Druhý rok
s Marushkou

Dotace pro Liberec
Za poslední dva roky se pro
město na různé projekty
podařilo získat dotace ve
výši 1,18 miliardy korun.
		
Str. 10

Díky spolupráci s veřejností
se podařilo opravit desítky
různých závad v ulicích
města. 
Str. 3

Pocta F. Peterkovi
Busta Františka Peterky
byla odhalena v prosinci
v historické radnici. Dělá
tak společnost například
Vlastu Burianovi.  Str. 17
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Krátkézprávy

Vychází v nákladu 54 200 kusů | zdarma

Anetka je první v roce

Třicet dárků
ze stromu přání
Z celkem 210 přáníček, která
v prosinci pověsili Liberečané
na Strom přání na nádvoří
radnice, byly vylosovány hned
tři desítky šťastlivců, kteří se
tak mohou těšit na splněná
přání.
Kvůli epidemickým opatřením tentokrát nemůžeme
uspořádat tradiční slavnostní
předávání na radnici, a tak
dodatečné vánoční dárky předáme osobně každému zvlášť.
Všechny vylosované budeme
kontaktovat.
Strom přání zdobí Liberečané
svými přáníčky už od roku
2006. Zavěšeno už bylo na
čtyři tisíce kartiček, pořízeno
na čtyři stovky dárků.
Stejně jako každý rok se sešlo
mnoho krásných přání, jejichž
splnění není bohužel v silách
radnice, ale ani nikoho jiného.
Děti i dospělí často psali: Přeji
si, aby skončil covid a všichni
jsme byli zdraví. Takové přání
pověsil na stromeček třeba
Filip Flieger.
„Milý Ježíšku, přála bych si, aby
se  všichni měli rádi alespoň
o Vánocích. Prosím, vyberte
mě!“ napsala nám, tedy Ježíškovi, Charlotte Mikšová.
Rádi jsme toto krásné přání,
které jen tak něco nepředčí,
předali na vyšší, povolanější
místa.

Prvním miminkem narozeným v liberecké porodnici v roce 2021 je holčička Anetka, která se narodila 1. ledna v 9.47 hodin. Měřila 48 cm a vážila 2740 gramů. Jako již tradičně dostalo první miminko od města dárek v podobě dětské výbavičky. Mamince Lucii
Štorkové jsme předali květinu. Gratulujeme!
Foto Jan Král

Provoz a rozvoj města bude
letos stát 2,5 miliardy
Pavel Chmelík
V letošním roce bude město Liberec hospodařit s rozpočtem téměř
2,5 miliardy korun. Na čtyřech stranách vám lednový Zpravodaj přináší vyčerpávající přehled, v němž se
dozvíte, jaký dopad má koronakrize na veřejné finance, kolik město
musí uhradit za služby, které jsou
pro občany nezbytné. Ale i to, kde se
bude opravovat a investovat. Stránky o rozpočtu přináší porovnání

s minulými lety a analýzu příjmů
a výdajů či případného úvěru.
V další části jsme se zaměřili na
detailní vysvětlení struktury výdajů, především pak na přehled
největších investičních akcí, které
proběhnou nebo budou započaty
v roce 2021.
Přes obecně nepříznivý ekonomický vývoj bude město pokračovat ve splácení vnitřního dluhu, což
znamená další opravy silnic, chodníků, budov v majetku města. Zde

hrají tradičně hlavní roli školy, resp.
jejich rekonstrukce a obnova vybavení. Velkou výzvou je rekonstrukce
Liebiegova paláce, výstavba a rekonstrukce sociálních bytů nebo dokončení rekonstrukce Vítězné ulice.
Investiční akce jsou ale podmíněny dotacemi, ať už evropskými,
nebo tuzemskými. První část přehledu dotačních akcí, na něž šlo do
Liberce za poslední dva roky přes
miliardu korun, najdete v lednovém Zpravodaji také.
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Architekti chtějí
řešit vizuální smog
Tématem vizuálního smogu ve městě se Kancelář architektury města (KAM) zabývá od svého vzniku.
„Úroveň vizuální kultury souvisí
s architekturou, protože má velké
dopady na vnímání veřejného prostoru. Vizuální kultura města není
v dobrém stavu, snažíme se korigovat jednotlivé projekty v rámci
stavebního řízení v možnostech
města jako účastníka řízení a zároveň připravujeme zásadní materiál – Manuál veřejných prostranství, který se věnuje vizuálnímu
obrazu města a který bude do letošních letních prázdnin vydán,“ říká
vedoucí KAM Jiří Janďourek.

města a jeho obrazu jak k vlastním
občanům, tak k možným investorům a návštěvníkům,“ popisuje architektka Zuzana Koňasová z Kanceláře architektury města Liberce.
Manuál veřejných prostranství
pro město Liberec, věnovaný tématu městského vizuálního obrazu či
vizuální kultuře města, vyjde letos.
Bude metodikou, souhrnem doporučení a nastavení limitů pro sjednocení obrazu města a eliminování
vizuálního smogu. Bude to první
impulz k inovaci a zlepšení vizuální
kultury v našem městě. „Doufáme
v jeho schválení v orgánech měs-

Dokument, který by koncepčně
a komplexně tuto otázku pro Liberec řešil, dosud nevznikl. Jednotlivé
případy byly řešeny jednotlivými
odbory a dotčenými orgány spíše
nahodile a nekoordinovaně. „Této
problematice se bude věnovat
právě námi připravovaný Manuál
veřejných prostranství pro město
Liberec – Městský vizuální obraz.
Vizuální kvalita prostředí je jedním
ze základních ukazatelů kvality

ta a jeho vydání formou městské
vyhlášky. Tento manuál se bude
primárně uplatňovat v památkové zóně, v námi definované zóně
intenzivní péče a samozřejmě na
důležitých místech, lokálních centrech jednotlivých městských čtvrtí.
Cílem manuálu je nastavit jednotná pravidla a transparentnost v celém procesu pro všechny aktéry,
kteří vytvářejí vizuální kulturu Liberce,“ upřesňuje Jiří Janďourek.

Redakce

Vážení Liberečané,
jedním z klíčových témat roku 2021, do kterého každý z nás vkročil
s řadou očekávání a přání, se nepochybně stane očkování proti onemocnění covid-19.
Ne každý se k plošné a zároveň nepovinné vakcinaci staví pozitivně.
Průzkumy veřejného mínění dokonce ukazují, že nemalá část občanů
naší země je proti.
Chci ale každého z vás požádat, ať této příležitosti využijete. A jakmile to půjde, necháte se očkovat. Osobně to udělám hned, jak na mě
přijde řada.
Proč? Špičkoví vědci a lékaři z celého světa poslední měsíce věnovali
spoustu energie a času, aby vyvinuli protilátky, které nám mohou výrazně pomoci v boji s pandemií. Přesto si je někteří lidé dovolují neprávem nálepkovat a označovat pomalu za šarlatány. Existuje-li ale v současné, pandemií zasažené společnosti nějaká jasně definovaná šance,
jak další šíření koronaviru zásadně zabrzdit či dokonce zastavit, pak je
to právě vakcinace.
Svět se nevrátí do normálu hned a mávnutím kouzelného proutku.
Pokud se ale chceme životu před nákazou postupně začít přibližovat,
lépe ochránit zdraví nás všech a minimalizovat dopady na ekonomiku
země, je naší povinností v tom pomoci právě tím, že budeme důvěřovat
skutečným odborníkům.
Když už jsem zmínil ekonomiku, mám pro vás nadějnou zprávu.
A sice že tvrdé dopady na rozpočet státu, potažmo města a obce, před
nimiž varovala podzimní předpověď, by podle aktuálního vývoje a
odhadu ekonomů nakonec nemusely být tak drsné, jak jsme všichni
očekávali. I tak bude ale letošní i příští rok z hlediska nakládání nejen
s veřejnými penězi mimořádně náročný a složitý. Tím spíš bychom
měli udělat maximum, abychom co nejdříve zamezili jakýmkoliv dalším ztrátám.



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 26. ledna mezi 13. a 16. hodinou.

Leden 2021
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Druhý rok s Marushkou

V únoru to budou dva roky od spuštění mobilní služby Marushka Photo. Město Liberec díky všímavosti občanů mohlo napravit desítky různých závad především v ulicích a na prostranstvích.
Pavel Chmelík

Prostřednictvím mobilní aplikace Marushka je možné odesílat
postřehy k problémům, které lidé
vidí ve městě. Vyfocená závada se
hned přepošle do telefonu zodpovědných úředníků, kteří ji řeší.
V poslední době se technické
služby zabývaly kanalizací, především poškozenými vpustmi
(Okružní, Františkovská) nebo výměnou rozbitých dopravních značek. Klasikou jsou opravy děr na
silnicích a chodnících.
Bohužel, řadu závad způsobují
občané sami. Těžko odhadnout,
jaký zmatek mají v hlavách lidé,
kteří bezdůvodně zničí dětem
houpačku nebo prolézačku na hřišti, odhodí starou lednici do křoví
nebo rozmlátí odpadkový koš. I takové závady jsou samozřejmě napraveny.
Pokud chcete pomoci při řešení
nedostatků v ulicích, můžete si na
svůj chytrý telefon stáhnout v App
Store či Google Play aplikaci Marushka Photo. Slouží k ukládání
obrázků se souřadnicemi a krátkou poznámkou. Přehled nahlášených požadavků se zobrazuje
na mapovém portálu města www.
liberec.cz/mapy/, požadavky je
možné hlásit i přes internet.

Hodkovická – nahlášený stav

Hodkovická – po opravě

AplikAce pro lepší lib

návod k mobilní aplikaci marushka
k hlášení poruch a závad na majetku

1.

České mládeže – nahlášený stav

3.

Mařanova – nahlášený stav

iNSTAlAce

2.

Marushka Photo je určena pro
České mládeže – poplatformy
opravě Windows, Android
a iPhone. Aplikace je zdarma ke
stažení do mobilního telefonu.
Stahuje se jako jiné běžné aplikace, podle vašeho telefonu.
Následně povolíte potřebné
přístupy do vašeho mobilního
telefonu. Pro fungování aplikace musí být telefon připojen
k internetu.

Mařanova – po opravě

ZAdáNí ZávAdy

NASTA

1/ Zadání UR
by, do které
zasláno. Ze s
Liberec.

2/ Nastaven
pokud bude
se pro upřes

3/ Zaškrtnu
šení, protož
aplikace jsou

4/ Test služ
stavení.

1/ Přidání fotografie z již pořízených ulože
Lepší^Liberec
nebo spuštění fotoaparátu telefonu a poř
přímo z místa.

2/ Výběr symbolu - zařazení závady do ka
3/ Přidání textové poznámky.

4/ Určení pozice závady:
• přímo z místa výskytu - zapnout v telefo
lokalizaci a pozice se načte automaticky
• nepřímo mimo místo výskytu nebo tel
pozice se určí později z mapy (viz bod 6)

Seniorská ombudsmanka odvolána za zneuctění židovské hvězdy

5/ Odeslat
Statutární město Liberec a Komunitní středisko Kontakt hledají nového seniorského ombudsmana.
Z funkce, kterou
6/ Zobrazení mapy – určení pozice závady
rezort školství a sociálních věcí a Kontakt zřídily v roce 2019, byla s okamžitou platností uvolněnapozice
Lenka
Tarabová.
získané
automaticky, je-li přesnost

Tomáš Tesař
Důvodem uvolnění z funkce
Lenky Tarabové v neděli 10. ledna
bylo zneuctění židovské symboliky (žluté šesticípé hvězdy) v rámci
protestů proti vládním koronavirovým opatřením a očkování v sobotu 9. ledna.
„Připnutí žluté židovské hvězdy
s nápisem Neočkovaný je pro mě
jako původem historika absolutně
neakceptovatelné jednání. Velmi
silně souzním s odkazem holokaustu i jeho mnohamilionových

obětí, takže jeho zneužití v aktuální koronavirové krizi je pro mě
mimo veškeré chápání. V takové situaci nemohu nadále paní Tarabovou podporovat ve funkci seniorské ombudsmanky, to už není
o svobodě myšlení a vyjadřování.
Ombudsman je jedinečná pozice,
která musí být spojena i s vysokou
morální účastí ve veřejném dění,“
vysvětlil náměstek primátora pro
kulturu, školství, sociální věci
a cestovní ruch Ivan Langr.
Za názorem náměstka Langra
plně stojí i Komunitní středisko

Posunutím mapy do místa terče.

