,5 % na
teple
a 7,5 % na
teplé vod
ě

Více informací o věrnostním programu naleznete na

www.teplarnaliberec.cz

Jan Berki, SLK
Bohužel
se v letošním
roce ukázalo,
jak velmi krátkozraké bylo
rozhazování vedení města
v předchozí době příznivé,
v době růstu. O to složitější
je nyní v krizové době město
a jeho aktivity nezadusit.
A které aktivity je nutné
udržet, kde šetřit? Na to se
názory liší, stejně jako na tu
již zmíněnou hudbu. Naše
město je krásným mixem
různých oblastí lidského zájmu a tvorby. Žije zde sport,
kultura ve všech svých podobách, vzdělávání, příroda, historie. Každý preferuje
něco jiného, ale při rozhodování musíme my jako zastupitelé myslet na to, aby
výsledek byl zase dobrým
a vyváženým mixem.
Během končícího roku nás
čekala mnohá těžká rozhodnutí a mnohá jsou ještě před
námi. Člověk je musí dělat

s vědomím plné zodpovědnosti za své kroky. Musí dělat i kroky, za něž ho část lidí
zrovna nepochválí. A přitom
některé problémy nemají takové řešení, které by se líbilo
všem.
Ať ale končíme tento těžký rok optimisticky. Osobně
mám velkou radost z prvního ročníku participativního
rozpočtu. Sešly se dobré náměty, hlasování se zúčastnilo dost lidí a podpořené
projekty se začínají postupně
realizovat. Také mám velkou
radost, že město začíná mít
své vize v oblasti architektury a veřejného prostoru. Na
všechny nebude hned, ale
vize je dobrý a důležitý start.
Za sebe i Starosty pro Liberecký kraj vám všem přeji
v rámci možností pokojnou
a radostnou adventní i vánoční dobu v kruhu rodiny
a ten příští rok ať vám zní
vaše oblíbená hudba, i když
pro město to zřejmě bude
heavy metal.
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Kultura, společnost
Ivan Langr, náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch
Liberec byl vždycky skvělou základnou talentovaných
lidí mnoha kreativních oborů
(architektura, design, sklo, textil, literatura, hudba, výtvarné
umění, divadlo, veřejný prostor,
inovace), kteří byli v myšlení,
v nápadech i v individuální
síle je realizovat o krok napřed,
a posunovali tak naše město od
provinciálnosti k výjimečnosti.
A je úplně jedno, k jaké národnosti, vyznání či politické příslušnosti se hlásili. Byli to hrdí
Liberečané, jichž jsme dědici.
Kdyby na počátku nebylo
jejich talentu a odvahy, neměli
bychom dnes ve městě dechberoucí radnici, nejstarší zoo pod
českým sluncem, Ještěd, nad jehož originalitou se i po padesáti
letech točí hlava, nezpochybni-

Liberec 2028

Šance na celkový rozvoj města (2. díl)

Myšlenka stát se Evropským hlavním městem kultury 2028
(dále jen EHMK) je sama o sobě odvážná a fascinující. Není
jen o kultuře, jak by se mohlo na první pohled zdát, je vizí
celkového rozvoje města, které tak milujeme.
telnou evropskou špičku loutkářské
tradice v Naivním divadle, stoickou
a volnomyšlenkářskou Stavbu smíření se synagogou či přenádhernou
vestavbu Oblastní galerie – Lázně.
A z té neutuchající základny chceme vytěžit maximum i v rámci projektu Liberec 2028. Nejde nám o miliony do betonu, ale o zhmotnění
vize využít každého talentu k rozvo-

ji města, k vysoké míře kulturnosti.
Ta je totiž se vzděláváním základem
všeho. A přináší peníze nejen do
městské pokladny, je naopak předpokladem všeobecné prospěšnosti.
Je to šance, která se možná bude
opakovat zase až v roce 2041.
Pokud chceme s vizí Liberec 2028
v národním kole v roce 2022 či 2023
obstát (o přesných termínech minis-

