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Ačkoli	hlediště	divadel	
nadále	zejí	prázdnotou,	
liberečtí	loutkáři	nezahá-
lejí.	
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Přes 400 kilometrů silnic a 170 kilometrů chodníků udržují během zimy pracovníci Technic-
kých služeb města Liberec (TSML), kteří do boje se sněhem posílají 80 strojů a až 150 lidí. 

Noviny	pro	občany	Liberce

Spojením	vlakového	a au-
tobusového	nádraží	může	
v Liberci	vzniknout	moderní	
terminál.	 Str. 7

Další	tři	místa	v centru	
města	se	zbaví	kontejnerů	
v ulicích.	Budou	umístěny	
pod	zem.	
   Str. 11
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Podzemní Podzemní kontejnerykontejnery

Tomáš Tesař

Do terénu vyrážejí hned, když 
začne sněžit nebo mrznout. V  ja-
kém počtu záleží na předpovědi 
počasí, kterou dispečeři sledují 
24 hodin denně včetně víkendů. 
A  také na spadu sněhu, který byl 
například letos v  lednu největší za 
několik uplynulých let. 

Už v  prvním měsíci letošního 
roku řidiči TSML najezdili po měs-
tě přes 80 tisíc kilometrů a použili 

přes 3,6 tis. tun soli a  1,8 tis. tun 
štěrku. Na vybraných úsecích navíc 
vysypali 65 tun speciální ekologic-
ké směsi na chodníky, tzv. ekogrit, 
a bezmála 60 tun speciální soli. 

Na území města Liberec spra-
vují vozovky (408 km), chodníky 
(170 km), autobusové a tramvajové 
zastávky (346 míst), přechody pro 
chodce (331 míst), přes 3 530 scho-
dů, ale i  řadu dalších ploch. Cel-
kem v zimě pečují i o 12 000 metrů 
čtverečních veřejného prostranství 

a  více než 66 tisíc metrů čtvereč-
ních parkovišť. 

Externě pak zajišťují i  zimní 
údržbu 76 km silnic I. třídy, a  sice 
I/13, 14 a  35 pro Ředitelství silnic 
a  dálnic ČR. Krajské silnice, což 
jsou páteřní komunikace a spojni-
ce mezi obcemi, pak udržuje spo-
lečnost Silnice Libereckého kraje.

Máte připomínky nebo dotazy 
k zimní údržbě ve městě? 

Kontaktujte kdykoliv dispečink 
zimní údržby TSML.

Proti sněhu a náledí
Očkování a senioři? 
Jsme tu pro vás!
Statutární	město	Liberec	ve	
spolupráci	s příspěvkovou	or-
ganizací	Komunitní	středisko	
Kontakt	nabízí	všem	seniorům	
trvale	žijícím	na	území	města	
pomoc	při	registraci	k očko-
vání	a odvoz	do	očkovacího	
centra.	Služba	je	bezplatná	
a požádat	o ni	můžete	telefo-
nicky každý všední den od 
8.00 do 15.00 hodin na lince 
770 14 14 14. 

Očkovací centra jsou 
v pěti nemocnicích
Nemocnice	v Liberci,	České	
Lípě,	Jablonci	nad	Nisou,	
Semilech	a Jilemnici –	pět	míst,	
na	kterých	v Libereckém	kraji	
probíhá	očkování	nejrizikověj-
ších	skupin	obyvatelstva,	nyní	
obyvatel	nad	80	let.
Očkovací	centrum	je	v Liberci	
v nemocniční	budově	K,	Hu-
sova	ulice	641.	Velkokapacitní	
očkovací	centrum	pro	další	
skupiny	obyvatel	bude	umís-
těno	v budově	D	krajského	
úřadu	U Jezu	525/4.	V Jablonci	
je	to	hala	Sport,	v České	Lípě	
KD	Crystal,	v Jilemnici	a Semi-
lech	v tamních	nemocnicích.	
Termín	spuštění	je	naplánován	
k 22.	únoru	2021.	
Celostátní	bezplatná	linka	k oč-
kování	je	1221.
Po	uzávěrce:	vzhledem	k ne-
dostatku	vakcín	dodaných	
do	Libereckého	kraje	nejsou	
aktuálně	k dispozici	termíny	
pro	očkování.

Krátkézprávy

Dispečink zimní
údržby TSML

604 295 474 (vozovky I. a II. kategorie aj.)
604 295 429 (vozovky III. kategorie, chodníky I. a II. kategorie aj.)
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Redakce

„Jedná se o  další z  možností, 
jak problém s  převodem bytů vy-
řešit ke spokojenosti obou stran, 
tedy jak města, tak konkrétních 
bytových družstev a družstevníků. 
Autorem návrhu je radní Michal 
Hron, který se problematice inten-
zivně věnuje od loňského května,“ 
říká primátor města Liberec Jaro-
slav Zámečník.

Podle něj to ale neznamená, že 
ostatní, dosud předložené a disku-
tované varianty pro převod bytů, 
padají. 

„Naopak, zůstávají stále ve hře, 
byť některé už mají minimální šan-
ci uspět. Protože ale ani jedna z do-
sud předložených variant nedo-
spěla k finálnímu řešení a vyřešení 
problému s převodem bytů, snaží-
me se hledat i další nové cesty, což 
jistě uvítají i  družstevníci a  druž-
stva, kterých se problém zásadně 
dotýká,“ dodává primátor Jaroslav 
Zámečník. 

Nová varianta pracuje s  mož-
ností, že by město kvůli převodu 
bytů poskytlo družstevníkům pří-
mou finanční dotaci. 

„Pokud by zastupitelstvo tento 
dotační program přijalo a  vyhlá-
silo, bude to znamenat, že s  kon-
krétním družstvem vždy uzavřeme 
například kupní smlouvu, na zá-
kladě které převedeme náš spolu-
vlastnický podíl za cenu obvyklou. 
Tím odstraníme veškeré pochyby 
o  tom, zda postupujeme v  soula-
du se zákonem. Současně vyhlá-
síme dotační program, kde kaž-
dému družstevníkovi umožníme 
při vyplnění jednoduché žádosti 
požádat o dotaci, aby mohl svému 
družstvu uhradit závazek, který mu 
vznikne tím, že družstvo mu pře-
depíše v  dané výši k  úhradě další 
členský vklad,“ popisuje základní 
metodiku nové varianty její autor 
Michal Hron.

Návrh takzvané „dotační va-
rianty“ musí stejně jako ty před-
chozí posoudit také příslušná 
ministerstva. Tedy ministerstvo 
vnitra, financí a  pro místní roz-
voj. Těm všem už město Liberec 
odeslalo koncem ledna žádost 
o  posouzení nového návrhu 
a  stanoviska, zda je tato metoda 
přijatelná a rovněž v souladu s le-
gislativou. 

Zástupci vedení statutárního města Liberec představili 
návrh nové varianty pro převod majetku města téměř za 
1 miliardu korun, která se zásadním způsobem dotýká 
stovek bytových jednotek a řady bytových družstev.

Nový návrh pro 
družstevníky

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 23. února mezi 13. a 16. hodinou. 