Kontakt Liberec jako organizace jatelná,“ 7/doplnil
ředitel Kontaktu
Znovu Odeslat
zřizovaná statutárním městem Li- Michael Dufek.
8/ Sdílení - možnost sdílet závady. Zobr
odeslaných
hlášení, které
lze zobrazit v m
berec, jejímž posláním je v měsíNového
seniorského
ombudscích koronavirové krize zajišťování mana chtějí rezort s Kontaktem
služeb potřebným občanům.
najít během následujících týdnů.
„Byť paní Tarabová
nikdy ne- „Přestože senioři aktuálně řeší
4. MApA
spojovala své osobní aktivity a po- především záležitosti spojené
Nahlášené závady od všech
stoje s touto pozicí,občanů
přerostla
jejich symbolem
s koronavirem, obávám se, že běse zobrazí
intenzita únosnoupodle
mírunastavené
takovým kategorie
hem jara a léta významně naroste
ve veřejné mapě na https://
způsobem, že zatáhla
naši orga- agenda hlavně dluhové i bytové
w w w. l i be re c . c z / m a py / .
nizaci do prostředí,
jehož
součásProto bychom poziMěsto
Liberec
závadu problematiky.
vyhodnotí a informace
o průběhu
řetí být v žádném případě
nechce.
ci ombudsmana
chtěli obsadit co
šení lze sledovat po kliknutí na
Vyjádření svobodného
názoru nejdříve. Tipy na vhodné kandidásymbol. Detail hlášení je zobje v pořádku, zvolená
je městem.
ty už máme,“ dodal náměstek Ivan
razen až forma
po schválení
z mého pohledu nešťastná a nepři- Langr.
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My všichni školou povinní
Cukroví z Korálku jako poděkování zdravotníkům

Vladimíra Jurigová a Mája Veselá,
Mateřská škola Korálek Liberec

Mateřská škola Korálek je již
nějaký čas zapojena do programu
„Férové školy“. Cílem je spolupráce
mezi základní a mateřskou školou.
V rámci projektu jsme společně
vymysleli pět aktivit, které se v průběhu roku odehrají. Situace se však
změnila z důvodu vlny covidu-19,
a tak jsme se rozhodli, že první aktivitu s názvem Malý kuchaříček
pojmeme trochu jiným způsobem,
než bylo původně v plánu.
Zaměření této aktivity je seznamování dětí s pojmy surovina, potravina a jídlo v rámci tématu „Jak
se dělá jídlo“. Děti se seznamují
se surovinami a potravinami, které samostatně zpracovávají, krájí,
strouhají, míchají, pojmenovávají,
vnímají barvu, konzistenci, vůni
i chutě. Ve finále společně vytvoří
hotový pokrm a během cesty k cíli
si prožitkovým učením zažijí všechny důležité kompetence k učení.
Děti se učí automaticky dodržovat
zásady péče o tělo, hygieně rukou,
ohleduplnosti při kýchnutí či za-

Krátkézprávy
Radost pro malé
pacienty
Děláme radost malým pacientům naší cestou kolem světa.
Na ZŠ Dobiášova máme šikovné děti a spoustu nápadů.
Společně namalujeme ty
nejkrásnější momentky z cestování. Vybereme ty nejhezčí
obrázky z každé třídy a s jejich
pomocí vyzdobíme dětské
oddělení liberecké nemocnice
pro zpříjemnění prostředí
malých pacientů.

kašlání, o to víc při přípravě a práci s potravinami a surovinami i při
stolování samotném.
Také naše školka se setkala s nemocí nejen ve svých rodinách, ale
i u ostatních kamarádů a učitelek.
Děti velmi dobře vnímají situace,
které se dějí kolem nás, a je dobře,
když dostanou informace, které jim
poskytnou jednak bezpečí, kompetenci, jak se zdravě chovat, a zároveň
si uvědomí, jak je důležité pečovat

o své tělo. Setkaly se s testováním,
zažily si zdravotníky v oblecích,
brýlích a rukavicích, pochopily, že
stejně jako každá jiná nemoc se dá
i virus Koroňák zvládnout, a jak moc
nám všem pomáhají lékaři. A právě
proto jsme se společně domluvily,
že když se blíží Vánoce, uděláme lékařům radost tím, co umíme.
Jako malí kuchaříčkové nebudeme vyrábět zeleninový salát,
míchat pomazánku z tofu a péct

chleba, ale upečeme pro lékaře
a sestřičky vánoční cukroví.
Paní učitelky nakoupily suroviny, které jsou potřebné k pečení,
a domluvily se, že každá třída upeče či vyrobí jeden druh. Mezi nimi
byly rohlíčky, perníčky, kokosové
kuličky, linecká kolečka. Každá třída si vedla skvěle. Děti věděly, že
cukroví pečou jako dárek a poděkování pro naše lékaře, sestřičky
a všechny, kteří nám v této nelehké
době pomáhají a starají se o nás.
Pečení šlo jedna radost. Když bylo
cukroví hotové, děti vymyslely, že
ještě vytvoříme veliký obrázek s poděkováním.
Protože se kvůli Koroňákovi nemohla konat ani výstava Vánoce
očima dětí na liberecké radnici,
věnovaly děti výrobky z výstavy
také jako poděkování. Takto vytvořené balíčky plné podpory, lásky
a empatie jsme předali na Krajskou
hygienickou stanici, paní doktorce u nás na sídlišti a také lékařům
a sestřičkám z liberecké záchranky.
Věříme, že situace se zlepší, každá
podpora je důkazem toho, že společně to zvládneme.

Jedni z hrdinů roku 2020: učitelé
Ivan Langr, náměstek primátora pro
kulturu, školství, sociální věci
a cestovní ruch
Milí kolegové z mateřských
a základních škol,
další kalendářní rok je za námi;
divnější jsme za těch šest společných let nezažili. Poztráceli jsme
jako společnost mnoho hodnot,
utrpěli jsme ve vzdělávání, kultuře, v sociálních kontaktech i ve
vzájemné komunikaci, již umrtvilo každodenní nekonečné covidové zpravodajství. Děti byly víc
doma než v lavicích, Vy sami jste si
sáhli na pomyslné dno, abyste se
ze dne na den přizpůsobili poža-

davkům doby a mnoha zmateným
rozhodnutím vlády i jednotlivců.
Byl to těžký rok.
S vděčností říkám, že jste v těch
mimořádně obtížných podmínkách profesně i lidsky obstáli!
Jsem si jist, že právě letos jsme
mnozí z nás, pedagogů, přešli tu
pomyslnou hranici mezi běžným
povoláním a posláním. Pochopili
jsme, jak úžasnou vymožeností je
každodenní přístup ke vzdělání,
jak moc se těšíme na naše žáky, jak
moc se těšíme sami na sebe. Pochopila i řada rodičů, že učitelská
profese je neuvěřitelně náročnou
v mnoha dimenzích. Pochopili
snad už všichni, že pokud někdo

vzdělává budoucí generace národa, činí něco mimořádně cenného a také zodpovědného. A že by
za to měl být ve společnosti velmi
vážen.
Jste to právě vy, ředitelé, učitelé, vychovatelé, asistenti, jste pro
mě bez pochyb jedněmi z hrdinů
roku 2020. Vážím si Vás, Vaší práce
a chci Vám od srdce poděkovat. Za
děti svoje i cizí, za sebe i další rodiče. Za statutární město Liberec,
vašeho zřizovatele. Za odbor školství a sociálních věcí. Prožijte rok
2021 v co největší pohodě, klidu
a vzájemné úctě.
Těším se na setkání s Vámi,
kdykoli a kdekoli.
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Z města a radnice
Moderní parkoviště v Pastýřské ulici
Kancelář architektury města Liberec připravila moderní koncepci parkoviště v této zanedbané
a opomíjené lokalitě města.
Jiří Janďourek, KAM
Stávající parkovací plochy jsou
v absolutně nevyhovujícím stavu,
neodpovídající ekologickým, bezpečnostním, pohybovým, orientačním, kvalitativním parametrům, které jsou zcela běžné v celé
řadě našich měst.
V této části Liberce proto
vznikne v roce 2021 celkem 133
parkovacích míst. Půjde o moderní parkovací plochu, která bude
respektovat požadavky na klimatické změny formou zasakování
dešťových vod přímo na místě.
Parkoviště bude doplněno o výsadbu dostatečného počtu různých druhů stromů zajišťujících
v letních měsících stín a přilehlé
plochy budou osázeny různými
druhy trvalek a okrasných trav.
Na celém území budou vytvořeny nové chodníky, které bezbariérově propojí plochu parkoviště
s Tržním náměstím. Zpevněné
plochy chodníků a parkovacích
stání budou z kamenné mozaiky,
což zajistí právě větší míru retence dešťových vod a větší odolnost

materiálu a trvanlivost stavby. Vše
bude doplněno městským mobiliářem a novým pítkem. Parkoviště je také stavební přípravou,
neboli první etapou, umožňující
vybudování ulice Nová Pastýřská,
která je plánovaná na rok 2022.
Jde o výstavbu nové opěrné stěny, založení nové městské aleje
s chodníkem.
Toto řešení celkově kultivuje
veřejné prostranství v blízkosti dů-

ležitých veřejných staveb v návaznosti na historické centrum města
a vytváří nové spojení pro pěší na
Tržní náměstí. Další parkovací stání budou vytvořena při vybudování ulice Nová Pastýřská.
Veškeré
zpevněné
plochy
a městský mobiliář bude hrazen
z dotačního titulu z IPRÚ „Bezpečnostní doprava“. Nová výsadba
bude hrazena z prostředků statutárního města.

Krátkézprávy
Územní plán by se měl
schvalovat za rok
Nový územní plán Liberce
budou zastupitelé města
pravděpodobně schvalovat na
přelomu letošního a příštího
roku. Ještě předtím ale musí
radnice připravit opakované
veřejné projednání, což by se
mělo odehrát na jaře.
Platnost současného územního plánu města skončí v roce
2022. Na vytvoření nového se
pracuje od roku 2007. Očekávaný termín schválení město
už několikrát posunulo, původní byl už v roce 2015.
Radnice dostala k návrhu nového územního plánu v součtu
3 300 námitek v rámci všech
fází jeho vzniku. Z toho zhruba
600 je po posledním veřejném
projednání v červnu 2018.
Vyhověno bylo 30 námitkám,
které však nemají na tvorbu
územního plánu žádný zásadní
vliv.
Při jarním opakovaném veřejném projednávání se představí
jen změněné části.

Dobrovolní hasiči dostali nové vybavení

Také díky podpoře Libereckého kraje a Ministerstva vnitra mohlo statutární město Liberec v loňském roce zajistit další
obměnu techniky a některých ochranných pomůcek pro své dobrovolné hasiče.
Jan Král
Největší investicí byl nákup
nového dopravního automobilu
L1T na podvozku Iveca Daily pro
jednotku ve Vratislavicích nad Nisou, který nahradí starou Avii 30.
Celkové náklady na tento projekt
činily 1 799 270 Kč. Kromě samotného města Liberec a Libereckého
kraje se na financování nákupu
podílelo i Ministerstvo vnitra. Liberecký kraj přispěl formou dotace