terstvo kultury ještě nerozhodlo),
musíme na ní pracovat už teď i pro
budoucí politické reprezentace
města. Ty mohou tuto myšlenku
stopnout, ale nemohou ji z časových důvodů (znovu) zahájit.
Liberec 2028 proto má už i své vynikající ambasadory, prvních šest
lidí, kteří již leccos dokázali a svým
životním a profesním příběhem
chtějí projekt EHMK podporovat.
Máme i podporu Libereckého kraje, což je pro potenciální úspěch
naprosto klíčové.
Liberec si stále jako kouli
u nohy vláčí přízrak mistrovství
světa 2009. Je to minulost, z níž
se můžeme a musíme poučit,
ale nesmí nám bránit přemýšlet moderně a dopředu. Liberec
2028 je šancí, jak dát Liberci
2009 definitivně zapomenout.

Ambasadoři projektu Liberec 2028
Christina Kelly

Kamila Boudová

Hubert Bittman

Leon Jakimič

Jaroslav Rudiš

Osamu Okamura

Pravnučka Eduarda
Clam-Gallase, předsedkyně rodinného
nadačního fondu,
který podporuje
kulturní aktivity po
celém světě, žije
v Londýně.

Absolventka textilního a módního designu na TUL a módního obchodu v Paříži
a Šanghaji, přednáší
udržitelnou módu
na vysokých školách,
žije v Paříži.

Muzikant, skladatel,
hudební producent,
držitel ceny Grammy
2009, žije střídavě
v Česku a Německu.

Zakladatel sklářské
designérské společnosti Lasvit, dlouhodobě žil v Hong
Kongu, letos se vrátil
do Liberce.

Spisovatel, scenárista
a hudebník. Vystudoval PF TUL, Liberec
je častým námětem
jeho románů, žije
v Berlíně.

Architekt. Věnuje se
veřejnému prostoru,
děkan FUA TUL, žije
v Liberci.

^Liberec

2028

www.kreativni-liberec.cz
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Otevření muzea
se odkládá

Vážení a milí návštěvníci Naivního divadla. Přestože nás všechny společně od jara, po celý
podzim i zbytek roku negativně ovlivňuje prozatím nezdolaný virus, nezůstává kultura, a tedy Přestože 2. etapa modernizace hlavní budovy Severoani Naivní divadlo Liberec, s rukama složenýma do klína.
českého muzea je u konce,
rozhodlo se vedení muzea
odložit plánované otevření
na dobu, až se zlepší celková
epidemiologická situace.
Severočeské muzeum

Stanislav Doubrava,
ředitel Naivního divadla Liberec
Připravená
premiéra původní inscenace hry
autora Vítka Peřiny Boj o oheň,
(v režii Tomáše
Dvořáka, čerstvého nositele Ceny ministerstva
kultury ČR za oblast divadla) dosud, společně s herci, dychtivě čeká
na svoje diváky. Stejně tak jako řada
dalších inscenací, které má Naivní
divadlo v režimu „okamžitý start“
připravené pro děti i dospělé.
Prozatím je divákům k dispozici
náš YouTube kanál s inscenacemi
Naivního divadla a dle dosavadních reakcí je potěšitelné, že jeho

příznivci nabízené hry průběžně
sledují a zároveň ve zpětné vazbě dávají najevo, jak hluboce postrádají kontakt s živým jevištěm.
Protože k dobrému duševnímu
zdraví divadelní návštěva bezesporu přispívá, tak jako k ní ostatně
přispívá celá oblast naší kultury. To
dobře vědí i současní představitelé
liberecké politické reprezentace,
kteří obě naše divadla v nelehké
situaci podporují a společně s nimi
upřímně věří, že se vše brzy zlepší. Nestane se tak ale, bohužel, bez
přispění nás všech. To je však, jak
doufám, většině lidí více než jasné.
Je před vánočními svátky
a k vaší rozjímavé náladě třeba
přispěje i cesta Moskevskou ulicí
a pohled do oken Naivního divadla na levé straně cesty směrem

k radnici. V nich uvidíte, kromě
ozdobeného stromečku, postavy
Tří králů putujících k Betlému,
těm shora přeje štěstí koule jmelí
ze soukromé zahrady. Cílem jejich
cesty je krásný betlém, kdysi dávno navržený výtvarníkem Pavlem
Kalfusem. Jenom dovnitř do divadla se zatím jít nedá…
To ale dozajista pomine a z Naivního budou opět vycházet děti
i dospělí se spokojeným a radostným výrazem, na který jsme my,
lidé z divadla, tak příjemně zvyklí.
Protože to je naše celá práce, ta
část bez vás, bez diváků, postrádá
smysl!
Přeji vám všem dobré zdraví, klidné svátky a na shledanou
v roce 2021, kdy pro Vás Naivní divadlo BUDE opět hrát.