Slovo primátora

Náhradní svoz odpadu

Redakce

Náhradní svoz odpadu proběhl 
například už v polovině a na kon-
ci ledna. Některé ulice zůstaly pro 
popelářské vozy kvůli neustále při-
padávajícímu sněhu nesjízdné.

Společnost FCC Liberec, která 
v  Liberci zajišťuje svoz odpadu, 
připravila náhradní řešení. Pokud 
taková situace nastane, vybavila 

dvě vozidla s pohonem 4x4 nástav-
bou, a  pokud by situace neumož-
nila dojet do všech ulic, proběhne 
svoz v nejbližších dnech.

Prosíme občany v  postiže-
ných ulicích, aby nechali nádoby 
na svoz venku. Odpad, který bude 
navíc v  pytli vedle nádoby, odve-
ze FCC také. V případě dotazů na 
svoz odpadu volejte FCC Liberec 
485 213 020.

Kvůli sněhové nadílce se může stát, že svoz odpadu ne-
proběhne v některých ulicích Liberce v termínu. 

Vážení Liberečané,
pozitivních informací není nikdy dost. Zvlášť v posledních měsících, 

kdy se naší zemi nedaří zastavit zákeřnou pandemii a vrátit se k životu, 
na jaký jsme byli zvyklí před ní. Dobré zprávy jakoby se ztrácely v zá-
plavě těch negativních. Proto mi dovolte se tentokrát s vámi podělit o ty 
příjemnější, které by do budoucna mohly mít zásadní vliv na zlepšení 
kvality života v našem městě. 

Tou první je, že Kancelář architektury města (KAM) dokončila studii 
na vytvoření moderního evropského dopravního terminálu a  propo-
jení stávajícího vlakového nádraží s  autobusovým. A  další, že máme 
nový návrh na proměnu okolí liberecké přehrady, který pochází rovněž 
z dílny architektů KAM a jejich spolupracovníků. 

V rámci chystané rekonstrukce tohoto vodního díla vznikne ve spo-
lupráci se s.p. Povodí Labe v celém úseku současné pláže podél pře-
hrady nové široké schodiště, které zajistí návštěvníkům pohodlnější 
a hlavně bezpečný přístup k vodě. Na úpravy pak navážou i další, které 
řeší přiléhající cesty, nové osvětlení, herní prvky, mobiliář a odpočin-
kové altány.

Oba projekty mi dělají velkou radost a věřím, že až se podaří je do-
končit, potěší nejen vás, ale i každého, kdo Liberec navštíví. 

Vizí a návrhů, které řeší rozvoj města, máme celou řadu. To ale ne-
znamená, že bychom zapomínali na aktuální problémy, které ovlivňují 
váš každodenní život nyní. Naopak. 

Fungující doprava, zimní údržba, zdravotnictví, sociální služby, bez-
pečnost, ale také vstřícný úřad, který i za současných, ne zcela jedno-
duchých podmínek dokáže občanům zajistit odpovídající servis, jsou 
pro nás na prioritou. 

Zároveň ale musíme myslet i na budoucnost. Teprve ona ukáže, jak 
dobře a zodpovědně jsme v minulosti rozhodovali o tom, v jakém stavu 
zanecháme Liberec nastupujícím generacím. 

Jaroslav Zámečník,
 primátor města Liberec
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Špatně zaparkovaná auta, neodházený sníh na parkovacích místech na příjezdových cestách, které jsou v majetku 
občanů, to vše přidělává technickým službám daleko více práce. 

Liberecký dopravní podnik chystá další investice do 
zvýšení bezpečnosti cestujících v souvislosti s epidemií 
covidu-19. Dotykové plochy autobusů a tramvají polepí 
speciální antimikrobiální fólií Coversafe. Jako první v ČR.

Pomoci s urychlením údržby vozovek mohou sami občané 

Antimikrobiální fólie  
v autobusech a tramvajích

Tereza Špičková,  
Technické služby města Liberec

Apelujeme na občany, kteří par-
kují svá auta v místech, na kterých 
by vůbec stát neměla. Jedná se pře-
devším o  ulice Dobiášova, Seifer-
tova, Halasova a Gorkého. 

Berte prosím v potaz, že jakmile 
bude váš automobil zaparkovaný 
v  místě, které je vyznačené, aby 
bylo volné, a  naše čisticí vozy tak 
mohly bez problému sníh odklidit, 

budeme nuceni požádat městskou 
policii, aby nám v těchto případech 
byla nápomocná. 

Dále žádáme, aby si občané, 
především motoristé, svá parkova-
cí místa odhazovali sami a zároveň 
parkovali stejně jako v  létě. Pokud 
stojí jejich automobil při podél-
ném stání více do ulice, zužuje se 
jízdní profil a náš sypač tam nepro-
jede. 

Občané dále zapomínají, co je 
to zima. V tomto ročním období je 

naprosto normální vzít občas do 
ruky koště nebo hrablo a  zamést 
si svůj nájezd od domu, své scho-
dy a chodník k panelovému domu. 
Zároveň si upravit své parkovací 
místo tak, aby nepřekáželo čisticím 
vozům z technických služeb v zim-
ní údržbě. 

V  zimě také noste dobrou zim-
ní obuv a  v  případě spadu sněhu 
nebo náledí omezte pohyb venku. 
Nechceme nikomu ublížit, priorita 
pro technické služby je však nejpr-

ve zajistit sjízdnost silnic I. třídy, 
následně II. třídy a v poslední řadě 
III. třídy.

Není v našich silách ani finanč-
ních možnostech, abychom do 
procesu zapojili tolik techniky 
a lidí, aby se na všechny lokality vy-
jelo najednou. 

Chovejme se tedy v  zimě ro-
zumně, odklízejte sníh na vlastním 
majetku, případně na majetku vám 
svěřeném, a dbejte zvýšené opatr-
nosti. 

O budoucí podobě libereckého autobusového nádraží, 
včetně výstavby nového parkovacího domu a krajské-
ho terminálu, ale i o budoucnosti liberecké zoologické 
a botanické zahrady jednali na svém pravidelném setkání 
radní statutárního města Liberec a Libereckého kraje.

Radní města a kraje jednali  
o projektech a zahradách

Redakce

Jedním z  klíčových bodů jed-
nání radních se stal prostor před 
libereckým hlavním vlakovým ná-
dražím, který v  budoucnu dozná 
významných změn. Smyslem navr-
hovaných úprav je odvést automo-
bilovou dopravu z  prostoru před 
nádražím a  celou lokalitu zklidnit 
tak, aby působila dostatečně repre-
zentativně. Spojení automobilové, 
vlakové, autobusové dopravy, cyk-
lodopravy a místa pro pěší už měs-
to v  plánu mělo. Nyní se k  němu 
vrací, a  to v  konkrétnější podobě 
integrovaného dopravního uzlu. 
Mohl by tak vzniknout jeden spo-
lečný terminál evropského formátu 
dohromady pro vlaky i autobusy.