částkou 300 000 Kč,
Ministerstvo
vnitra
450 000 a statutární
město Liberec částkou 1 049 270 Kč.
Vozidlo bude sloužit především k zásahům technického
charakteru jako např.
odstraňování popadaných stromů, odčerpávání vody apod.
Dále bylo zakoupe-

no 30 ks osobních svítilen,
20 párů zásahových rukavic,
8 párů zásahové obuvi, 11
souprav zásahových obleků,
32 ks zásahových kukel a 3 ks
zásahových přileb v celkové
hodnotě 403 900 Kč. Dotace
Libereckého kraje z uvedené částky pokryla celkem
149 039 Kč, zbylé prostředky
byly hrazeny z rozpočtu statutárního města, a to ve výši
254 861 Kč.
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Rozpočetměsta
Reálný, úsporný, ambiciózní
Sestavit rozpočet města není nikdy lehký úkol. Obzvlášť pro letošní rok, kdy se může více než jindy diskutovat, zda navrhovaný
rozpočet je vzhledem k nepříznivé finanční situaci a dopadům koronavirové krize dostatečně úsporný a zároveň umožňující
realizovat nejpotřebnější investiční akce či opravy na majetku města. Na základě níže uvedených faktů si myslím, že takový je.
Zbyněk Karban, náměstek
primátora pro ekonomiku
Výdaje roku 2021 se u většiny odborů magistrátu podařilo udržet na stejné nebo dokonce nižší
úrovni oproti roku 2020.
Běžné výdaje se podařilo snížit meziročně
v porovnání s lety 2019/2020 o 48 mil. Kč a s lety
2020/2021 o 54 mil. Kč.
Podařilo se významně navýšit výdaje u dvou
klíčových odborů z hlediska investic, a to u odboru strategického rozvoje a dotací a odboru
správy veřejného majetku.
JAKÝ JE TEDY ROZPOČET SML
NA ROK 2021?
1. REÁLNÝ, neboť počítá s poklesem daňových příjmů a je připraven absorbovat i schválený daňový balíček jednak ze zvýšeného přebytku
a možná i využitím úvěru. Každopádně nebudeme muset škrtat žádné investice, což je pro
zdravý rozvoj města a jeho
obyvatele jedna z nejdůležitějších věcí.
2. ÚSPORNÝ, neboť se
podařilo snížit celkové běžné výdaje meziročně v porovnání let 2020/2021 o 54
mil. Kč. Zvládáme dva roky
po sobě nezvyšovat příspěvky velkým příspěvkovým
organizacím (divadla, zahrady…). Došlo k výraznému meziročnímu poklesu
mzdových nákladů (cca 15
mil. Kč / 7,5 %), což je dobrá
výchozí situace pro sestavování dalších rozpočtů.
Příjmy v tis. Kč
Daňové příjmy

2016

Daňové příjmy

2 000 000

1 800 000

1 600 000

1 400 000

1 200 000

2016

Podíl

3. AMBICIÓZNÍ, neboť z hlediska investic se majetku došlo k meziročnímu nárůstu výdajů
podařilo odboru strategického rozvoje a dotací o 85 mil. Kč. V souvisejícím rozvojovém fondu na
finančně pokrýt téměř všechny plánované do- opravu komunikací přibylo meziročně dalších 35
tační projekty, kde jenom na kofinancování je mil. Kč. Celkově tedy výdaje na investice a opravyčleněno téměř 120 mil. Kč. To je absolutně re- vy veřejného majetku se meziročně zvyšují o 120
kordní číslo a při zohlednění dotací se
mil. Kč (komunikace, parkovací místa, mosty…).
dostáváme na částku 400–500
ÚVĚR ANO ČI NE?
mil. Kč celkových, zejména
investičních výdajů.
Dalším velkým tématem je, zda
je
V této složité finanční
je potřebné, aby si SML bralo
očet
Rozp
ý
situaci je to naprosto
úvěr, a zda se tak nezvyšuje zan
r
o
sp
ú
ě
fantastické a hlavně
dlužení města. Na první otázn
ateč
cí
í
j
u
potřebné k podpoře
ku je má odpověď ANO, na
ň
dost
ž
umo
ň
lokálních firem, ktedruhou NE, a to z následujíe
j
v
ě
o
a zár
třebn
ré by se na těchto incích důvodů.
o
p
j
e
vat n
vesticích měly podílet
Obecně platí zásada, že úvěo
.
z
e
i
l
c
rea
ní ak
(rekonstrukce a stavby
ry by se měly přijímat v dobách
č
i
t
s
e
ZŠ na Výběžku, sociální
špatných, a naopak splácet v doší inv
bydlení, centrum aktivníbách dobrých. O tom, jaká doba je
ho odpočinku…).
nyní, asi není potřeba žádná diskuze.
Na odboru správy veřejného
SML, stejně jako ostatní města a obce,
se musí aktuálně potýkat
s poklesem daňových příjmů.
Příjmy města 2016–2021 v tis. Kč
Konkrétně,
porovnáváme-li
rok 2021 s rokem 2020, došlo
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
k meziročnímu poklesu příjmu o 100 mil. Kč. Avšak opro400 000
ti „normálnímu stavu“, kdy se
daňové příjmy meziročně zvyšovaly o cca 100 mil. Kč, nám
300 000
tak vlastně „chybí“ 200 mil.
Kč. Navíc už došly přebytky
z rozpuštěného amortizační200 000
ho fondu, kdy v roce 2018 bylo
do rozpočtu „napumpováno“
250 mil. Kč. Tyto mimořádné
100 000
prostředky ovlivnily výdajovou
stránku nejen v roce 2018, ale
i v následujících dvou letech

2017

2017

2018

Podíl

2019

2018

2020

Podíl

2019

2021

Podíl

1 517 089

74 %

1 639 086

72 %

1 761 390

86 %

1 953 886

Nedaňové příjmy

264 647

13 %

351 750

16 %

287 831

7%

231 532

9%

Kapitálové příjmy

31 602

2%

39 818

2%

21 657

2%

31 641

230 326

11 %

221 332

10 %

273 937

5%

2 043 664

100 %

2 251 986

100 %

2 344 815

100 %

Dotace
Celkové příjmy

2020

78 % 2 012 3249

Podíl

2021

Podíl

86 %

1 911 668

86 %

156 856

7%

179 680

8%

1%

56 000

2%

31 075

1%

301 761

12 %

103 010

4%

108 130

5%

2 518 820

100 %

2 328 215

100 %

2 230 553

100 %
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přes přebytky, které byly každo150 mil. Kč. Tedy v uvedeném obVýdaje města 2016–2021 v tis. Kč
ročně zapojovány do rozpočtu.
dobí se celkově sníží zadluženost
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Tedy úbytek finančních prostředSML o 200 mil. Kč. Zadluženost je
ku je ještě vyšší. Aby město nejedna věc a splácení druhá a zde
muselo snižovat stávající standard
se nabízí další otázka k diskuzi.
2 200 000
500 000
služeb a zároveň mohlo pokračoZ čeho budeme úvěr splácet?
vat v realizaci investic a větších
Řešením může být druhá část
oprav, je nutné tak velký výpadek
externího financování, tj. směneč1 650 000
375 000
na příjmové stránce nahradit a záný program včetně úrokového zaroveň šetřit.
jištění, resp. jeho prodloužení až
Samotné úspory samozřejmě
do roku 2035. A proč právě teď?
250 000
1 100 000
v žádném případě tak výrazný
V první řadě si tím vylepšíme cash
pokles příjmů nepokryjí, a to ani
flow z placení úrokového zajištěpřes zmíněný pokles běžných výní. Z vysoutěženého financování
dajů.
vychází nová sazba úrokového za550 000
125 000
Nabízí se tedy zapojení zůstatjištění o cca 1,7 % p. a. nižší a tím
ku z předchozího roku, anebo exušetříme každoročně v rozpočtu
terní financování. Se zapojením
cca 23 mil. Kč, což je téměř přeszůstatku návrh rozpočtu částečně
ně jako částka roční plánované
2016
2017
2018
2019
2020
2021
počítá ve výši necelých
splátky nového úvěru.
50 mil. Kč. Skutečnost se
Navíc marže na úrokové
Výdaje v tis. Kč
2016
2017
2018
2019
2020
2021
jeví daleko vyšší a přebyzajištění je nižší o celé
tek se může dostat přes
jedno procento, což
Běžné výdaje
1 663 047 1 824 443 2 107 739 2 145 983 2 102 798 2 048 895
200 mil. Kč. Ale ani tato
přináší absolutní roční
Kapitálové výdaje
103 675
261 090
363 997
459 386
356 006
416 233
částka nemusí pokrýt
úsporu ve výši cca 14 mil.
propad daňových příjmů
Kč. Pokud by tedy nakoCelkový součet
1 766 723 2 085 533 2 471 736 2 605 369 2 458 804 2 465 128
v roce 2021, který je prenec město bylo nuceno
dikován a bude zřejmě
přijmout úvěr, tak do
ještě vyšší v důsledku dopadů druhé, možná i tře- omezení a jaké dopady do rozpočtu obcí budou částky cca 60 mil. Kč může být splácen jen z této
tí vlny koronavirové krize. Do té doby, než budou mít kompenzace v rámci různých dalších antico- úspory na marži. Dalším, neméně důležitým důznáma tato čísla, a tak aby byl rozpočet vyrovna- vidových opatření. Ale co je naprosto klíčové, je vodem, proč udělat finanční restrukturalizaci
ný, je počítáno s přijetím nového úvěru a zároveň to, že možným úvěrem bude kryto financování právě teď, jsou velmi příznivé referenční úrokos částečným odkladem splátky směnečného pro- spoluúčastí na dotačních akcích
vé sazby na dlouhodobé úvěry.
gramu a jeho prodloužení až do roku 2035. Po- a snižování vnitřního dluhu
kud se však ukáže, že bude přebytek z roku 2020 na majetku města. Situav dostačující výši, nebudeme muset přistoupit ce je opravdu mimořádím
tuáln
k realizaci plánovaného úvěru. Jinými slovy úvěr ná a přesně v takových
n
e
v
E
yta
se čerpat nebude.
situacích by mělo být
de kr
u
b
Nový úvěr je plánován v maximální výši 150 přijetí úvěru zvažoem
ch
úvěr
tační
o
d
mil. Kč. V rozpočtu je však zatím počítáno s vyu- váno.
a
tn
účas
žitím částky 120 mil. Kč. A ani tato částka nakoJak se tedy město
itřníspolu
ní vn
á
v
o
nec nemusí být čerpána. Ale rozhodně může po- zadlužuje? Já jsem
niž
has
tku
sloužit jako pojistka pro již zmíněný další pokles přesvědčen, že velmi
akcíc
maje
a
n
daňových příjmů. Na tuto situaci musí být naše málo. Zadlužení by
luhu
ho d
město připraveno a také připraveno je. Nikdo totiž nemělo být posua.
měst
opravdu neví, jak dlouho budou trvat současná zováno pouze krátkodobě, což se přijetím
Financování rozpočtu 2016–2021 v tis. Kč úvěru samozřejmě děje,
ale v nějakém střednědobém období.
Příjmy
Výdaje
Financování
Může to být například volební období
2019–2022. V tomto období byla již
2 600 000
snížena zadluženost města o rekord2 174 286
ních 200 mil. Kč. Aktuálně si chceme
půjčit maximálně 150 mil. Kč, ale zá1 748 571
roveň plánujeme do roku 2022 splatit
1 322 857
897 143

Financování
v tis. Kč

471 429
45 714
-380 000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2016

2017

Příjmy

2 043 664

2 251 986

Výdaje

1 766 723
276 941

Financování

2018

2019

2020

2021

2 346 283

2 144 200

2 328 215

2 230 553

2 085 533

2 447 458

2 521 352

2 458 804

2 465 128

166 453

-101 175

-377 152

-130 589

-234 575
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Co Liberečané dostanou za
KORONAVIRUS LIBEREČANŮM
UBRAL PŮL MILIARDY
Kdyby nebyla covidová pandemie,
mělo by město už v minulém roce
o 200 milionů Kč v rozpočtu více a letos dokonce o 300 milionů Kč více.
Pandemie nám sebrala celkem půl
miliardy korun a o to vše jsme museli
uskrovnit výdaje i naše plány.

Liberec vstoupil do roku 2021 se schváleným rozpočtem téměř 2,5 miliardy Kč.
Je dobré si opět připomenout, jaké služby či
investice občané Liberce za tyto prostředky
letos dostanou.
Jaroslav Zámečník, primátor

INVESTICE A OPRAVY V MILIONECH KČ
579

594

544

496
369
SPLÁCÍME STARÉ DLUHY
V roce 2021 snížíme dluh města
minimálně o 50 mil. Kč a na konci
roku bude dluh činit 1,45 miliardy Kč. Úroky jsou bohužel vysoké
6,58 % a letos zaplatíme dalších 120
mil. Kč. Ale současná ekonomická
krize nám dává šanci vyjednat přefinancování celého dluhu a zbylých
15 let splácet s nižším úrokem okolo
3,5 %.
MHD: CENY LÍTAČEK
ZACHOVÁME, JEDNORÁZOVÉ
JÍZDNÉ MUSÍME ZVÝŠIT
Málokdo ví, že tržby z jízdného
v Liberci pokryjí jen 30 % nákladů
na provoz MHD. Město musí dalších 70 % nákladů pokrýt ze svého
rozpočtu. Pro rok 2021 to činí 325
mil. Kč. Koronavirová pandemie
způsobila navíc 50% úbytek cestujících v MHD.
Pro ty, kteří jezdí v MHD pravidelně, držíme třetím rokem stále
stejné ceny tzv. lítaček. Pro ty, kteří
MHD pravidelně nejezdí, stoupla cena papírových jízdenek na 24
Kč. Letos plánujeme v dopravním
podniku koupit dalších pět nových
klimatizovaných autobusů a odstartovat rekonstrukci tramvajové tratě
do Jablonce, která si vyžádá náklady
jedné miliardy Kč.