Zpravodaj^Liberec
ve všech libereckých schránkách

54 200 ks

„Nechceme, aby otevření a návštěva muzea byly spojeny se zbytečným rizikem nákazy a šíření
nemoci covid-19, proto jsme se po
konzultaci s Krajskou hygienickou
stanicí rozhodli otevření odložit,“
sdělil Jiří Křížek, ředitel muzea.
Projekt s podporou EU v objemu 143 milionů Kč je úspěšně
dokončen. Rovněž je hotová proměnná výstava Liberec kontra
Reichenberg o vývoji zdejší architektury, výstava známého českého
typografa a výtvarníka Rostislava
Vaňka a také stálá expozice Liberecké fragmenty.

Na 5 000 metrech čtverečních
čeká dále na návštěvníky nová
přírodovědná expozice Doteky severu o krajině a přírodě Jizerských
hor a Frýdlantska, nová Galerie
FOG, zaměřená na uměleckou
a historickou fotografii, a expozice
Krása+Užitek, která se zařadí mezi
nejrozsáhlejší muzejní prezentace
uměleckých řemesel u nás.
Interiéry muzea nově ozdobí
nádherné lustry, které pomohou
propagovat práci místních umělců
a řemeslníků. Stalo se tak díky intenzivní spolupráci muzea s firmami Preciosa Lustry, a. s., a Wranovsky Crystal, s. r. o., v rámci projektu
Křišťálové údolí.

Prosinec 2020
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Kaple Božího hrobu jako kráska v modrém
Jako kráska v nebeské modři nově působí kaple Božího hrobu v zahradě kostela Nanebevzetí sv. Kříže na Malém náměstí.
Vzácnou barokní kapli z roku 1772 nechalo zrekonstruovat město Liberec, které ji také předtím na půl století převzalo do
své správy od římskokatolické církve.
Ivan Langr, náměstek primátora pro
kulturu, školství, sociální věci
a cestovní ruch
Záchrana jednoho z mála barokních objektů na území města přišla
v poslední chvíli; další zimu už by
kaple patrně nepřežila. Jde přitom
o jednu z nejstarších památek v Liberci vůbec.
Rekonstrukční práce, jichž se
ujala liberecká firma Aron House,
zahrnovaly kompletní stavební
a restaurační činnosti vč. nových
krovů a zastřešení, vnitřních i vnějších omítek, opravy kamenických
prvků a konzervačních postřiků.
Celkem přišly na necelé dva miliony korun, z nichž půl milionu
městu jako dotaci poskytl Liberecký kraj.
Už na přelomu zimy a jara 2020
se uskutečnily nezbytné havarijní a stabilizační úpravy na věžičce, která vážně hrozila zřícením,
a cenné nadokenní římse. V průběhu konzervačních prací pak restau-

rátoři na vnějších stěnách nalezli
patrné pozůstatky nebesky modré
barvy, v niž byla kaple původně
oděna. A se svolením památkářů
tak vrátili kapli její originální barevný vzhled z 18. století.