Kromě memoranda o spoluprá-
ci na projektu Krajského terminálu 
(tzv. Central station) se radní LK 
a města Liberec zabývali i návrhem 
přesunu zoologické a  botanické 
zahrady pod správu Libereckého 
kraje. A to především z důvodu, že 
obě instituce jsou svým významem 
nadregionální. V  budoucnu navíc 
bude třeba výrazně investovat i do 

jejich dalšího rozvoje.
Radní Liberce a  Libereckého 

kraje se při jednání dohodli, že zří-
dí pracovní skupinu, která má zá-
měr přesun zoologické i botanické 
zahrady „pod křídla“ kraje analyzo-
vat a posoudit. Rozhodnout o mož-
ném majetkovém přesunu by se 
mělo do konce letošního roku.

Zároveň se počítá s  přesunem 
provozování vybraných sociálních 
zařízení z  Libereckého kraje na 
město Liberec. Konkrétně se jedná 
o Dům seniorů Liberec Františkov, 
Domov pro seniory Vratislavice 
a Azylový dům Speramus v Liberci.

Mezi další témata, kterým se 
radní věnovali, patří například 
spolupráce při správě konkrét-
ních kulturních i  sportovních in-
stitucí s nadregionálním dosahem  
(Divadla F. X. Šaldy, plavecký 
bazén) nebo spolupráce na pří-
městské dopravě, harmonizaci 
územního plánu a  rekonstrukci 
komunikací.

Každý z  návrhů bude předlo-
žen i radním a zastupitelům města 
a  Libereckého kraje, kteří ho po-
soudí.

Redakce

Fólie bude instalována na nej-
více exponovaná místa, jako jsou 
dveřní tyče, prostorová madla 
a dotykové displeje a měla by prů-
běžně likvidovat až 99,9 % všech 
virů a bakterií. 

Liberec tak bude prvním měs-
tem v  ČR, které bude takto kom-
plexně řešit ochranu svých ces-
tujících. Fólie Coversafe bude 
instalována zhruba do stovky 
městských tramvají a autobusů.

Polepení jednoho vozu vyjde na 
2 500 Kč. „Přestože vozy pravidelně 
dezinfikujeme, pokles počtu ces-
tujících je velmi znát. Lidé jednak 
nemají důvod cestovat a jednak se 
bojí. Díky této investici budou naše 
vozy zase o  kus bezpečnější,“ říká 
Jiří Šolc, náměstek primátora pro 
technickou správu města a  infor-
mační technologie.

Antimikrobiální samolepicí fólie 
Coversafe se již od listopadu testo-
vala v  tramvaji č. 39. „Technologie 
je založena na působení mikrosfér 
zinku, tedy na přírodní bázi. Jde 
o nepřetržitou a účinnou ochranu 
i  proti řadě dalších virů, bakterií, 
choroboplodných zárodků a  plís-

ní. Vše je navíc bezpečné a netoxic-
ké pro člověka a životní prostředí. 
Nejnovější atest nám potvrdil, že 
prokazatelně ničí přímo SARS-
-Cov-2 způsobující onemocnění 
covid-19,“ vysvětluje Alex Reynelt 
z české pobočky francouzské spo-
lečnosti Gergonne, která fólii Co-
versafe vyvinula. 

Série testů potvrdila, že pokud 
není fólie manuálně poškozena, 
její životnost je minimálně čtyři 
roky bez ztráty účinnosti a  lze ji 
čistit běžnými čisticími prostředky. 
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My všichni školou povinní

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

Účelově vázané peníze pro žáky 
sedmých a osmých tříd přicházejí 
v době, kdy se – v kauze zneužité 
židovské hvězdy – zřetelně ukazu-
je, že část společnosti až nebez-
pečně zlehčuje roli nacistických 
vyhlazovacích táborů a  osud mi- 
lionů zavražděných lidí. 

Jde o  jasný signál vedení města 
směrem k  veřejnosti, že tragédie 
holokaustu nesmí být ani více než 
třičtvrtěstoletí od konce války za-
pomenuta či jakkoli relativizována, 
že nacistickým státem řízená geno-
cida a průmyslové vraždění židov-
ského obyvatelstva jsou absolutně 
nesrovnatelné s  čímkoli jiným, co 
historie lidstva kdy přinesla. A také 

vzkaz školám, že výuka tak kata-
klyzmatických událostí nesmí být 
v  žádném případě ve školské pra-
xi opomíjena. Třeba jen proto, že 

obsah dějepisné látky je přebujelý 
a  na moderní dějiny  – pokud vů-
bec – mnohdy zbývá jen málo času. 
Anebo jsou probírány bez patřič-

ných souvislostí a reflexí k dnešku.
V letošním roce město podpoří 

zážitkové učení pro téměř 2 100 
sedmáků a  osmáků v  celkem 20 
běžných základních školách, 
v  přepočtu to činí 480 korun na 
hlavu. Sedmé třídy by měly absol-
vovat exkurze s  národním zamě-
řením  – Terezín, Lidice, Lety aj., 
osmé třídy pak ty zahraniční – tady 
se nabízí především Osvětim se 
svými propracovanými a  i  v  češ-
tině vedenými návštěvnickými 
okruhy. K  tématu holokaustu při-
tom existuje bezpočet výukových 
materiálů i  pracovních listů, je-
jichž prostřednictvím lze žáky na 
exkurze předem vhodně připravit. 
A stejně tak s dětmi problematiku 
diskutovat po návratu. To už ale 
bude úkolem učitelů dějepisu či 
společenských věd.

Michaela Horáčková

Do luftu! Venkovní hra pro 
malé i  velké. Každou středu pro 
vás bude připraveno místo napl-
něné úkoly, zážitky, případně tipy 
na další výlety. Pro každé místo 
jsme připravili variantu pro mlad-
ší i  starší výletníky: online verze 
s použitím QR kódů a offline ver-
ze s  použitím papíru. Více o  této 
hře zjistíte na www.ddmliberec.cz 
nebo facebooku DDM Větrník.

Další aktivitou, do které se mů-
žete naplno vrhnout už v  únoru, 
je soutěž Moje město Liberec, 
tentokrát na téma Liberecká nej: 
Evropské zajímavosti na severu 
Čech. Je určena žákům 2. stupně 
základních škol a  nižších ročníků 
gymnázií a její jubilejní 30. ročník 
je plný zajímavostí o Liberci a jeho 
okolí. Veškeré informace o  letoš-

ním ročníku najdete na webových 
stránkách www.vklub-ddmlibe-
rec.cz. Věříme, že kromě nově zís-
kaných informací si užijete také 
spoustu zábavy.

I když léto se zdá být ještě dale-
ko, my už přemýšlíme o tom, co se 

bude dít o  prázdninách. K  vyhle-
dávaným a  hojně navštěvovaným 
letním akcím našeho domečku 
patří letní tábory. 

Od poloviny února vás budeme 
na našich webových stránkách 
www.ddmliberec.cz informovat 
o předběžné nabídce táborů a od 
1. března 2021 se budete mít mož-
nost do těchto táborů přihlásit. 
Podívejte se a vybírejte.

Nyní jsme pro vás online a  to 
hlavně pro děti, které potřebují 
pomoci s učením. V době distanč-
ní výuky nabízíme online doučo-
vání pro žáky ZŠ,  zejména české-
ho jazyka, matematiky a cizích 
jazyků, popř. i jiných předmětů 
dle individuální dohody. Můžete 
se na nás obrátit každý všední den 
mezi 10. a 16. hodinou na e-mai-
lu vklub@ddmliberec.cz nebo na 
Messengeru Véčko. 