223

2016

2017

2018

ZVYŠUJEME OPĚT VÝDAJE
NA ÚDRŽBU ZELENĚ
A ČISTOTU MĚSTA
Na opravy, udržování čistoty komunikací v zimě i v létě a údržbu
zeleně máme pro Technické služby
města Liberce připraveno 154 mil.
Kč. Pro město zde pracuje 150 zaměstnanců. Na údržbu zeleně bude
letos o 8 mil. Kč více než vloni. O čistotu v ulicích města se také bude
starat 40 oranžových pracovníků
Komunitních prací Liberec. Město
na ně uvolní 6 mil. Kč a dalších 6 milionů přidá úřad práce.
NA OPRAVY SILNIC
A CHODNÍKŮ PŘIDÁME
V roce 2021 máme připraveno
59 milionů Kč na nové asfaltové
povrchy ulic a opravy chodníků.
Konkrétně se jedná o ulice Vítězná, Strakonická, Slovanské údolí,
Javorová, Plužní, Heydukova, Hálkova, Slovenská, Srbská a Jiskrova.

2019

2020

2021

KULTURNÍ ORGANIZACE
DOSTANOU NA PROVOZ
200 MILIONŮ
Město celkově v roce 2021 ze svého rozpočtu dofinancuje náklady
čtyř organizací částkou 208 mil. Kč.
Jedná se o Zoo Liberec, Divadlo F. X.
Šaldy, Botanickou zahradu a Naivní
divadlo Liberec. Celkový provoz našich čtyř hlavních kulturních institucí stojí 309 mil. Kč, vstupné v kultuře
totiž pokryje v průměru pouze čtvrtinu nákladů.
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LIBEREC ZAPLATÍ
PROVOZ 53 ŠKOL
Město je zřizovatelem 20 základních škol, 31 mateřských škol, jedné
základní umělecké školy, jedné speciální školy v Orlí ulici a Domu dětí
a mládeže Větrník. Z rozpočtu města
na energie a provoz těchto zařízení
zaplatíme letos 130 mil. Kč. Mzdy
učitelů platí v tomto případě stát.
ZAJIŠŤUJEME PŘES 20 TISÍC
NÁDOB NA ODPADY
Na zajištění svozu a likvidace
odpadů firmou FCC Liberec v roce
2021 vynaložíme 113 mil. Kč. Z toho
65 mil. Kč jsou náklady na směsný
komunální odpad, na který je v Liberci přes 15 tisíc černých nádob.
Tyto náklady jsou zcela pokryty občany poplatkem za odpady. Dalších
50 mil. Kč vydá město na cca 5 tisíc
barevných nádob pro tříděný odpad
– papír, plast, sklo, nápojové kartony, bioodpad atd., na velkoobjemové kontejnery jaro/podzim, provoz
sběrného dvoru v Ampérově ulici,
sběrné místo na třídě M. Horákové
a na opravy a úklidy kolem kontejnerových stání a zelených ploch.

Celkem 4 mil. Kč dáme za to, že
ve městě provádíme výsyp cca 1 000
košů. Každý pracovní den tak zajišťujeme výsyp cca 550 košů, z toho
v centru dvakrát, tj. ráno a večer.
LIBERECKÁ SPORTOVIŠTĚ
Město Liberec poskytne v roce
2021 částku 61 mil. Kč na provoz,
opravy a investice ve Sportparku Liberec (tj. Arena a okolní sportoviště). Na provoz městského bazénu
poskytneme příspěvek ve výši 14
mil. Kč. V oblasti sportu 4 mil. Kč
na provoz sportovního areálu Vesec, 3,5 mil. Kč na Skiareál Ještěd
a zhruba 10 mil. Kč na další desítky
menších akcí týkajících se zejména
oprav sportovišť.
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peníze města v roce 2021?
NA GRANTY PRO ČINNOST
SPOLKŮ DÁME 11 MIL. KČ
Přibližně 8 mil. Kč bude poskytnuto na podporu činnosti sportovních klubů
nebo konání sportovních
mil.
rekon
struk
akcí. Další prostředky půbytů ce
jdou na granty v oblasti
kultury a vzdělávání.

52

BEZPEČNOST A JEDNOTKY
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Požadavek občanů města na bezpečnost a pořádek ve městě zajistíme
městskou policií prostřednictvím 80
strážníků. Na provoz městské policie
vyčlenili 77 mil. Kč. V dalších letech
plánujeme postupně počet
strážníků v Liberci zvyšovat. Pro krizové situace
a vybavení a spolupráci
mil.
s osmi jednotkami sboprovo
z
škol
rů dobrovolných hasičů
vynaložíme dalších 7,5
mil. Kč.

130

Jaroslav Zámečník

VYBRANÉ INVESTICE A OPRAVY V ROCE 2020
Rekonstrukce Liebiegova paláce

60 000 000 Kč

Výstavba a rekonstrukce sociálních bytů

52 000 000 Kč

Modernizace základní školy ZŠ Na Výběžku

24 100 000 Kč

Dokončení rekonstrukce ulice Vítězná

20 000 000 Kč

Vodojem Horská

20 000 000 Kč

Dokončení výstavby budovy MŠ Pastelka

19 000 000 Kč

Chodníky a přechody na křižovatce Letná x Stračí

19 000 000 Kč

Parkoviště Pastýřská P + R

14 000 000 Kč

Modernizace městského plaveckého bazénu

13 000 000 Kč

Příspěvek na nový pavilon nemocnice

11 500 000 Kč

MŠ Delfínek – modernizace kuchyně

10 000 000 Kč

ZŠ Husova – dokončení modernizace kuchyně

10 000 000 Kč

Rekonstrukce opěrné zdi Ondříčkova ul.

8 500 000 Kč

Volgogradská ulice – kanalizační přípojky

8 000 000 Kč

Opravy a úpravy školních bazénů

6 000 000 Kč

Modernizace výtahů v domě s peč. služ. Burianova

6 000 000 Kč

Nové chodníky v ulici Ostašovská a Partyzánská

6 000 000 Kč

MŠ Sedmikráska – energetické úspory

5 500 000 Kč

Nová cesta pro kamenolom Ruprechtice

5 500 000 Kč

Doplatek za výkup autobusového nádraží

5 000 000 Kč

Nové chodníky a parkování Hlávkova a Věkova ulice

4 500 000 Kč

Semafory a přechody Blažkova, Lipová a Na Pláni

4 200 000 Kč

Zkapacitnění dopravy v ul. Letná, Viadukt, Blažkova

4 000 000 Kč

Pořízení územního plánu města Liberec

3 700 000 Kč

Výsadba zeleně v ulici Vítězná a Pastýřská

3 600 000 Kč

Zlepšení dopravy na křižovatce Švermova u viaduktu

3 300 000 Kč

Rozšíření parkovacích stání ve městě

3 000 000 Kč

Uran – rekonstrukce pláště budovy

3 000 000 Kč

Rozšíření varovných systémů města

2 800 000 Kč

Obnova sakrálních památek Via Sacra

2 500 000 Kč

Příprava energetických úspor 30 objektů města

2 000 000 Kč

Příprava projektu rekonstrukce ulic v okolí KNL

2 000 000 Kč

voz veřejného osvětlení

Dětské hřiště Jeřmanická

2 000 000 Kč

si bude město zajišťovat

Nové chodníky v Ostašově

2 000 000 Kč

ZŠ Ještědská – modernizace objektu

1 700 000 Kč

Příprava projektové dok. Liberecké náplavky

1 600 000 Kč

Chodníky a přechod v ulici Ruprechtická

1 500 000 Kč

ZŠ Orlí – energetické úspory

1 400 000 Kč

Divadlo F. X. Šaldy – energetické úspory

1 400 000 Kč

ZŠ Barvířská – energetické úspory

1 300 000 Kč

Moder. veřejného osvětlení v Puškinově a Oldřichově

1 200 000 Kč

primátor Liberce

„Letos končí smlouva
s firmou Eltodo a pro-

samo, o 20 milionů
korun levněji.“
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
A ZDRAVOTNICTVÍ
Na provoz Centra zdravotní a sociální péče vynaložíme v roce 2021 celkem

200
mil.

kultu

rní
org,

36 mil. Kč (domy s pečovatelskou službou
mil.
a dům seniorů) a na
cho
dník
komunitní středisko
y
a sil
nice
Kontakt, které se například stará o programy pro seniory, uvolníme
8,6 mil. Kč. Jsme také akcionářem
Krajské nemocnice Liberec a na připravovanou rekonstrukci uvolňujeme 11 mil. Kč ročně. Dalších 10 mil.
Kč vynaloží město na nejrůznější sociální služby pro obyvatelstvo.

59

NA VEŘEJNÉM OSVĚTLENÍ
UŠETŘÍME
Náklady na veřejné osvětlení v roce 2020 dosáhly 80 mil. Kč. Letos
ale skončí smlouva
mil.
s
firmou
Eltodo
Liebie
gův
a provoz osvětlení si
palác
bude město zajišťovat
úsporně samo částkou
60 mil. Kč.

60

V ROCE 2021 BUDEME
OPRAVOVAT A INVESTOVAT

80

mil.

V roce 2021 máme
MŠ
aZ
opra Š
do investic majetku
vy
města připraveno celkem 544 mil. Kč, což je
vzhledem k současné situaci jedna
z vyšších částek v posledních letech.
Napište mi (zamecnik.jaroslav@
magistrat.liberec.cz), kde podle vás
peníze nejsou tak důležité a kde byste
je viděli jako potřebnější.
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Liberec za 2 roky získal miliardu na dotacích. A chce další
O peníze na nové investice pro zlepšení života obyvatel Liberce musí město samo či ve spolupráci s dalšími subjekty převážně usilovat v dotačních programech. Téměř 90 procent z rozpočtu totiž padne na zajištění veřejných služeb, jako je doprava,
čistota města, svoz odpadů, provoz škol, divadla, zoo a dalších. Dalších 230 milionů ročně jde na splátku městského dluhu.
Radka Loučková Kotasová,
náměstkyně primátora pro
strategický rozvoj a dotace
Město Liberec za uplynulé dva
roky získalo dotace za více než
miliardu korun. Zhruba stejně vysokou částku chce na základě připravených žádostí dostat i v následujících dvou letech.
Zatímco v období 2019 až 2020
připravilo a dokončilo dotační
projekty zhruba za 450,5 milionu,

projekty za dalších asi 580 milionů korun chce realizovat do konce
roku 2022. Dohromady tak Liberec
na dotacích v letech 2019–2022
získá minimálně 1,030 miliardy.
Do konce příštího roku zároveň
plánuje a začne realizovat akce
zhruba za dalších cca 928 milionů
korun.
Celkově tedy půjde o získané
dotace za 1,96 mld Kč. Průměrně
tedy získáváme pro město 490 milionů na dotacích ročně.

334 milionů na projekty dokončené v roce 2019
Navýšení kapacit MŠ Beruška

44,9 mil. Kč

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň

43,7 mil. Kč

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň

8,3 mil. Kč

Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5. května I. stupeň

9,1 mil. Kč

Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5. května II. stupeň

8,5 mil. Kč

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru

34,3 mil. Kč

Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí Míru – zateplení + VZT

13,8 mil. Kč

Navýšení kapacit MŠ Nová Ruda
Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Vratislavice

Mezi náročnější akce patřila rekonstrukce vily ve Věkově ulici
v Ruprechticích. Vznikl zde azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi.

28 mil. Kč
24 mil. Kč

Dům humanity Liberec – Most k Naději

18,5 mil. Kč

Nová hasičská zbrojnice v Krásné Studánce

17,5 mil. Kč

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického

17,5 mil. Kč

Azylový dům Liberec pro matky s dětmi

15,3 mil. Kč

201 milionů na projekty dokončené v roce 2020
Rekonstrukce silnice Horní Hanychov – Světlá pod Ještědem
Nákup ekologických autobusů na CNG
Sociální bydlení Liberec dům F (Žitavská ul.)