Boží kaple je jednou ze čtyřiadvaceti podobných staveb v Česku
a byla původně umístěna na Sokolovském náměstí poblíž arciděkanského kostela (v dlažbě náměstí
dnes najdete obrys jejího půdory-

su). V roce 1865 ale byla přestěhována na současné místo bývalého
hřbitova, kde alespoň stála stranou
ruchu i zájmu vandalů všeho druhu.
Postavena byla dle vzoru v polském
Zhořelci, jejím donátorem byl Josef
Wondrak, obchodník se suknem
a člen městské rady. Podle historiků
mohl být Wondrak ke stavbě kaple veden třemi důvody: šlo o výraz
zbožnosti, snahu získat přízeň a pomoc v době epidemií a hladomoru
a také reprezentaci Wondrakovy
osoby a celého cechu soukeníků.
Spolu s mariánským sloupem
Matyáše Bernarda Brauna, který
rezort kultury a cestovního ruchu
nechal zrestaurovat v roce 2018,
a 14 kapličkami křížové cesty je
tzv. barokní zahrada nejcennějším
ostrovem nejen barokního umění v Liberci a stálým odkazem pro
budoucí generace. Zahrada je momentálně součástí projektu Via Sacra, který sleduje starobylou poutní
cestu po církevních památkách
trojmezí.

Knihovna dvacetiletá
9. listopadu bychom bývali spolu slavili 20 let od dostavby nové budovy knihovny. Právě 9. listopadu roku 2000 byla budova
čerstvě dokončena, vybavena nábytkem a připravena k nastěhování. Pojďte si s námi tento okamžik připomenout.
Blanka Konvalinková, ředitelka
Krajská vědecké knihovny v Liberci
Akt předání knihovny a synagogy byl velice významný a slavnostní, odehrál se za přítomnosti
mnoha význačných osobností kulturního světa českého i evropského. Stavbu smíření, jak je budova
nazývána, podpořili německý prezident Roman Herzog a český prezident Václav Havel, který krátce
po otevření knihovnu i synagogu
osobně navštívil.

Datum předání nebylo vybráno náhodně. Ke
slavnostnímu předání
stavby do užívání došlo
symbolicky v den, kdy
byla v roce 1938 zničena
synagoga, na jejímž místě nyní knihovna (spolu
s novou synagogou)
stojí. Z mnoha důvodů
se proto knihovně říká
Stavba smíření.
Při
slavnostním
předání budovy ještě
v knihovně nebyly knihy. Ty se tam nastěhovaly během
následujících čtyř měsíců. Poté pak
přišlo očekávané otevření knihovny pro veřejnost. První čtenáře
jsme v knihovně přivítali 8. března 2001.

Atmosféru tehdejšího slavnostního dne si můžeme připomenout
dokumentárním filmem, natočeným pro tuto příležitost. Film najdete na YouTube kanále knihovny.
A v posledním čísle našeho kni-

hovního časopisu Světlik
si můžete přečíst i článek
bývalé ředitelky Věry Vohlídalové, za jejíhož vedení
byla nová budova knihovny
postavena.
Je to už neuvěřitelných
dvacet let. Knihovna slouží
veřejnosti, vytváří nové nabídky, je důležitým centrem
kulturního i společenského
života v Liberci, poskytuje
celoživotní vzdělávání. Myslím si, že jsme a budeme
stále trendy, a to i díky našim čtenářům a příznivcům.
Škoda, že oslavy našeho výročí
musíme posunout do příznivější doby, ale ujišťujeme vás, že na
jaře příštího roku obě události společně oslavíme!
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Kontakt je online

Komunitní středisko Kontakt se snaží přiblížit svým uživatelům
alespoň přes obrazovky počítačů.
Marie Matějíčková
„S ohledem na to, že se seniory pracujeme více než 13 let, jsme
jim chtěli alespoň nějakou cestou
ulehčit a zpestřit tuto náročnou
dobu a pokusit se s nimi zůstat
v kontaktu online,“ říká ředitel
Kontaktu Michael Dufek.
Kontakt připravil sérii videí,
příspěvků a nápadů, které pravidelně zveřejňuje na svých webových a facebookových stránkách.
Zájemci tak mají možnost si společně s Kontaktem zacvičit, absolvovat kurz fotografie, poslechnout si povídky od Karla Čapka
nebo si vyslechnout zajímavé
přednášky a besedy. Těch, co se
do přípravy programu pro seniory online zapojují, je stále více.
Jedná se o stálé lektory nebo dob-

rovolníky, kteří se touto cestou
snaží pomoci.
Předvánoční čas je zpestřen adventními koncerty či soutěží o nejlepší cukroví, výrobou adventních
dekorací i dalšími tipy a nápady,
které v předvánočním čase ocení
nejen senioři.
Kontakt navíc po dobu nouzového stavu provozuje ve spolupráci
s Oblastním spolkem Českého červeného kříže v Liberci krizové linky,
na které mohou senioři, dlouhodobě nemocní či zdravotně znevýhodnění zavolat, a operátorky jim
poskytnou potřebnou informaci,
nebo si pomocí této linky mohou
objednat nákup, zajištění léků
nebo hygienických potřeb.
Speciálně zřízená linka 770 14
14 14 je k dispozici v pracovní dny
od 8.00 do 15.00 hodin.