Milion na exkurze proti zapomínání holokaustu

Zprávy z DDM Větrník
Putování  
s Ještěď áčkem

Putování	s Ještěďáčkem	je	
akce,	která	od	loňského	listo-
padu	probíhá	na	ZŠ	Ještědská.	
Akce,	která	vznikla	pro	žáky	
a jejich	rodiče	v době	uzavření	
škol,	skončí	během	června.	Dů-
vodem	vzniku	bylo	motivovat	
žáky,	aby	vyrazili	do	přírody.	
Každých	čtrnáct	dní	je	nové	
stanoviště,	kde	žáci	naleznou	
krabičku	se zápisovým	blokem,	
razítkem	a zajímavými	infor-
macemi	o místě,	ve kterém	
se	právě	nacházejí.	Během	
posledních	týdnů	se	účastníci	
mohli	dozvědět	bližší	infor-
mace	třeba	o	Panském	lomu,	
Tajemné	vile	u letiště,	Krásné	
vyhlídce	aj.	Nejvíce	zapojení	
žáci	se	na	konci	akce	mohou	
těšit	na	ceny	a diplomy.	

Krátkézprávy

V těchto dnech se s vámi a s vašimi dětmi sice nemůžeme setkávat osobně, přesto neleníme 
a připravujeme pro vás zábavu, kterou si můžete užít i venku a kdy se vám právě bude chtít.

Rukama německých nacistů zemřelo 6 milionů Židů

Milion korun rozdělí radnice letos i v příštích letech mezi liberecké základní školy na odborné exkurze proti zapomínání holokaustu. 
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Petra Helebrantová,  
Waldorfská iniciativa, z.s.

První školní den v  novém roce 
si děti čítanky přinesly do třídy 
a  společně si prohlédly jedinečná 
zpracování. K  vidění byly kresby 
pastelkou, akvarelové malby, ale 
i  koláže. Po otevření knížky na ně 
vykouklo vepsané osobní věnování 
s  jejich fotografií nebo obrázkem. 
Během vyučování druháčci s  paní 
učitelkou pročetli obsah a  další 
den je čekalo první společné čtení 
příběhu O mravenci a hrdličce. 

Zvolené texty o  zvířátkách jsou 
převážně v  podobě bajek a  básní, 
aby svou délkou neodrazovaly za-
čínající čtenáře. Nechybí ani vlast-
ní autorská tvorba některých ro-
dičů. Více fotografií můžete vidět 
na našem facebookovém profilu 
Waldorfské třídy Liberec.

„Paní učitelka nás v červnu po-
žádala o vyhledání básničky, bajky 
nebo pohádky. Během prázdnin 
námi zaslané materiály nashro-
máždila, seřadila a  rozeslala zpět 
se zadáním. Pak už bylo vše na nás 
rodičích. Úkol byl tajný a  nejvíce 
času mi zabralo psaní tiskacím 
písmem, na které ruka není tolik 
zvyklá. Při ilustrování jsem relaxo-
vala a užívala si radostný pocit, že 
mi pod rukama vzniká moje první 
kniha. Dcera byla z  čítanky nad-

šená a  syn, budoucí prvňáček, se 
už taky těší, že mu čítanku za dva 
roky vyrobíme,“ doplňuje mamin-
ka Adélky ze 2. třídy.

Ač mají všechny čítanky stejné 
texty, tak je každá z nich jiná a je-
dinečná, vytvořená od srdce a  po 
přečtení se pro děti stane památ-
kou na celý život. 

„Waldorfská pedagogika je 
v mnoha ohledech specifická, na-
příklad právě v  tom, že děti jsou 
co nejvíce oslovovány především 
prostřednictvím citu. Ten je totiž 
branou k přesnému myšlení i dob-
rým skutkům. To, s čím jsem spo-
jen citem a  prožitkem, je ve mně 
daleko hlouběji uloženo a nemusí 
se stále znovu opakovat. Děti jsou 
od první třídy vedeny k  aktivním 
rukodělným a uměleckým činnos-
tem, které je po fyzické i mentální 
stránce dobře připraví na psaní 
a čtení, se kterým začínají později 
než v běžných školách. Tento pří-
stup vychází z přirozených potřeb 
a vývojových fází dítěte, tak jak je 
popisuje vývojová psychologie,“ 
vysvětluje Tereza Hrůzová, třídní 
učitelka 4. třídy.

Chcete se o  waldorfském vzdě-
lávání dozvědět více? Připravu-
jeme řadu informativních akcí 
a v září otevíráme další první třídu. 
Více informací najdete na webu 
www.waldorfliberec.cz.

Martina Košková

Kariérové poradenství je posky-
továno na každé škole individuál-
ně i  skupinově. Součástí projektu 
jsou plánované řízené exkurze do 
podniků a  malých firem, jejichž 
cílem je žáky seznámit s  různo-
rodými pracovními profesemi 
a obory tak, aby se u žáků vytvoři-
la reálná představa nejen o profesi 
jako takové, ale i  profesním živo-
tě v reálné praxi. Ve spolupráci se 
středními školami pak umožňu-
jeme návštěvu těchto škol. Velký 

úspěch pak má akce Řemeslo není 
out. 

V  rámci aktivity také umožňu-
jeme žákům osmých a  devátých 
tříd zdarma testování v programu 
COMDI, profesní a pracovní počí-
tačové diagnostice. Testy mohou 
žáci provádět jak skupinově ve 
škole, pokud to vládní omezení 
dovolí, nebo i  jednotlivě z  do-
mova. Žákům, rodičům i  jejich 
kariérovým poradcům následně 
poskytujeme jak hromadnou in-
terpretaci výsledků testů, odborně 
zpracovanou hodnotitelem, tak 

i  online individuální konzultace. 
Pomáháme tak žákům s vhodným 
výběrem dalšího studia. Buď jej 
utvrdíme ve správnosti rozhod-
nutí, nebo mu pomůžeme najít 
cestu k výběru vhodného střední-
ho vzdělávání. Tuto službu zatím 
využilo 155 žáků libereckých škol.

Naší snahou je ovšem hlavně 
pomáhat kariérovým poradcům 
i v této nelehké době. Ve spoluprá-
ci se Svazem průmyslu a dopravy 
ČR připravujeme a  realizujeme 
online setkání zaměstnavatelů 
s  kariérovými a  výchovnými po-

radci a  následně online přenosy 
pro žáky. 

V  současné době také inovuje-
me metodiku pro kariérové porad-
ce a naší snahou je zařadit zkuše-
nosti s  on line poradenstvím do 
distanční výuky.

V případě zájmu rodičů je mož-
né kontaktovat metodika kariéro-
vého poradenství na každé škole, 
popř. hlavního specialistu kariéro-
vého poradenství paní Matusznou 
na e-mailu matuszna@ferovesko-
ly.cz. Celou tuto aktivitu odborně 
zastřešuje Educa Quality, z.s.