75 mil. Kč
67 mil. Kč
15,5 mil. Kč

ROMODROM – sociální bydlení

8,2 mil. Kč

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Aloisina výšina

6,7 mil. Kč

Chráněné bydlení Tulipan

14 mil. Kč

Rekonstrukce vzduchotechniky a modernizace rozvodů topení
Divadla F. X. Šaldy

10 mil. Kč

Zvýšení bezpečnosti dopravy na nám. Míru a ul. Písecká

Parkovací a navigační systém

10 mil. Kč

Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ Broumovská – energetické úspory

Cyklostezka Odra–Nisa, úsek za ČOV Liberec

9,4 mil. Kč

Zvýšení bezpečnosti dopravy v ulici Polní a Baltská

4,1 mil. Kč

Zahradní kompostéry pro občany – 2. etapa

3,1 mil. Kč

Revitalizace parku Pod Sadem míru (U Domoviny)

2,3 mil. Kč

Územní studie krajiny
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jeřmanické ulici

3 mil. Kč

Součty a výčty dotací a projektů jsou uvedeny včetně zajištění prostředků mimo SML.

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Dobiášově ulici

6 mil. Kč
5,6 mil. Kč
4 mil. Kč

2 mil. Kč

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Lipové ulici

1,7 mil. Kč

Městská památková zóna – historická okna radnice, Divadlo F. X. Šaldy

1,4 mil. Kč

Revitalizace dvou parků nad přehradou

1,3 mil. Kč

IQ servis – sociální podnik, výroba interaktivních exponátů

0,99 mil. Kč

Aktivní život – sociální podnik, prádelna

0,56 mil. Kč

^L
V září 2020 doplnilo vozový park libereckého dopravního
podniku 10 kloubových autobusů Solaris Urbino18 na CNG

V únorovém
vydání Zpravodaje
přineseme přehled
projektů, které
čeká dokončení
v letošním roce
a v letech příštích,
včetně výhledu do
roku 2027

Cenu veřejnosti v soutěži Stavba roku Libereckého kraje
2019 získala hasičská zbrojnice v Krásné Studánce

Leden 2021
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Životníprostředí
U Hokejky vznikají tůně
Jedním z opatření proti suchu je zakládání tůní. Několik jich vzniká u Hokejky v Hlávkově ulici.

Nový krmelec

nevyskytují zvláště chráněné druhy
živočichů, zbytek výkopku je odvážen mimo lokalitu. Součástí akce
bude i stabilizace stávajících pěšin
kamennými stupni.

V další etapě budou provedeny
systémové dosadby dřevin a úpravy trávníků s důrazem na výsev
krvavce totenu, na kterém se rozmnožují chráněné druhy motýlů.

Darujte nepotřebné věci přes portál Nevyhazujto.cz

Statutární město Liberec navázalo před rokem spolupráci s internetovým portálem Nevyhazujto.cz, který dává nepotřebným věcem další šanci.
Odbor ekologie
a veřejného prostoru
Hlavním cílem portálu bylo vytvořit jednoduchý webový prostor,
kde mohou obyvatelé města jednoduše představit funkční věc, kterou
již nepotřebují nebo nechtějí používat, a nabídnout ji někomu jinému,
kdo by o ni ještě mohl mít zájem.
Předávky probíhají zcela zdarma.
Nabízející může jednoduše komunikovat s více zájemci najednou, aby
mohla věc sloužit nadále co nejrychleji. K dispozici je také mobilní aplikace. Daný předmět tak neskončí

Prodej dřeva
Odbor ekologie a veřejného
prostoru informuje občany
o možnosti odkoupení dřevní
hmoty z pokácených stromů
na pozemcích veřejné zeleně
ve vlastnictví statutárního
města Liberce.
V případě zájmu o nákup
dřevní hmoty je pak možné se
obrátit na příspěvkovou organizaci Městské lesy Liberec,
tel. 602 171 377, popř. e-mail:
bliml.jiri@mestske-lesy-liberec.
cz.

Odbor ekologie a veřejného prostoru
Odbor ekologie a veřejného prostoru zahájil terénní úpravy na louce naproti Hokejce, kde vzniknou
tůně pro rozmnožování obojživelníků.
V první etapě došlo ke kácení
rizikových stromů a následnému
arboristickému ošetření dřevin,
spočívajícímu v provedení zdravotních a bezpečnostních řezů či
lokálních redukcí, které mají za
cíl zvýšení provozní bezpečnosti a prodloužení jejich životnosti.
V současné době probíhá hloubení tůní a modelace jejich okolí.
K hloubení i přemisťování výkopku
je používána pásová mechanizace
z důvodu minimalizace poškození
travního drnu.
Soustava tůní nepravidelného
tvaru i velikostí je navržena z důvodu zachytávání dešťových srážek,
k podpoře rozmnožování na vodu
vázaných živočichů i podpoře celkové diverzity lokality.
Kvalitní výkopek je používán
k modelaci terénu v místech, kde se

Krátkézprávy

v odpadu, ale jeho životnost se prodlužuje dále.
Za uplynulý rok občané města
zveřejnili přes 500 inzerátů. Nejčastěji lidé darují nábytek a vybavení
domácnosti. Na základě tohoto zájmu a v souladu s Plánem odpadového hospodářství Rada města Liberce
schválila pokračování spolupráce
s portálem i na další období.
Proto, pokud jste si pořídili nový
nábytek nebo jiné vybavení domácnosti, a je vám ho líto odvézt starý
do sběrného dvora, zkuste jej předat
někomu dalšímu na portálu www.
liberec.nevyhazujto.cz.

Na palouku u Tiché cesty
směrem k Lesnímu koupališti
je nový krmelec. Až vyrazíte
na procházku, vezměte s sebou třeba nějaké dobroty pro
lesní zvěř. Vhodná je zelenina,
ovoce, seno. Na zem okolo
krmelce pak můžete rozházet
žaludy, kaštany a bukvice.
Rozhodně zvířatům nenoste
pečivo nebo zbytky cukroví.
Městské lesy Liberec pak upozorňují za zákaz vjezdu všech
motorových vozidel na Tichou
cestu a před Lesní koupaliště.
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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.

Jaký byl Liberec v roce 2020

Loňský rok ukázal, jak moc potřebujeme kvalitní samosprávu měst, krajů a vlády a fungující úřady. Jak se s důležitými rozhodnutími vypořádalo vedení Liberce? Smutně.
Josef Šedlbauer,
Změna pro Liberec

POMÁHAT SILNÝM
Významnější finanční pomoc
od města v souvislosti s dopady
pandemie dostaly jen dvě firmy. 10
milionů inkasovala S-Group Facility Management z holdingu Syner,
která má v pronájmu Arénu a okolní sportoviště. Několik milionů
dostala Ještědská sportovní, další
soukromá firma, která má v pronájmu bazén.
Jako Zelení ve Změně pro Liberec jsme na jaře prosadili podporu
malých hudebních klubů, která
město stála kolem 200 tisíc. Především jsme ale v zastupitelstvu
Libereckého kraje navrhli program
pro rodiče, především samoživitele, kterým v době nouzového stavu
podstatně poklesly příjmy. Mělo jít
o rychlou pomoc, která by se dostala lidem jednoduše a prakticky
hned. Starostové pro Liberecký kraj
to odmítli, prý se má postarat stát.
A postaral se?

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

Bezpečná advokátní úschova

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

Nejmodernější technologie
prezentace nemovitosti

Pomoc s prodejem a pronájmem

Stanovení správné ceny
Vaší nemovitosti

Nabízím profesionální
realitní služby

PROSÍM OTOČTE MNE!

VYJEDNAT PRODĚLEK
Za éry Jiřího Kittnera firma Syner dostala od města zdarma pozemky kolem Papírového náměstí
s podmínkou zbořit staré domy,
které tam stály. Prý by to pro město bylo moc drahé. Loni město tyto
pozemky získalo zpět, ale dalo za
ně 2,5 hektaru svých zastavitelných pozemků na Kunratické a ještě doplatilo 2,3 milionu korun.
Mohlo to dopadnout ještě hůř,
protože vedení města chtělo protlačit směnu pozemků už na jaře
s vyšším doplatkem. Náš zastupitel
Jindřich Felcman tehdy přesvědčil
zastupitelstvo, aby směnu ještě přezkoumalo. Díky tomu Liberec ušetřil
přes tři miliony korun, o které se po
novém posudku snížil doplatek za
směnu. Mohlo to být mnohem víc,
kdyby vedení města dokázalo jednat
aspoň trochu jako normální vlastník.
Posudek totiž pozemky města ocenil
v širokém rozmezí a vedení města
toho nijak nevyužilo. Jen sklapli podpatky a souhlasili s nejnižší cenou.
PŘIVÉST AUTA DO CENTRA
Současné vedení Liberce po
svém nástupu předalo připravený

projekt nového autobusového nádraží s parkovacím domem Libereckému kraji. Hejtman Půta a primátor Zámečník se tehdy dušovali,
jak to krásně zvládnou. Dnes už
víme, že nebude nic. A místo parkovacího domu u nádraží, který
měl fungovat jako záchytné parkoviště u vjezdu do města, budou
dotační peníze použity na parkovací dům u sídla krajského úřadu.
Bude sloužit pro parkování úředníků a dopravu do spodního centra
naopak přivede.
Dopravu v centru bude nutné
omezit, to je nutná podmínka pro
oživení města a lepší kvalitu života
v centrálních částech. Víme, že to
funguje, příkladů takových měst
v Evropě rychle přibývá. Jednou
z podmínek jsou právě záchytná
parkoviště na vstupních bodech.
Kvůli ješitnosti Starostů jsme v cestě k modernímu městu udělali dva
rázné kroky – vzad.
KOMICKÝ VÝKON NA ZÁVĚR
Třešinkou z prosincového zastupitelstva byla vyhláška o místním poplatku za ubytování. Vedení
města přišlo se zvýšením poplat-

ku z 19 korun na osobu a den na
40 korun. Do rozpočtu Liberce to
mělo přinést kolem tří milionů.
Na finančním výboru jsme všichni
krčili rameny, že jindy třeba ano,
ale teď opravdu není dobrá doba
tahat peníze z ubytovatelů. Velkým
hotelům to bude jedno, ale třeba
pro rodinné penziony to znamená
ubrat si ještě víc z toho, co vydělají,
nebo zvýšit ceny. A konkurence je
třeba hned vedle v Jablonci, kde
poplatek zůstává na 21 korunách.
Totéž jsme zopakovali na zastupitelstvu. Za asociaci ubytovatelů
přišel majitel penzionu a říkal to
samé. Stejně to zvýšení ceny Starostové s ANO prohlasovali.
Jaká byla pointa? Vedení města
došlo, že za tohle je asi nikdo nepochválí. A tak na tom samém zastupitelstvu v půl jedenácté večer
přišli s návrhem čerstvě přijatou
vyhlášku zase zrušit a zůstat u původního poplatku. Ti samí Starostové a ANO hlasovali opačně, takže
zrušení podpořili úplně všichni.
Tragédie se proměnila ve frašku.
A takto vypadá vedení města
v čele s primátorem Zámečníkem
tak nějak pořád.