Vzhledem k nekončícím omezením spojeným s nákazou COVID-19 v České republice bude
Tříkrálová sbírka 2021, pod záštitou Oblastní charity Liberec, probíhat výhradně ON-LINE cestou.
Po zvážení aktuální situace a kvůli nejistotě související s dalším vývojem, jsme přistoupili k tomuto
nelehkému rozhodnutí. Hlavním důvodem je samozřejmě potřeba ochránit všechny děti i dospělé,
jež se každoročně na průběhu sbírky podílejí , jakož i všechny dárce, které by koledníci navštívili.
Přestože nás velmi mrzí, že k tomuto kroku muselo dojít, neskládáme bezradně ruce do klína. Pro
všechny dárce, kteří se připravovali přispět do tříkrálových kasiček zde máme řešení! V rozmezí
od 1. do 24 ledna 2021 bude zprovozněna ONLINE KASIČKA, do níž může každý zaslat svůj dar
na konkrétní účel, který pomůže v Liberci a okolí.
Pokud byste rádi přispěli svým darem, vyberte si záměr a při odesílání platby použijte variabilní
symbol, jenž mu je přidělený. Díky tomu se Váš dar dostane právě tam, kam patří.
Velmi děkujeme, vážíme si Vaší pomoci!

Sbírkový účet: 66008822/0800
Sbírkové záměry Oblastní charity Liberec

Variabilní symbol

Oblastní charita Liberec - Domovy pro matky s dětmi v tísni, Charitní šatník

777046001

Oblastní charita Liberec - Domov pokojného stáří – Domov sv. Vavřince

777046002

Hospic sv. Zdislavy

777046344

Občanské sdružení Hrádek n. N. - Ostrov života z.s.

777046334

Centrum Lira, z.ú.

777046343

Středisko Naděje – Terénní program Jablonec n./N.

777046601

Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Liberec

777046373

Projekt Adopce na dálku

777046348

Domov pro seniory – Domov u Spasitele

777046401

Vítězové Stejné šance

Soutěž „Stejná šance – Zaměstnavatel roku 2020“ zná vítěze.

ŠIRŠÍ A BEZPEČNĚJŠÍ
JIŽ TUTO ZIMU

Vysílač a hotel Ještěd © Karel Hubáček – dědicové 1963.
TM Ještěd Official

™ Ještěd Official.

www.skijested.cz

Petra Sobotíková
Organizace Rytmus Liberec vyhlásila výsledky soutěže pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají
osoby se zdravotním postižením
(OZP) na otevřeném trhu práce. Odborná komise vybírala z 37
nominací, ve kterých hodnotila
typ pracovní smlouvy, zapojení zaměstnance se ZP do kolektivu, přizpůsobení pracovních podmínek
a možnosti přirozené podpory na
pracovišti. Vítězi letošního 9. ročníku se v Libereckém kraji stali:
1. Farní charita Česká Lípa
2. Truhlářství Samšiňák, Liberec
3. Penzion Nový Mlýn, Staré Splavy
„Jednání s tímto zaměstnavatelem je rovné, otevřené, k lidem se
zdravotním postižením se chovají
velice hezky – stejně jako k lidem
bez onemocnění. Klient je v za-

městnání spokojený, má zkrácený
úvazek na 6 hodin a má kolem sebe
milý a vstřícný kolektiv…,“ zaznělo
v nominačnímu listu vítěze.
Vážíme si každého zaměstnavatele, který prostřednictvím zaměstnávání OZP přispívá k jejich
začleňování do pracovního a společenského života v našem kraji,
a vítězům blahopřejeme!