Novoroční překvapení ve waldorfských třídách

Kariérové poradenství v rámci projektu Férové školy II 
Zaměřujeme se na motivační aktivity pro žáky 5. až 9. ročníku základních škol při výběru vhodné profesní dráhy, vhodného 
studijního oboru či školy s možností pozdějšího uplatnění. 

Druháčci z Waldorfských tříd v Liberci objevili pod vánočním stromečkem čítanku, kterou jim vyráběli rodiče. 
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Z města a radnice

Slevit na jízdném pro lidi v potížích se městu vyplatí
Jedním z dopadů pandemie je zhoršení sociální situace lidí, kteří se už předtím neměli moc dobře, ale drželi se.

Josef Šedlbauer, zastupitel města

Zaměstnanci ve  službách, sa-
moživitelé a samoživitelky, rodiny 
s malými dětmi a další lidé, jejichž 
příjmy pocházejí hlavně z  práce 
na dohodu. Většina z nich si ještě 
před rokem nepřipouštěla mož-
nost dlouhotrvající hmotné tísně. 

Výpadky v  příjmech znamenají 
problém s  placením za všechno, 

včetně MHD. Je to navíc paradox, 
protože na výhodné dlouhodobé 
kupony nemají (roční vyjde na 10 
Kč/den) a zůstává jim zdaleka nej-
dražší jednorázové jízdné, které 
navíc podražilo na 24 Kč za jed-
nu cestu. Takže víc riskují pokuty. 
Dluhy za pokuty dopravním pod-
nikům, zvýšené o  náklady vymá-
hání, přitom patří mezi nejčastější 
příčiny exekucí v ČR. 

V  exekuci je už teď víc než de-
setina lidí a  každý osud člověka, 
který se podaří před exekucemi 
ochránit, se počítá. Proto jsme při-
pravili návrh na zlevněné jízdné 
pro lidi, kteří se dostali do sociální 
tísně a mají nárok na příspěvek na 
bydlení, doplatek na bydlení nebo 
příspěvek na živobytí. Ani doprav-
ní podnik nebude tratit, protože 
únosnou cenu lidé zaplatí ochot-

něji. O návrhu rozhodne rada měs-
ta a  o  výsledku budu informovat 
v příštím čísle.

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA
Už několik měsíců dobrovolnic-

ky provozujeme bezplatnou práv-
ní poradnu pro rodiče v  Liberci 
a  Jablonci nad Nisou. Bližší infor-
mace na https://poradimeliberec-
jablonec.cz.

Město Liberec nabízí občanům další službu. Tou jsou elektronické úřední desky. Najdete je 
před vstupem do Nového magistrátu, kde jsou dostupné 24 hodin denně.

Redakce

Na dotykové obrazovce si kaž-
dý může přehledně listovat podle 
data vyvěšení a  podle kategorií, 
zobrazovat přílohy a  vyhledávat. 
Prohlížet na nich lze také webové 
stránky města.

„Je to další nová služba obča-
nům, díky níž mohou být více 
v  kontaktu s  jednotlivými úřady 
a získávat aktuální informace, kte-
ré se jich bezprostředně týkají. Po-
mocí aplikace Liberec v mobilu, je-
jíž finální verze se nyní dokončuje, 
navíc lidé mohou mít celou úřední 
desku ve svém mobilu a  neustále 
nosit s sebou,“ říká primátor měs-
ta Jaroslav Zámečník.

 Desky jsou propojené s magis-
trátními vnitřními systémy, takže 
vždy zobrazují nejnovější infor-
mace. Digitální desky časem na-
hradí původní papírové vývěsky za 
okny magistrátu. Město Liberec už 
brzy spustí také novou elektronic-
kou úřední desku na webu města 
a  aplikaci Liberec v  mobilu. Ta je 
mnohem přehlednější s  možností 
vyhledávání a  rychlým zobraze-
ním příloh.

„Doba papírových úředních 
desek končí, množství zveřejňo-

vaných informací je dnes enorm-
ní a  staré nástěnky nepřehledné 
a nedostačující. Nové elektronické 
desky jsou přehledné, propojené 
s  dalšími aplikacemi a  uživatel-
sky přívětivé. Rozhodně je to krok 
vpřed,“ uvádí náměstek primátora 
pro technickou správu a informač-

ní technologie Jiří Šolc.
Elektronické úřední desky byly 

pořízeny jako součást projektu 
„Liberec plánuje chytře a  zod-
povědně“, spolufinancovaného 
z prostředků Evropské unie v rám-
ci Operačního programu Zaměst-
nanost.

Elektronické úřední desky
Osvětlení areálu  
ve Vesci

Část	veřejnosti	se	v posledních	
dnech	obrátila	na	město	Li-
berec	s dotazem,	proč	se	svítí	
v nočních	hodinách	v rekreač- 
ním	a sportovním	areálu	ve	
Vesci.	Zvlášť	nyní,	kdy	stále	
platí	nouzový	stav,	a tedy	
i zákaz	vycházení	pro	většinu	
obyvatel	po	21.	hodině	večer.
„V areálu	se	svítí	na	trať	pouze	
kvůli	lyžování.	A to	v čase	od	
17.00	do	21.00	hodin	večer.	
To,	co	tam	svítí	později	a i přes	
noc,	je	standardní	veřejné	
osvětlení,	protože	areálem	
vede	běžná	veřejná	komuni-
kace.	Ano,	z logiky	věci	by	bylo	
ideální	i tohle	osvětlení	v noci	
zhasnout	a nesvítit	zbytečně.	
Nicméně	je	to	v zájmu	ochrany	
majetku	města	a bezpečnosti,“	
říká	primátor	města	Jaroslav	
Zámečník.
Běžecké	trasy	jsou	ve	Vesci	
pravidelně	udržovány.	Parko-
viště	u správní	budovy	je	pro	
návštěvníky	upraveno	a osvět-
lení	tratí	bude	nadále	k dispo-
zici	do	21.00. 

Krátkézprávy
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Spojením vlakového a autobusového nádraží může v Liberci vzniknout moderní terminál s komfortem pro cestující a parková-
ním pro 700 aut.

Jiří Janďourek, 
vedoucí KAM Liberec

Kancelář architektury města Li-
berec (KAM) připravila ověřovací 
studii na možné nové uspořádání 
prostoru kolem stávajícího vlako-
vého a autobusového nádraží.

Při hledání nejvýhodnější va-
rianty jsme jednoznačně došli 
k  závěru, že současné autobusové 
nádraží je z  pohledu moderních 
trendů v  dopravě a  při maximální 
integraci dopravních systémů mo-
rálně, fyzicky i provozně zastaralé, 
protože odpovídá koncepci z kon-
ce 70. let minulého století. 

Proto jsme kolem stávající hlav-
ní budovy vlakového nádraží na-
vrhli integrovaný dopravní uzel 
s  názvem Terminál Liberec, který 
umožní vytvoření jednoduchého, 
rychlého, bezpečného, přehledné-

ho, ale i  ekonomicky výhodného 
řešení pro výstavbu autobusové-
ho a  vlakového nádraží na evrop-
ské úrovni. Mohl by tak vzniknout 
moderní prostor, kde se bude čilý 
ruch spojený s  cestováním kon-
centrovat na jednom místě. 