^Liberec nabízí k prodeji

AREÁL BÝVALÉHO
OČNÍHO SANATORIA MACHNÍN
výměra souvisejících pozemků cca: 37 700 m2
www.liberec.cz/deska 					

Tel. 485 243 315
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Jak měl vypadat rozpočet na rok 2021

Na jiném místě tohoto vydání Zpravodaje najdete velký článek o rozpočtu města, jak jej schválila většina koaličních zastupitelů. Hodí se proto alespoň zde prezentovat názor části zastupitelů, že by rozpočet na rok 2021 měl vypadat jinak. Zvlášť pokud
svou skepsi neskrývala ani řada koaličních zastupitelů, přestože část z nich svou ruku pro rozpočet nakonec z loajality zvedla.
Jaromír Baxa,
Zuzana Kocumová,
Liberec otevřený lidem

NEJVĚTŠÍ PROBLÉMY
1. Návrh nepočítá se snížením
daní. Už při schvalování rozpočtu
bylo zřejmé, že očekávané příjmy
nebudou odpovídat realitě.
2. Odkládá se polovina splátek
dluhu města a ještě si máme vzít
nový úvěr 120 milionů.
3. Omezují se opravy a investice, přitom se nešetří tam, kde
jsou úspory potřeba. Primátor
a náměstci promarnili příležitost
k hledání provozních úspor, kte-

ré v minulých letech rychle rostly. Rozpočty města se dostaly do
schodků ještě před epidemií a kvůli těmto chybám se nedokážeme
vyrovnat ani s poklesem příjmů
někam na úroveň roku 2018.
Je nám jasné, že finanční situace je složitá. Jenže vedení města
nepřišlo ani s žádným plánem, jak
budeme fungovat v dalších letech.
Na co budeme mít a na co ne. Nebo
kdy ty dluhy, které si teď vezmeme,
splatíme. Prostě nic. Tahle absence plánu je ještě větší průšvih než
rozpočet postavený na nereálných
příjmech, o kterém jsme hlasovali.
Pokud bychom byli ve vedení
města my, příprava rozpočtu by vy-

padala jinak.
Odhady příjmů a návrhy na
změny daní byly známé od konce
léta. Už od té doby bychom intenzivně hledali a domlouvali úspory
všude, kde by to bylo jen trochu
možné. Aktualizovali bychom rozpočtový výhled: Aby bylo jasné, že
případné zvýšení dluhu nebo odložení oprav bude jen dočasné, a aby
každý na městě, od ředitele akciovky až po úředníka na přepážce věděl, s čím má do budoucna počítat.
Zámečníkovo vedení města místo toho utápělo energii v nesmyslném sporu o byty s družstevníky
a s Intermou.
Ani rozpočet, ani výhled stotisí-

cového města v opozici nepřipravíte. Jednoduše proto, že se nemůžete
dohodnout s vedoucími odborů
a městských organizací, jak podle
takového rozpočtu budou pracovat.
Navrhl jsem alespoň rozpočtové
provizorium: Dočasné řešení, než
primátor s náměstky předloží nejen upravený rozpočet, ale hlavně
plán, jak nové dluhy splatíme. Můj
návrh dost hlasů nezískal. Sám vím,
jak těžké je hlasovat proti rozpočtu
vlastní koalice, ale náměstek Karban alespoň dostal za úkol rozpočet
do února revidovat podle skutečného vývoje daňových příjmů. Kdo ví,
jestli by tenhle úkol dostal, kdybychom proti rozpočtu nevystoupili.

Otevřený dopis předsedovi vlády – o vzdělávání

Ivan Langr, náměstek
primátora pro kulturu, školství, sociální
věci a cestovní ruch,
SLK

Pane předsedo vlády,
oslovuji Vás v den, kdy velká
část žáků a studentů nemohla
opětovně nastoupit do svých škol
a vzdělává se zase jen distančně.
Píši Vám jako náměstek primátora
velkého statutárního města, který
má už sedmým rokem ve své gesci
vzdělávání; jako zástupce zřizovatele 22 základních a 31 mateřských škol; jako pedagog, nespokojený se současnou degradací
školství; jako rodič, jehož potomci
nemohou navštěvovat hned několik typů škol tuzemské vzdělávací
soustavy.
České školství v době K vskutku nevzkvétá. Část žáků nedokáže nebo neumí z mnoha důvodů
překročit vstupní práh režimu
na dálku a nevzdělává se; nejzranitelnější školáci se zdravotními
a sociálními hendikepy nemohou

přes monitory efektivně využívat nezbytná podpůrná opatření,
která přitom mají alespoň do určité míry vyrovnávat jejich nezasloužená znevýhodnění; mnohé
školy už z organizačních důvodů musely redukovat vyučované
předměty a zříci se části humanitních disciplín vč. tzv. výchov,
které
ovšem
nezanedbatelně
přispívají k celostnímu rozvoji
dětí, jejich tvořivosti, formování
charakterů i sociální inteligence;
o radikálně snížené kapacitě pedagogů věnovat se individuálně
školákům nadaným a mimořádně
nadaným ani nemá smysl ztrácet
slova. Mnozí učitelé jsou z častého střídání režimů a nemožnosti
jakkoli plánovat zoufalí. A zástupy
rodičů nuceně pasovány do rolí
učitelů, které ale namnoze nemohou dlouhodobě zvládat. České
školství zachvátila únava a leckde
i beznaděj.
Vzdělávání je obecně křehké
jako pavučina. Jakmile ji v některém z míst necitlivě narušíme,
musíme předivo vláken zase složi-

tě navazovat. Síť se ale vinou chaotických a opakujících se koronavirových opatření trhá zas a znovu
a narůstající vědomostní a dovednostní výpadek i zvětšující se rozdíly mezi žáky a studenty už prakticky není možné dohnat. Je třeba
si zpříma přiznat, že při pokračujícím způsobu distančního vzdělávání budou následující generace
dospělých Čechů i společnost jako
celek razantně ochuzeny. Stejně
jako druhdy pokolení našich rodičů, jejichž vzdělávací příležitosti
záměrně potlačoval normalizační
režim, protože by jinak kvůli podprůměrnosti svých vůdčích kádrů
sám nedokázal přežít.
Pane předsedo vlády,
jako političtí lídři jste v době
K bohužel selhali a ztratili schopnost hájit zájmy vzdělávání jako
naprosto klíčové potřeby své země.
Nerozumím tomu, svým dětem
osud úpadku vzdělanosti rozhodně nepřeji. A nepochybuji, že nejsem sám. Žádám Vás tedy, abyste
se zasadil o následující kroky:

1. vyjměte vzdělávání z rámce systému PES a umožněte jeho
prezenční formu bez ohledu na
statistiku covid+. Data i zahraniční studie ukazují, že školy nejsou
fatálními ohnisky šíření viru,
2. prosaďte, aby učitelé bez
ohledu na věk a vlastní zdravotní
zátěž byli v jedné z prvních vln očkování,
3. požádejte velké samosprávy
(kraje a statutární města), aby státu pomohly v zajištění dostatečného množství respirátorů FFP2
pro učitele – státní zaměstnance
(jako to mj. už udělal Liberecký
kraj a město Liberec), a zajistily
tak ve školách do doby před vakcinací všeobecně vyšší míru epidemické prevence,
4. zaplaťte za menší zřizovatele
škol (malé obce, církve) respirátory FFP2 pro učitele přímo ze státního rozpočtu. Bude to nejlepší
vládní investice tohoto roku.
Zkrátka ukažte, pane předsedo vlády, že několik následujících
měsíců může být v oblasti vzdělávání Vaší nejskvělejší hodinou.
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Papírové náměstí je důležité jako Malá Strana

Závěr roku 2020 by se mohl zapsat do historie města zejména tím, že město získá strategické pozemky na Papírovém náměstí a že
po desítkách let čekání začali lyžaři jezdit na Ještědu po nové sjezdovce.
Jaroslav Zámečník,
SLK

ZMAŘENÁ KOUPĚ
POZEMKŮ TEXTILANY
V roce 2018 jsem ještě z opozičních lavic usiloval o to, aby
město Liberec využilo příležitosti
a koupilo pozemky po zbourané
Textilaně. Kdyby tehdy do snahy
Starostů nehodili vidle zastupitelé
Šedlbauer, Kocumová nebo Baxa
a další, mohlo město Liberec vlastnit strategických 90 tisíc m2 v samém centru města a využít je pro
výstavbu stovek městských bytů,
stanice rychlé záchranné služby
nebo centrálního parku s vodními
plochami. Cena tehdy, podle znaleckého posudku, byla 800 Kč za
m2. Pozemky potom místo Liberce
koupili podnikatelé z Holandska
a není jisté, zdali se v dohledné
době tato část města vůbec vzpamatuje.
PAPÍROVÉ NÁMĚSTÍ
JE JAKO MALÁ STRANA
O rok později, už jako primátor
města, jsem společně s architektem Janďourkem začal pracovat na
tom, abychom získali do majetku
města jiné strategické a cenné pozemky, tentokrát v dolním centru
kolem zpustlého Papírového náměstí a Lucemburské ulice. Je to
nejcennější historická část města,
něco jako je pro Prahu Malá Strana. Největším vlastníkem pozemků
(7 tisíc m2) v tomto prostoru byla
společnost S-Group, město Liberec
zde má asi 3 tisíce m2. Předchozí
vedení města ohledně získání dalších pozemků kolem Papírového
náměstí neudělalo bohužel vůbec
nic, ale začalo se společností Syner
plánovat výstavbu stovky bytů na
okraji města za sídlištěm Kunratická.
JE LEPŠÍ STAVĚT NA OKRAJI
MĚSTA, NEBO V CENTRU?
S hlavním architektem Janďourkem jsme řešili otázku, zda je lep-

ší stavět 100 bytů za městem, kde
budeme muset platit další peníze
za kanalizace a přístupové silnice,
nebo 100 bytů v samém centru,
kde jsou sítě již hotové. Odpověď byla jasná – v centru města,
a navíc začneme postupně tvořit
Malou Stranu města Liberce. Zastupitelstvo města i přes opětovné
obstrukce opozice jednoznačně
schválilo v prosinci 2020 získání 7
tisíc m2 cenných pozemků v dolním centru a cenu jsme uhradili

architektury města s Papírovým
náměstím další práce. V roce 2021
připravuje Kancelář architektury
města vyhlášení architektonické
soutěže na celé území Papírového
náměstí a poté začneme připravovat výstavbu na městských pozemcích.
MĚSTO LIBEREC
MÁ SCHVÁLENÝ ROZPOČET
Na jiném místě tohoto Zpravodaje jsem napsal, že koronavirus

Papírové náměstí a jeho okolí čeká na probuzení. Zanedbaná
část centra skýtá velký potenciál.

na základě 3 znaleckých posudků
směnou za pozemky za sídlištěm
Kunratická s doplatkem cca 2 mil.
Kč. Zajímavostí je, že výkup pozemků v okolí Papírového náměstí
měla opozice ve volebním programu a asi z ješitnosti hledala důvody, jak vše shodit.

LIBEREC ZÍSKÁ BUDOVU
CH. LINSERA – VÝROBCE
PRVNÍHO AUTOMOBILU
V rámci směny pozemků jsme
také od firmy S-Group získali důležitý pozemek na rohu Šamánkovy
ulice a Tržního náměstí pro budoucí vedení tramvajové trati. Co
mně také dělá radost, je, že na nově
získaných pozemcích v Barvířské
ulici jsme získali v rámci směny
i historickou tovární budovu Christiana Linsera, který zde v roce 1905
vyrobil první automobil v celé
monarchii. Nyní čeká Kancelář

v rozpočtu města ubral půl miliardy. Kdyby nebyla covidová pandemie, mělo by město už v minulém
roce o 200 milionů Kč v rozpočtu
více a letos dokonce o 300 milionů
Kč více. Pandemie nám sebrala celkem půl miliardy Kč a o to vše jsme
museli uskrovnit výdaje i naše plány. Proto jsem rád, že jsme i přes
nepřízeň sestavili rozpočet, který
počítá se snížením výnosu z daní,
ale přesto nadále splácí dluh města a neomezuje opravy a investice.
Navíc jsme dokázali opět snížit
provozní výdaje města o 50 mil. Kč.
OPOZICE VYUŽÍVÁ KRIZE JEN
K POLITICKÉMU PROSPĚCHU
Na některé zastupitele z opozice bohužel ani v době nouzového stavu a pandemie není žádné
spolehnutí, z úbytku financí města projevují nepokrytou radost,
respektive radost z toho, že nemůžeme kvůli ekonomické krizi

financovat všechny projekty, které
máme v plánu. Asi si tito chytráci
z opozice myslí, že čím hůře bude
městu, tím lépe bude pro ně, a zesilují svůj pokřik z opozice. Užiteční městu tím však nejsou, protože
při schvalování rozpočtu nikdo
z opozičních zastupitelů nedal ani
jeden návrh na úpravu rozpočtu.
Pouze zastupitel Baxa už jako každý rok navrhoval neschválit NIC
a mít jen rozpočtové provizorium.
Ale provizorní rozpočet by znamenal, že můžeme financovat jen provozní výdaje města, ale nemůžeme
pokračovat v opravách majetku
města a v dalších projektech.