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

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

(1 d/měs.) + příspěvek na dojíždění

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

5 t dovolené + další placené volno

Bezpečná advokátní úschova

mzda: 50 000 Kč
prémie: cca 15 000 Kč

Nejmodernější technologie
prezentace nemovitosti

pracovní doba: Po – Pá

Pomoc s prodejem a pronájmem

LÉKÁRNÍKA

Stanovení správné ceny
Vaší nemovitosti

přijme

PROSÍM OTOČTE MNE!

Nabízím profesionální
realitní služby

Menší neřetězcová lékárna
v Jablonném v Podještědí
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Přišlo do redakce

Poděkování za nákup
Hana F., Liberec
Upřímně děkuji dvěma mladým,
usměvavým lidem, kteří mi v pondělí 30. listopadu 2020 připravili
a až domů přinesli velký, těžký nákup.
Objednala jsem si spoustu věcí
a tito lidé mi vše hned večer přivezli až domů. Zaplatila jsem a oni
prohlásili, že nic víc platit nebudu,
prostě se rozloučili a odešli. Tak mě

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. DO 30. 11. 2020
261/20 hodinky, napájecí kabel

30. 11.

260/20 peněženka — Martin Šefr

25. 11.

nálezy DPMLJ (nalezeno 2.–21. 11.): elektronická cigareta, peněžen258/20 ka — Tomáš Procházka, taška (pantofle), rukavice, 2× deštník, hůl,
trekingové hole, prut

24. 11.

257/20 doklady — Petra Czerwenková

23. 11.

256/20 průkaz — Pavel Belatka

19. 11.

nálezy DPMLJ (nalezeno 27. 10.–5. 11.): vak (batoh s elektronikou), taška
255/20
(zednické náčiní), 2× brýle, deštník

12. 11.

254/20 klíče od vozidla

6. 11.

252/20 mobilní telefon

4. 11.

251/20 peněženka — Luboš Mezihorák

4. 11.

nálezy DPMLJ (nalezeno 10.–26. 10.): peněženka — Anna Vlasáková,
elektronická cigareta, doklad — Viktória Konkol, rukavice, taška (dívčí
250/20 oblečení), kniha, peněženka — Lukáš Žiga, dokument — Slawomir
Roman Kociemski, karta — Luboš Richter, šála, aktovka, 2× brýle, klíče
od vozidla (ovladač), 3× deštník

4. 11.

249/20 průkaz — Barbora Janebová

2. 11.

^Liberec

Nejaktuálnější zprávy
z města a radnice

to překvapilo, že jsem jim ani nestačila dostatečně poděkovat.
Dnes vím, že jsem se setkala
s dobrovolníky, velice opravdovými
a ryzími. Nabízejí v této těžké době
pomoc seniorům a osobám s postižením a rozhodli se, že to bude pomoc se vším všudy. Darují svůj čas,
práci, jezdí svými vlastními auty
a benzín si také kupují sami. Jsou
sdružení při příspěvkové organizaci Kontakt. Jsou to báječní lidé.
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Bílí Tygři se potřetí v řadě pyšní titulem nejlepší akademie v ČR
Organizace Bílých Tygrů se dočkala dalšího výrazného úspěchu. Potřetí v řadě totiž tělovýchovná jednota dosáhla na titul nejlepší akademie v tuzemsku. Dříve přitom nedokázal žádný jiný klub vítězství v anketě ani jednou obhájit.
Martin Kadlec
Liberecká TJ těží především
z nadstandardního a profesionálního sportovního zázemí ve Sport
Parku Liberec. Dalšími důležitými
aspekty jsou farma v Benátkách
nad Jizerou a také vysoký počet
mládežnických
reprezentantů
z řad mladých Bílých Tygrů.
Liberecká akademie v letošním
ročníku zvítězila před druhou
Kometou Brno a třetím Třincem.
„Pro celou organizaci je to velké
ocenění. Domnívám se, že po České republice je více klubů, kteří to
dělají na velmi vysoké úrovni, o to
víc jsme rádi, že zrovna my jsme
dostali tuto cenu potřetí za sebou,“
těší manažera mládeže Bílých Tygrů Jiřího Bermanna.
Závěr sezony byl přitom výrazně ovlivněn pandemií koronaviru,
kdy nebyly dohrány mládežnické
soutěže a muselo se zrušit mist-