Při intenzivním jednání se Sprá-
vou železnic se nám už před časem 
podařilo předběžně dohodnout 
i  prověření varianty integrace au-
tobusového nádraží právě do pro-
storu vlakového nádraží.

Pokud se náš návrh prosadí, 
cestující budou mít větší komfort 
při cestování vlakem i autobusem. 
A  Liberec získá kultivované pro-
středí i  důstojný vstup do stotisí-
cového města. 

Nová nástupní hrana pro od-
jezdy autobusů by vznikla v  mís-
tě nevyužívaných kolejí za hlavní 
nádražní budovou a  výstupní za-

stávky před ní. K  autobusům by 
tak bylo možné přistupovat přímo 
z nádražní haly. Tím by se vytvoři-
lo i  společné přestupní místo pro 
vlaky a autobusy. Z velké nádražní 
haly by se stal společný odbavo-
vací prostor pro cestující vlakem 
a příměstskou i meziměstskou au-
tobusovou dopravu. 

Součástí úprav celého kraj-
ského Terminálu Liberec by bylo 
i  vytvoření kvalitního veřejného 
prostoru. Před nádražní budovou 
a  v  místech nynějších tramvajo-
vých zastávek by vznikl i mini ter-
minál pro MHD, včetně parkoviště 
pro kola a taxislužbu. Strategickým 
záměrem statutárního města je vy-
budovat i nový parkovací dům P+R 
v  prostoru současného autobuso-
vého terminálu, který dnes slou-
ží pro příjezdy autobusů. Kryté 
parkování s  pobytovou intenzivní 

zelenou střechou je navrženo pro 
700 míst. 

Naší ambicí je také celková pro-
měna a  revitalizace prostředí po 
bývalém autobusovém nádraží. 
V  místě by vznikl nový městský 
park, ale i  polyfunkční zástavba 
s převahou bydlení. Součástí návr-
hu je časová a prostorová etapiza-
ce, která umožňuje velmi důležitou 
koordinaci jednotlivých majitelů 
a investorů v daném území. 

První etapa zahrnuje výstav-
bu výše zmíněného parkovacího 
domu, ale i zrušení stávajících bu-
něk na AN Liberec a  dobudování 
nové Matoušovy ulice. Při  druhé 
etapě začne samotná realizace 
Terminálu Liberec včetně řešení 
veřejného prostranství před budo-
vou nádraží. V  poslední části pak 
počítáme s  vybudováním parku 
a polyfunkční výstavbou. 

Jedno nádraží pro autobusy i vlaky
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Proč Marťané a  Eliška? Na to 
se musíte podívat do Zpravodajů 
z minulých let nebo zavítat na ofi-
ciální webové stránky odboru Sta-
vební úřad na wwwliberec.cz, kde 
pod odkazem Stavební úřad radí 
a informuje naleznete všechny zá-
kladní informace včetně milníků 
naší cesty, což doporučuji, protože 
pak pro vás bude tento článek sro-
zumitelnější. 

Proč „naší“ cesty. Protože se 
podstatně liší od cest drtivé větši-
ny stavebních úřadů v ČR a to bez 
nadsázky. Zásadní odlišnost spočí-
vá v tom, že jsme přestali čekat za 
stolem, až nás někdo upozorní, že 
v našem území není všechno podle 
pravidel stavebního práva, a  vy-
razili jsme do terénu preventivně 
kontrolovat, zda stavebníci a  ze-
jména dodavatelé staveb a  stav-
byvedoucí plní své povinnosti při 
výstavbě. Lakonicky řečeno jsme 
se přestali zabývat jen převážně 
sousedskými spory, ale fakticky se 
začali intenzivně zabývat reálnou 
bezpečností staveb.

Na této cestě jsme se zblízka 
seznámili s  příčinami četných 
pochybení, respektive přestupků 
proti stavebnímu zákonu. Pokud 
byste podlehli mediálním obra-
zům porušitelů stavebního záko-
na, museli byste dospět k  závěru, 
že naše republika je po okraj plná 
lumpů a arogantních sobců. Naše 
zkušenost taková ale není. Pře-
vážná většina pachatelů přestup-
ků proti stavebnímu zákonu jsou 
slušní lidé, zejména pak staveb-
níci drobných staveb a rodinných 
domů. Těmto lidem se nikdo ne-
obtěžoval vysvětlit základní prin-
cipy stavebního práva a  subjekty 
mající vztah k  výstavbě, počínaje 
projektanty přes stavební úřady 
po ministerstva a  katastrální úřa-
dy a  pohříchu i  média, neposky-
tují kvalitní zpětnou vazbu a  ne-
přispívají ke zvýšení obecného 
povědomí o  stavebním zákonu. 
Jako řadový příjemce informací si 
dovoluji tvrdit, že pokud by v  ob-
lasti stavebního práva byla tato 
zpětná vazba na stejné úrovni jako 
u  předpisů silničního provozu, 
byla by situace ve stavebnictví vel-
mi výrazně lepší. 

Smyslem našich aktivit však 
v  žádném případě není nalézt 

a pranýřovat chyby těch druhých. 
Proto se snažíme naše zkušenosti 
předat i našim kolegům na odbo-
ru Stavební úřad, potažmo v rámci 
služebního styku všem pracovní-
kům magistrátu.

Jak se výsledky našich aktivit 
projevily v  běžné činnosti staveb-
ního úřadu? Může to zavánět Mur- 
phyho zákony, ale stvořili jsme for-
muláře. 

Jde totiž o  to, že všichni trpí 
scestnou představou, že pokud 
dostanou papír se slovy STAVEB-
NÍ POVOLENÍ, už mohou vše, což 
podporuje fakt, že doposud museli 
vyplňovat různé formuláře (vyhláš-

ka dnes obsahuje 16 variant podá-
ní žádosti o  povolení stavby, při-
čemž teprve až od poslední novely 
máme skutečně tři zásadní skupi-
ny staveb – zjednodušeně budovy, 
silnice a vodní díla). Tedy měli dů-
ležitou povinnost úředně komuni-
kovat povinnými formuláři. To, že 
po obdržení povolení jim nastávají 
skutečné povinnosti komunikovat 
se stavebním úřadem, jejichž nepl-
nění je přestupkem pod pokutou, 
jim žádné povinné formuláře ne-
napoví, neb neexistují. 

Proto jsme formuláře pro tyto 
povinnosti nejen vytvořili (s  po-
drobnými návody na zadní stra-

ně), ale navíc je od listopadu 2019 
přikládáme ke každému vydané-
mu povolení. To, že jsou dostupné 
na úřadě i  webu, považujeme za 
samozřejmost. Toto považujeme 
za skutečnou prevenci, protože 
informovaní slušní lidé přestupky 
prostě nedělají.

Ale to není vše, jak se může-
te dočíst v  článcích o  Kryštofovi 
a  Elišce na našem webu. Staveb-
níci rodinných domů dostávají 
„dárkové balení“ stavebního po-
volení  – složku, v  níž jsou nejen 
naše nové formuláře, ale i plastová 
tabulka VSTUP NA STAVENIŠTĚ 
ZAKÁZÁN, desatero stavebníka 
a informační newsletter. A proč to 
dárkové balení? Protože jsme se 
setkali s  případy, kdy zmocněnci 
stavebníků volně přikládané in-
formace stavebníkům nepředa-
li a  v  podstatě místo užitečného 
inženýringu vytvořili informační 
špunt mezi stavebníkem a staveb-
ním úřadem, a  tím zvýšili riziko 
spáchání přestupků stavebníků 
i  jejich dodavatelů, a  to jen díky 
jejich čiré nevědomosti.