BEZPEČNĚJŠÍ SJEZDOVKA
NOVÁ SKALKA
Potěšilo mě, že konečně po
20 letech byla vybudována bezpečnější sjezdovka Nová Skalka
a že společnost TMR dodržela, co
v roce 2017 slíbila. Jen připomenu,
že zastupitelé za Starosty tehdy byli
rozhodujícím hlasem pro uzavření
dohody s TMR na rozdíl od dnešní
opozice. Nová sjezdovka je zásadním krokem v rozvoji Skiareálu
Ještěd. Vznikla během neuvěřitelně krátké doby, je 1,6 km dlouhá
a 45 m široká. V těchto dnech se
sice lyžovat z důvodu pandemie
nedá, ale všechno jednou skončí
a milovníci lyžování zase vyrazí na
Ještěd.
Závěrem jménem Starostů pro
Liberec přeji všem Liberečanům
úspěšný rok 2021 a ať to všechno
dobře dopadne.

Sjezdovka Nová Skalka
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Jak platit za psy a popelnice v roce 2021
Výše plateb za psy je na stejné úrovni, tedy 600 Kč za prvního psa, 1 500 Kč za dalšího. Poplatek za svoz odpadu zůstal v Liberci také na loňské ceně a je 720 Kč. Poplatky se doporučuje uhradit bezhotovostní formou.
Jak správně ohlásit a zaplatit
v roce 2021 místní poplatek ze psů
a místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Správce místních poplatků, odbor ekonomiky Magistrátu města
Liberec, upozorňuje všechny občany – držitele psů, kteří jsou přihlášeni ve statutárním městě Liberec
k trvalému pobytu nebo kteří mají
na území města povolený pobyt na
dobu delší 90 dnů, na povinnosti
v oblasti místního poplatku ze psů
v roce 2021.
Výše poplatku ze psů pro rok
2021 se nemění, základní roční
sazba zůstává na 600 Kč za prvního
psa, za druhého a každého dalšího
1 500 Kč. Na sníženou roční sazbu
200 Kč za prvního psa, za druhého
a každého dalšího 300 Kč má nárok každý držitel starší 65 let. Poplatek je splatný k 31. březnu 2021.
Nárok na osvobození od poplatku ze psů má:
–
osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou
na pomoci jiné fyzické osoby
podle zákona upravujícího
sociální služby, osoba, která je
držitelem průkazu ZTP nebo
ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
–
osoba provozující útulek pro
zvířata,
–
osoba, které stanoví povinnost
držení a používání psa zvláštní právní předpis (např. zákon
č. 449/2001 Sb., o myslivosti,
ve znění pozdějších předpisů,
–
statutární město Liberec
a právnické osoby jím zřízené
nebo založené,
–
po dobu jednoho roku držitelé, kteří převzali psa z útulku
nebo azylu pro opuštěná zvířata,
–
držitelé, jejichž psi mají speciální výcvik záchranářských
prací, pokud mají příslušné
osvědčení,
–
držitelé, jejichž psi jsou mladší
šesti měsíců.

Upozorňujeme všechny občany,
kteří jsou přihlášeni v Liberci k trvalému pobytu, kteří mají na území města ve vlastnictví byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba,
a cizince, kteří mají na území města povolený pobyt na dobu delší 90
dnů, na povinnosti v oblasti místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů v roce 2021.
Roční sazba poplatku činí
720 Kč. Poplatek je splatný pololetně ve dvou stejných splátkách,
a to nejpozději do 31. března
a 30. září příslušného kalendářního roku. Může být zaplacen též
jednorázově v termínu pro první
příslušnou splátku.
Pro určení počtu zpoplatňovaných měsíců v případě narození,
úmrtí, změny pobytu nebo změny vlastnictví je rozhodný stav na
konci měsíce. Skutečnosti ovlivňující výši poplatku je poplatník
nebo jeho zástupce povinen ohlásit správci místních poplatků do
15 dnů ode dne, kdy nastaly.
Nárok na osvobození od poplatku za odpad se vztahuje:
1) dle zákona o místních poplatcích na poplatníky s trvalým
pobytem v Liberci, v případě
cizinců s pobytem delším 90
dnů, kteří ohlásí, že jsou:
a) umístěni do dětského domova pro děti do 3 let věku,
školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy nebo školského
zařízení pro preventivně
výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo
smlouvy,
b) umístěni do zařízení pro
děti vyžadující okamžitou
pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného
zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo
c) umístěni v domově pro osoby se zdravotním postiže-

ním, domově pro seniory,
domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,
2) dle Obecně závazné vyhlášky
statutárního města Liberec
č. 3/2019 na poplatníky, kteří
ohlásí, že:
a) se
dlouhodobě
zdržují
mimo území České republiky, přičemž osvobození se
vztahuje na dobu jejich prokazatelného pobytu mimo
území České republiky;
pojmem „dlouhodobě“ se
pro účely této vyhlášky rozumí nepřetržitě alespoň po
dobu 1 roku,
b) se po celý příslušný kalendářní rok nepřetržitě zdržují
mimo území města a hradí
po tuto dobu náklady na komunální odpad v místě svého skutečného pobytu, a to
podle § 17 odst. 6 (smlouva) nebo § 17a zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších
předpisů,
c) jsou ve výkonu trestu nepodmíněného odnětí svobody,
d) mají trvalý pobyt v sídle
ohlašovny Magistrátu města
Liberec nebo Úřadu městského obvodu Liberec –
Vratislavice nad Nisou,
e) mají na území města Liberec ve vlastnictví stavbu
určenou k individuální rekreaci, ve které není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba, a to pouze od poplatku
placeného z důvodu vlastnictví této stavby.
Osvobození pod písm. a) – d) se
vztahuje pouze k poplatku, který
poplatník platí z důvodu přihlášení na území města.
Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 3/2019
(poplatek za odpad) a Obecně
závazná vyhláška statutárního
města Liberec č. 4/2019 (poplatek
ze psů) s odkazem na § 14a odst.

6 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje ve prospěch poplatníka lhůtu, v níž je
povinen on nebo jeho zástupce
ohlásit správci poplatku vznik
a zánik důvodu osvobození v příslušném kalendářním roce, a to
do 31. března následujícího kalendářního roku. Lhůta je neprodloužitelná, proto v případě, že ji
poplatník nedodrží, mu nárok na
osvobození zaniká.
Úplné znění vyhlášek najdete na webových stránkách města
www.liberec.cz v sekci Občan –
Úřad – Vyhlášky a nařízení.
S odkazem na výše uvedené
skutečnosti vyzývá správce místních poplatků všechny občany
města, aby si včas zkontrolovali,
zda mají správně uhrazeny místní
poplatky za rok 2020 a předchozí,
případně prokázali, že splňují
některou z podmínek nároku na
osvobození.
Vzhledem k aktuální epidemické situaci je možno získat konkrétní informace o svém osobním účtu
nebo nahlásit změny v poplatkové
povinnosti elektronickým podáním datovou schránkou, e-mailem s uznávaným elektronickým
podpisem nebo poštou. Osobní
návštěva pouze po telefonickém
objednání na čísle 485 243 226
v přízemí budovy Nového magistrátu u přepážek č. 22 a 23.
Platby lze provést na účet č.
19–7963850237/0100 pod přiděleným variabilním symbolem, přednostně bezhotovostním převodem
z účtu nebo na pobočce České
pošty, v pokladně Magistrátu města Liberec pouze po telefonickém
objednání na čísle 485 243 774
v přízemí budovy Nového magistrátu u přepážek č. 5 a 6.
Všeobecné dotazy k poplatku je
možno směrovat na telefonní čísla
485 243 226 (227; 246; 243) nebo
e-mail: odpady@magistrat.liberec.
cz.
Děkujeme všem občanům za
aktivní spolupráci při správě místních poplatků.
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Kultura, společnost
Divadlo F. X. Šaldy
Navzdory době, která nepřeje plánování, Divadlo F. X. Šaldy
připravuje na rok 2021 celkem
třináct premiér pod vedením
nových uměleckých šéfů opery a činohry. Šest činoherních,
tři baletní a čtyři operní. Dvě
inscenace budou na liberecké
scéně dokonce uvedeny ve světové premiéře. Nabídka opery
zároveň zahrnuje pět velkých
symfonických koncertů i drobné koncerty komorní.
NOVÉ VEDENÍ
OPERY A ČINOHRY
Od 1. listopadu 2020 má
novou šéfku i opera, režisérku
a dramaturgyni opery Lindu
Hejlovou Keprtovou, která se
v Liberci během dosavadního
osmiletého působení vypracovala v jednu z nejvýraznějších
postav české operní režie a to
právě v uměleckém tandemu
s bývalým šéfem opery, šéfdirigentem Martinem Doubravským.
K plánované změně došlo
i v činoherním souboru. Po jeho
pětiletém vedení režisérem Šimonem Dominikem nastoupila
na post šéfa činohry od 1. ledna 2021 režisérka Kateřina Dušková, která liberecký soubor
důvěrně zná. V posledních letech tu režírovala velmi úspěšné tituly: Králova řeč, Mnoho
povyku pro nic, Vražda v Orient

Liberecké premiéry
v roce 2021
Divadlo F. X. Šaldy představí v roce 2021 pod vedením
nových uměleckých šéfů třináct premiér, z toho dvě
světové a pět velkých symfonických koncertů.

expresu. Podzim minulého roku
přinesl pro Kateřinu Duškovou zcela novou zkušenost, poprvé ve své
kariéře se ujala režie operního díla
právě u nás v Liberci, s operním
souborem DFXŠ režírovala Dvořákova Jakobína.
„Při úvahách o šéfech souborů pro mě mají zásadní význam
tři věci. V první řadě samozřejmě
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umělecká erudice, protože chceme
rozvíjet vysokou uměleckou kvalitu našeho divadla. V druhé řadě je
potřeba míti dobré komunikační
schopnosti, zejména vůči „svému“
souboru, a vizi, která bude jasná
a soubor se s ní identifikuje. A do
třetice potřebuji cítit silnou vazbu
na Liberec, sympatizování s naším
divadlem, důvěru v něj, aby naše

divadlo nebylo jen přestupnou
stanicí na sezonu či dvě,“ sdělila
ředitelka divadla Jarmila Levko.
PŘEDPLATNÉ 2021
NYNÍ I ONLINE
K předplatnému pro příští
sezonu je připravena tradičně
přehledná brožura s informacemi o abonentních cyklech i anotacemi plánovaných inscenací.
Nově je možné předplatné zakoupit online z pohodlí domova prostřednictvím divadelních
stránek www.saldovo-divadlo.
cz/predplatne. Vybírat lze z celkem z osmnácti skupin předplatného rozdělených do pěti
kategorií a kromě finanční úspory a především jistoty „svého“
místa získají předplatitelé také
bonusové představení zdarma
a u vybraných skupin při zakoupení dospělé abonentky druhou
abonentku zdarma pro dítě do
15 let.
„Do roku 2021 vstupujeme
s nadějí, že bude lepší než rok
2020. S nadějí, že to, co prožíváme, když jsou naše divadla
zavřená, už prožívat nebudeme. Protože základem divadla je
kontakt s divákem, bez toho to
prostě nejde. Milí diváci, děkujeme vám za vaši věrnost a těšíme
se na setkání s vámi v Šaldově
i Malém divadle,“ vzkazuje Jarmila Levko, ředitelka Divadla F.
X. Šaldy.

www.kreativni-liberec.cz
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Pocta Františku Peterkovi
Bronzová busta herce a čestného občana Liberce Františka Peterky od akademického sochaře Jiřího Gdovína spatřila 19. listopadu 2020 světlo světa v umělecké slévárně Ještědský bronz v Mníšku u Liberce. O měsíc později, 17. prosince, byla busta slavnostně umístěna
do výklenku zdi ve druhém patře historické radnice.
Jana Kodymová, Pavel Chmelík
V roce 1997 František Peterka obdržel Medaili města Liberec za občanské zásluhy. Čestné občanství
mu město Liberec udělilo in memoriam na konci listopadu 2016.
Ocenění předal jeho synovi Michaelu Peterkovi tehdejší primátor Tibor Batthyány, který udělení
pocty navrhl v listopadu 2016, nešťastnou shodou okolností pouhý
den předtím, než osud rozhodl, že
se tento významný herec a ikona
české kinematografie slavnostního
aktu nedožije.
Peterkova busta nyní doplňuje čtveřici významných osobností
města Liberce. František Peterka je
tak ve společnosti herce Vlasty Buriana, hudebního skladatele Karla
Vacka a libereckého starosty předválečných let Karla Kostky.
Busta je jedním z úspěšných
projektů prvního participativního
rozpočtu města Liberec, v jehož
rámci mohli lidé poprvé navrhovat
a vybírat své projekty. Navrhovatelkou projektu Pocta Františku Peterkovi byla Alžběta Berková. Sochař
Jiří Gdovín vytvořil voskový model,
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Muzeum
zatím jen
online

Téměř bez obecenstva,
a hlavně bez návštěvníků se
28. prosince po třech letech
otevřelo Severočeské muzeum v Liberci. Budova prošla rozsáhlou rekonstrukcí
za 143 milionů korun.
Severočeské muzeum v Liberci

Busta Františka Peterky byla odlita v umělecké slévaně Ještědský bronz v Mníšku

Autorem Pocty Františku Peterkovi je sochař Jiří Gdovín

podle kterého pak ve slévárně Ještědský bronz odlili bronzový odlitek. Za kompletní práce město zaplatilo 130 000 korun.
František Peterka se narodil
v Praze 17. března 1922. Většinu
života ale prožil v Liberci. Od mládí toužil stát se profesionálním
vzpěračem, osud měl ale pro něj
přichystané jiné plány, posilovnu nakonec vyměnil za hereckou
konzervatoř a svou životní kariéru

zasvětil divadelnímu a filmovému
herectví. Většina lidí si ho dodnes
spojuje s rolí Krakonoše v populárním večerníčku. Na filmovém
plátně ztvárnil mnoho nezapomenutelných rolí a přes čtyřicet let byl
profesně spjatý s libereckým Divadlem F. X. Šaldy.
František Peterka zemřel hodinu před půlnocí 24. listopadu 2016
v hospici sv. Zdislavy v Liberci, ve
spánku, ve věku 94 let.