Šéf akademií Českého hokeje Pavel Geffert
s manažerem mládeže Bílých Tygrů Jiřím Bermannem

rovství světa U18. To se mimo jiné
také promítlo do konečného hodnocení. Díky čemu si tedy Bílí Tygři
došli pro rekordní třetí vítězství?
„Liberec má skvělý mezinárodní
program, v uplynulé sezoně měl
hodně reprezentantů na 'dvacítkách'. Nejlepší akademii ale mají

některých nedostatcích a být ještě
více komplexní akademií. „Trochu
chceme přehodnotit naši cestu.
Letos jsme neměli nikoho na draftu a junioři už podruhé v řadě neuspěli v bojích play-off. Na to se
teď chceme také zaměřit,“ přiznal
Bermann.
Titul Nejlepší akademie Českého hokeje se uděluje od roku 2014.
Nejdůležitějšími kritérii hodnocení jsou počty hráčů vychovaných pro reprezentaci, drafty NHL
a nejlepší zahraniční ligy spolu
s počty a vytížením juniorů v nejvyšších domácích soutěžích.

hlavně proto, že mají hodně mladých hráčů na farmě v Benátkách,“
vysvětlil šéf akademií Českého hokeje Pavel Geffert.
Na tento úspěch je klub nesmírně hrdý, nicméně je to také velký
závazek do budoucna. Bílí Tygři
chtějí u mládeže zapracovat na

Zpravodaj^Liberec

Předprodej sezonních skipasů až do Vánoc
Největší novinku pod Ještědem – sjezdovku Nová Skalka – by si lyžaři mohli rozbalit jako vánoční dárek. Sjezdová trať o délce 1,5 km a šířce 45 m je připravena na první lyžaře.
Skiareál Ještěd
Skiareál Ještěd prodlužuje
předprodej sezonních skipasů do
Vánoc a rozdává denní skipasy libereckým prvňáčkům.
Nová Skalka se svým profilem zařadí mezi absolutní špičku v České
republice a nabídne dostatek prostoru a bezpečí jak pro začínající lyžaře a rodiny s dětmi, tak vyznavače
sportovní carvingové jízdy.
Skvělou zprávou je prodloužení
termínu akčního předprodeje sezonních skipasů na tři roky, které
platí nonstop – v zimě i v létě. „Velký

WWW.LIBEREC.CZ/ZASTUPITELSTVO

zájem o koupi permanentek byl především v posledních dnech prodeje.
I proto jsme se rozhodli prodloužit
tuto možnost až do 25. prosince
v 7 hodin ráno. Je zřejmé, že lyžaři
kvůli nejistotě způsobené poněkud
chaotickým vyhlašováním omezujících opatření v důsledku pandemie
koronaviru vyčkávají do poslední
chvíle,“ říká Jakub Hanuš, ředitel
Skiareálu Ještěd. Novinkou pak je,
že permanentku si mohou zájemci
nyní zakoupit i jako originální vánoční dárek pro své blízké.
V rámci benefitů se mohou majitelé permanentky těšit na dárky

a výhody, jako je exkluzivní ranní lyžování na manšestru nebo 50% slevu
na servis lyží a také podpoří dobrou
věc. Za každou prodanou tříletou
permanentku věnuje společnost
TMR Ještěd v součinnosti s městem
Liberec denní skipasy zdarma žákům prvních tříd. A to díky výtvarné
soutěži s názvem „Lyžování na Ještědu“. Vítězné třídy budou odměněny
a jejich žáci obdrží skipasy v polovině ledna nového roku. Nákup permanentek probíhá online přes www.
gopass.cz. Kompletní informace
k předprodeji i projektu Nová Skalka jsou na webu www.skijested.cz.

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC
čtvrtek 28. ledna od 15 hodin

ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 11 V HISTORICKÉ BUDOVĚ RADNICE
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UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA
ZPRAVODAJE LIBEREC
JE 30. PROSINCE
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.