A  co tohle všechno má společ-
ného s  rekodifikací stavebního 
práva. Hodně. Rekodifikace má 
zjednodušit procesy povolení 
stavby (kolikrát jsme to již slyšeli?), 
ale podle doposud známých textů 
návrhů nového stavebního zákona 
se nic podstatného nemá změnit 
v povinnostech po vydání povolení 
s výjimkou podstatného zpřísnění 
vůči stavebníkům, které se zcela 
nenápadně skrývá za slovy: „…je-
-li stavba prováděna svépomocí, 
je stavebník zhotovitelem.“ O tom 
ale někdy příště.

Každopádně pokud budou sta-
vebníci respektovat naše současné 
postupy a  doporučení, příchod 
nového zákona je negativně ne-
překvapí. Jenom pozitivně, pokud 
skutečně dostanou povolení dříve. 
Pokud však stavebníci budou re-
spektovat naše současná doporu-
čení k  přípravě a  projektu stavby, 
mohli by o  pozitivní překvapení 
přijít, protože by ho nepocítili. Ale 
toho se nebojím, protože i  dnes, 
ve třetím roce aktivních kontrol 
stavenišť provázených informač-
ní kampaní, si s kolegy z oddělení 
stále občas připadám při kontrole 
stavby jako Marťan.

Začínáme třetí rok na naší cestě intenzivní terénní práce 
a permanentní informační kampaně libereckého stavební-
ho úřadu a stejně tak dlouho nám má teoreticky trvat, než 
dorazíme k dalšímu mezníku – novému (rekodifikovanému) 
stavebnímu zákonu.
Jaroslav Urban, oddělení státního stavebního dozoru

Marťané a Eliška kontra (zase) nový stavební zákon
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Pohodlnější a hlavně bezpečný přístup do vody umožní nové široké schodiště, které podle 
návrhu Kanceláře architektury města Liberec vznikne v celém úseku současné pláže podél 
liberecké přehrady, kde Povodí Labe připravuje rozsáhlou rekonstrukci. 

Město Liberec a Liberecký kraj se chystají schválit memorandum o vzájemné spolupráci. 
Jeho tématem je vlastnictví komunikací v oblasti mezi Klášterní a Zhořeleckou ulicí a dalších 
úseků pozemních komunikací.

Kancelář architektury města Liberec

Přehrada a její okolí je pro Libe-
rečany srdeční záležitostí. Její stav 
je ale kvůli mnoha legislativním, 
majetkoprávním nebo technickým 
vlivům dlouhodobě neuspokojivý. 
V  podobné situaci je dnes v  ČR 
i řada dalších vodních cest. A jejich 
zapojení do veřejného prostoru 
při zachování hlavní funkce, tedy 
chránit území před povodněmi, 
není vůbec snadné. Docílit někte-
rých změn a úprav při rekonstruk-
ci vodního díla tak, aby se stalo 
atraktivnějším pro obyvatele měs-
ta i  návštěvníky, odborníci někdy 
označují doslova za malý zázrak. 

O něj se po zapojení do přípravy 
opravy cenného vodního díla po-
kusil i  tým architektů KAM Libe-
rec, když ve spolupráci se  dvěma 
odbory magistrátu a  s.p. Povodí 
Labe zkoordinoval jednotlivé fáze 
chystané rekonstrukce přehrady 
a  zároveň navrhl, jak zkultivovat 
a zatraktivnit její okolí.

Náročná rekonstrukce, kterou 
Povodí Labe připravuje, zahrnuje 
i hráz a celou nábřežní zeď při se-
verním okraji vodní nádrže. V rám-
ci oprav se počítá i  s  pěší prome-
nádou na severním břehu nebo 
zlepšením podmínek pro pěší na 

druhé straně u  ulice Zvolenská. 
Nejvýznamnějším a  časově nej-
bližším zásahem do území bude 
zmíněná úprava nábřežní zdi. 

Její původní návrh se věnoval 
především technickým aspektům 
nábřeží. Díky vstřícné komunikaci 
Povodí Labe a  dohodě s  vedením 
města se ale povedlo do projek-
tu zapracovat právě i  připomínky 
Kanceláře architektury města. Ná-
vrh za KAM zpracoval Jiří Janďou-
rek, spolu s  ním pak na projektu 
externě spolupracoval i  architekt 
Jakub Chuchlík.

Původně navrhované bezpřístu-
pové nábřežní stěny v celém úseku 

současné pláže nahradí pobytové 
schodiště, které přinese pohodlný 
přístup do vody i  příležitosti pro 
opalování. Další inovace se pak 
týká dvou náplavek, navazujících 
na pěší promenádu, které umožní 
pohodlnější přístup k molu. 

Úpravy doplní městský projekt 
řešící přiléhající cesty, osvětlení, 
herní prvky, mobiliář a altány. Dal-
ším krokem bude snaha o bezpeč-
né zokruhování bezmotorových 
cest kolem přehrady, a  tím i  napl-
nění jejího rekreačního potenciálu.

Povodí Labe plánuje zahájení re-
konstrukce na konec příštího roku.

Redakce

„Silnici v  délce 1 200 metrů 
vlastní ŘSD a přebírat ji v roce 2021 
bude Liberecký kraj. Ten ji ve spo-
lupráci s  městem zrekonstruuje, 
dojde k  výměně sítí a  v  roce 2026 
si celý úsek převezme do majetku 
město. Například vodovod v  úse-
ku Šaldova náměstí – Textilana je 
z  roku 1902 a  kanalizace pod Šal-
dovým náměstím je z  roku 1940. 
Ostatní pochází z 50. let minulého 
století. Nejstarší kanalizace je ze 

Šaldova náměstí k Pastýřské, a to z  
roku 1900,“ vyjmenovává primátor 
města Jaroslav Zámečník. 

Optimalizace a  rekonstrukce 
povedou k  celkovému zklidnění 
dopravy v samotném centru a po 
dobudování vnitřního městského 
okruhu také k  dopravně organi-
začním úpravám v  jeho širším 
okolí. „To spočívá v  optimalizaci 
šířkového uspořádání v celé délce 
komunikace, a to zejména zmen-
šením naddimenzovaných ploch 
křižovatek a průběžných jízdních 

pásů, rekonstrukcí přilehlých 
chodníků, realizováním vegetač-
ních a  sadových úprav a  vybu-
dováním podélných parkovacích 
stání,“ popisuje Jiří Janďourek 
z  Kanceláře architektury města 
Liberec (KAM).

Statutární město zajistí vyho-
tovení projektové dokumentace 
a  všech stavebních povolení na 
jednotlivé etapy rekonstrukce. 
Rozdělení nákladů na projektovou 
a inženýrskou činnost budou mezi 
SML a LK v poměru 50 % : 50 %.