Výsledkem jsou zbrusu nové
interiéry a moderní expozice, které ve spojení s historickou architekturou vytvářejí originální celek
s neuvěřitelným geniem loci. Muzejníci se těší, až budou moci celou
proměnu ukázat veřejnosti. Zatím
tomu ale brání protiepidemická
opatření.
Muzeum se proměnilo od základu. Na ploše 4 075 m2 představuje
bohatství svých přírodovědných,
historických a uměleckých sbírek,
a to od pravěku až po 21. století.
Využívá k tomu důmyslné vestavby, originální architektonické prvky a interaktivní panely.
Vstupní schodiště muzea nově
stráží dva bronzoví lvi. Jejich autorem je známý český sochař Jaroslav
Róna, který je v rámci slavnostního aktu sám odhalil. „Sochy lvů
měly být na schodiště umístěny
již v roce 1898, kdy byla budova
dokončena, ale nakonec z tohoto
záměru sešlo – chyběly finance,“
vysvětluje ředitel muzea Jiří Křížek.
Aktuální dění v muzeu sledujte
na www.facebook.com/muzeumlb.
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Novoroční pozdrav z knihovny

SEZ ÓN A 202 0
O Č I MA I NF OCE NT RA
EUROREGION
TOUR
ocenění za
nejlepší
propagační
materiály

PSALI JSME PRO
VÁS ČLÁNKY jako
LIBERECKÁ
KULTURA ONLINE
a další

Užijte si^Liberec

PROHLÍDKY
RADNICE

MYSTERY
SHOPPING

4 průvodci
3 OKRUHY
přes 1.550
návštěvníků
187 SCHODŮ NA VĚŽ
PODVEČERNÍ
DĚTSKÉ PROHLÍDKY
128 NÁVŠTĚVNÍKŮ
2 PRŮVODCI
rytíři z GREX SEVER

Leden 2021

hodnocení
infocentra
přes 95 %

Šťastný návrat k nám i do normálního života bez
covidu přeje všem knihovna.
Blanka Konvalinková, ředitelka
Krajské vědecké knihovny
v Liberci

Vážení a milí čtenáři
a návštěvníci naší knihovny,
máme za sebou zvláštní rok.
V mnoha ohledech byl těžký, měli jsme strach o sebe
i o své blízké, kamarády,
spolupracovníky. Strašidlo
koronaviru mezi námi obchází i nyní. Nechceme ale
být na vedlejší koleji.

Naučili jsme se pro vás
vytvářet nové služby. Nabízíme ve větší míře knihy
a databáze online, přednášky přenášíme virtuálně
a nahráváme je na YouTube
kanál knihovny, knihy vám
doporučujeme formou zábavných videí.
Velice si vážíme vaší přízně a věříme, že se k nám znovu vrátíte v novém roce 2021,
který, jak doufáme, již bude
pro nás všechny bezpečný.

PROMĚNY
NOVÉHO MĚSTA
přes 100
návštěvníků
dobrovolní průvodci
KS KONTAKT
LIBEREC

DĚKUJEME ZA VAŠI PŘÍZEŇ
A
TĚŠÍME SE NA VÁS
I V ROCE 2021!
www.visitliberec.eu
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54 200 ks

ve všech libereckých schránkách

Město Liberec podpořilo péči o seniory

Díky dotaci, kterou statutární město Liberec obdrželo od Libereckého kraje, mohlo podpořit organizace zajišťující pomoc
seniorům na celém území ORP Liberec.

Redakce

Jednalo se o celkovou částku ve
výši 276 784 Kč, které na základě
smluv byly rozděleny ČČK Liberec
a Komunitnímu středisku Kontakt
Liberec. Službu, zajištění humanitární pomoci v době pandemie
onemocnění covid-19 na území
statutárního města Liberec zajišťuje Komunitní středisko Kontakt Liberec a na zbytku správního území
obce s rozšířenou působností Liberec Český červený kříž, oblastní
spolek Liberec.
V rámci uzavřených smluv do-

davatelé služby zajišťovali registraci a správu databáze dobrovolníků
a vybavení pro využití při poskytovaných službách v souvislosti
s nouzovým stavem a onemocněním covid-19, provoz krizového
dispečinku pro vyřizování telefonátů potřeb seniorů, osob ZTP
a dlouhodobě nemocných a ostatních ohrožených skupin, zařizovali
nákupy potravin a léků, služby psychosociálního týmu na telefonu
pro poskytování krizových intervencí, nákupy pro lidi v karanténě
nebo osoby covid+, které nebyly
schopny toto řešit jiným způso-

bem.
Oblastní spolek ČČK Liberec a Komunitní středisko Kontakt Liberec společnými silami
od 16. 10. 2020 zajistily na území
ORP Liberec zásobování potravinami, drogerií, léky, hygienickými
a zdravotnickými potřebami. Výše
uvedené služby, které jsou financovány z rozpočtu libereckého kraje,
jsou primárně zacíleny na osamělé
seniory od 65 let věku, osoby ZTP,
dlouhodobě nemocné a ostatní
ohrožené skupiny obyvatelstva,
včetně osob v karanténě nebo covid pozitivní.

Služba zahrnovala provoz telefonického objednávkového a informačního dispečinku, kam bylo
možné v pracovních dnech od 8 do
15 hodin směrovat své požadavky,
objednávky nebo dotazy týkající se
současné situace, vládních nařízení apod. Součástí pak byla správa
a evidence dobrovolníků, jejich
koordinace a zapojení do pomoci
druhým.
Kromě toho byl vyhrazen speciální tým a prostředky pro zásobování osob covid pozitivních a osob
v karanténě, které neměly jinou
možnost zásobování.

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

SEZNAM VĚCÍ NALEZENÝCH OD 1. DO 31. 12. 2020
279/20 peněženka – Jan Bernhard

30. 12.

278/20 mobilní telefon

30. 12.

277/20 mobilní telefon

30. 12.

276/20 mobilní telefon

18. 12.

275/20 taška + 2 ks sošek

17. 12.

274/20
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nálezy DPMLJ (nalezeno 1.–10. 12. 2020): mobilní telefon, průkaz Filip
Žák, deska s tištěným spojem, rukavice, 2× čepice, lahev, hodinky, průkaz
Amálie Budinská, průkaz – Volek Daniel, nabíječka, sluneční brýle, dioptrické brýle, klíče

17. 12.

273/20 mobilní telefon

17. 12.

272/20 průkaz Simona Chalupníčková

17. 12.

270/20 karta CREDIINFO CEE, s. r. o

15. 12.

269/20 finanční hotovost

14. 12.

268/20 lyže

14. 12.

266/20 peněženka – Michal Martin

10. 12.

265/20 finanční hotovost

7. 12.

264/20 nálezy DPMLJ (11.–26. 11.): čepice, nákrčník, rukavice, mobilní telefon, brýle

3. 12.

263/20 nálezy Globus: doklad – Blanka Pátková, peněženka – Štefan Farkaš

1. 12.

V zoo se narodila 100. zebra
Návštěvníci mohou zebry Chapmanovy v liberecké zoo obdivovat již od roku 1970. Koncem loňského roku tedy uplynulo
jubilejních padesát let od počátku jejich chovu a za tu dobu
přišlo v Liberci na svět rovných sto mláďat. To poslední, sté, se
narodilo na první svátek vánoční, 25. prosince.
Chov zeber Chapmanových má
v Zoo Liberec dlouholetou tradici.
První trio přicestovalo do zoo pod
Ještědem v roce 1970 ze Zoo Dvůr
Králové. Jednalo se o divoké jedince pocházející z volné přírody,
které za účelem rozšíření populace
a záchrany druhu přivezl z Jihoafrické republiky do tehdejšího Československa Josef Vágner v rámci
jednoho ze svých transportů.
Že se zebrám v liberecké zoo
daří, dokládá i fakt, že za padesát
let jejich chovu se v zahradě narodilo rovných sto mláďat. Poslední,
sté hříbě, přišlo na svět 25. prosince a jedná se o samičku. Zkušená
matka ji přivedla na svět po roce

trvající březosti v brzkých ranních
hodinách a nachystala tím svým
ošetřovatelům milé vánoční překvapení. Většinu dne pobývá malá
zebra se svou matkou v teple zázemí, ale v případě příznivého počasí
již i pravidelně prozkoumává svůj
venkovní výběh.

Přišlo do redakce

Poděkování strážníkům
M. Seibtová, Jeřmanická ulice, Vesec jsem tedy na záchrannou službu
a ti vysvětlili, že v takových příRáda bych poděkovala dvěma padech pomáhá Městská policie
strážníkům městské policie, kteří Liberec. A skutečně, snad do dvou
mi na začátku ledna pomohli při minut po zavolání přijeli dva strážvážné životní situaci. Manžel se níci. Jméno mi neřekli, jen jsem si
vrátil z pobytu v nemocnici a hned mohla opsat jejich čísla. Ta jsou
doma měl nepříjemnou nehodu, 5031 a 9392.
kdy spadl z postele. Já sama bych
Děkuji tímto strážníkům za jemu nedokázala pomoci. Volala jich ochotu a rychlou pomoc.
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Nová Skalka přivítala historicky první lyžaře

Foto: Vojtěch Kabátek

Příznivci zimních sportů na Ještědu se dočkali – 26. 12. 2020 si mohli vůbec poprvé zalyžovat
na zbrusu nové a dlouho očekávané sjezdovce Nová Skalka.
Skiareál Ještěd
Ačkoliv se musely brány všech lyžařských areálů
v České republice od 27. prosince uzavřít kvůli protiepidemickým opatřením, ve Skiareálu Ještěd o den
dříve proběhlo otevření Nové Skalky.
Téměř 1 400 lyžařů si nenechalo ujít příležitost
zakrojit svůj první oblouk na novém svahu, který se
svým profilem zařadil mezi absolutní českou špičku
a nabízí dostatek prostoru a bezpečí jak pro začínající
lyžaře a rodiny s dětmi, tak vyznavače sportovní carvingové jízdy. Kvůli nepříznivým sněhovým podmínkám v úvodu zimní sezony nebylo možné nabídnout
sjezdovku v plné šíři, i přesto byl ještědský areál jediným, který dokázal mezi Vánočními svátky v libereckém regionu otevřít.
„Je vidět, že zájem ze strany lyžařů o novou sjezdovku je enormní. Nám nezbývá než doufat, že budeme v zimní sezoně pokračovat hned v lednu, až nám
vládní opatření dovolí znovuotevřít,“ komentuje Jakub Hanuš, ředitel Skiareálu Ještěd.
Díky velkému zájmu návštěvníků, kteří se v době
volna na konci roku vydali na české hory, byla v provozu lanovka Skalka v režimu pro pěší turisty. Na Ještědu
se v těchto dnech technicky zasněžuje a připravují se
další sjezdovky, aby se na nich mohli co nejdříve opět
svézt právem natěšení lyžaři. Aktuální informace na
www.skijested.cz.
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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.