Přehradu čekají změny

Doprava v centru se zklidní

Bašta tradičního  
obchodu v centru  
Liberce padla
Od	konce	února	si	na	rohu	
Pražské	a Revoluční	ulice	boty	
už	nekoupíte.	Baťův	obchoďák,	
funkcionalistická,	90	let	stará	
budova,	přijde	o	svůj	tradiční	
sortiment.	Místo	bot	má	v bu-
doucnu	vzniknout	v přízemí	
kavárna,	zbytek	budovy	bude	
pronajat	různým	zájemcům.	
Část	domu	má	jiné	nájemce	
už	delší	dobu.	Podle	vyjádření	
zástupců	spol.	Baťa	se	pro-
dejna	obuvi	pravděpodobně	
přestěhuje	do	obchodního	
domu	Fórum.
Památkově	chráněný	objekt	
patří	developerské	společnosti	
Heritage	Real	Estate,	která	
prodejně	Baťa	neprodloužila	
smlouvu.	Developer	chystá	
rekonstrukci	paláce,	po	jejímž	
dokončení	zmizí	z centra	Liber-
ce	tradiční	loga	Baťa	nadobro.	
Budova	patří	k nejvýraznějším	
zástupcům	funkcionalismu	ve	
městě.

Místo internátu  
speciální škola
Liberecký	kraj	má	v úmyslu	
v menší	budově	v Zeyerově	uli-
ci	zřídit	odloučené	pracoviště	
ZŠ	speciální	v Lužické	ulici	pro	
děti	s poruchou	autistického	
spektra,	které	jsou	jen	obtížně	
vzdělavatelné	v hlavním	vzdě-
lávacím	proudu.	„Tento	záměr	
kraje	statutární	město	pod-
poruje.	Výpůjčku	na	budovu	
má	kraj	dlouhodobě	(byl	tam	
do	roku	2018	internát),	nyní	
se	jen	mění	předmět	výpůjčky	
na	školu,“	uvádí	náměstek	
primátora	pro	kulturu,	školství,	
sociální	věci	a cestovní	ruch	
Ivan	Langr.	
Kraj	plánuje	do	budovy	inves-
tovat	několik	desítek	milionů	
korun	a vložené	peníze	si	bude	
v objektu	postupně	odbydlo-
vat.

Krátkézprávy
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Město chystá nové projekty, žádá na ně stovky milionů z dotací

Radka Loučková Kotasová, 
náměstkyně primátora pro 
strategický rozvoj a dotace

Aktuálně realizujeme nebo při-
pravujeme projekty s  předpoklá-
daným dokončením v  roce 2022 
za více než 376 milionů korun, při-
čemž k dnešnímu dni jsou podané 
dotační žádosti ve výši 6,9 milio-
nů, které jsou ve fázi hodnocení 
poskytovatelem dotace. Současně 
připravujeme další dotační žádos-
ti zhruba za 928 milionů.

V  programovém období 2021–
2027 se připravuje řada projek-
tů, které najdete dole v  tabulce. 
Na období 2023–2026 je pak v plá-
nu projekt vybudování společného 
moderního přestupního terminá-
lu v  prostoru vlakového nádraží 
a kapacitního parkovacího domu. 

Letos pokračujeme i  v  největ-
ším započatém dotačním projektu 
rekonstrukce Liebiegova paláce, 
který se na podzim roku 2022 pro-
mění v  Centrum aktivního života. 
Zároveň chceme s využitím evrop-
ských dotací realizovat a  dokončit 
další akce za více než 284 milionů 
korun. Patří mezi ně například re-

konstrukce městských sociálních 
bytů v ulicích Orlí a Proboštská, re-
konstrukce a zateplení mateřských 
školek Pastelka v Ostašově, Motýlek 
na Broumovské, rekonstrukce Sed-
mikrásky na Starém Městě nebo 
základní školy Na Výběžku v  Har-
cově. Získat se povedlo i dotaci na 
výstavbu vodojemu v  Horské ulici 
a pro milovníky sportu pak chystá-
me prodloužení cyklostezky Odra–
Nisa v Machníně.

Hlavní porce dokončení započa-
tých dotačních projektů nás čeká 
v roce 2022. Pracujeme i na dotaže-
ní projektové dokumentace k opra-
vě městského plaveckého bazénu, 
přičemž letos vypíšeme výběrové 
řízení na zhotovitele stavby, aby re-
konstrukce mohla začít příští rok. 
Intenzivně nyní pracujeme i na zís-
kání dotace, která by mohla pokrýt 
až polovinu předpokládaných ná-
kladů této náročné rekonstrukce.

Současně finišujeme i  s  přípra-
vou projektové žádosti na rekon-
strukci budovy Uranu a  zároveň 
hledáme dodavatele na vybudo-
vání zmíněného vodojemu Horská 
a  vodovodních řadů v  Ruprechti-
cích.

Školky a školy, náplavka, bazén, silnice, cyklostezky, náměstí i domov pro seniory nebo terminál. To je jen orientační přehled 
projektů pro zlepšení životní úrovně, na které chce město Liberec získat peníze z dotací. Celkem už připravilo nebo právě chystá 
žádosti řádově za stovky milionů korun. Do čeho konkrétně hodlá peníze v programovém období 2021–2027 investovat?

Předpoklad dokončení projektů v roce 2022
Schválená dotace

Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního 
komunitního centra – Centrum aktivního života

178,3 mil. Kč 

Sociální bydlení Liberec dům A (ul. Jablonecká)              6,1 mil. Kč

Sociální bydlení Liberec dům D (ul. Dvorská) 12 mil. Kč

Centrum bydlení Liberec 9,7 mil. Kč

Asistenti prevence kriminality II 9,5 mil. Kč

Férové školy v Liberci II 73 mil. Kč

Vodojem v ul. Horská a vodovodní řady 47 mil. Kč

Liberec plánuje chytře a zodpovědně 7 mil. Kč

Adaptační strategie Liberec 1,2 mil. Kč

Dotační žádost podána – hodnocení

Náhradní výsadba v areálu ZŠ a MŠ Barvířská 0,6 mil. Kč

Regenerace sídliště Ruprechtice 4,5 mil. Kč

Stabilizace a revitalizace Lesoparku Fibichova 1,8 mil. Kč

Předpoklad získání dotace, dotační žádost v přípravě

Rekonstrukce tramvajové trati Liberec – Jablonec nad Nisou  700 mil. Kč 

MŠ Klášterní – energetické úspory 3 mil. Kč

ZŠ Na Výběžku – zvýšení kvality vzdělávání a úspora energetické náročnosti 20 mil. Kč

ZŠ Jabloňová – zvýšení kvality vzdělávání a úspora energetické náročnosti 30 mil. Kč

URAN – rekonstrukce pláště vč. VZT 15 mil. Kč

Parkovací dům Liberec P+R u krajského úřadu 60 mil. Kč

Sociální bydlení Liberec domy – Na Žižkově 70 mil. Kč

Další akce zvýšení bezpečnosti dopravy 30 mil. Kč

Předpoklad dokončení projektů v roce 2021
Komunitní centrum Vratislavice 55 mil. Kč

Sociální bydlení Liberec dům E (Orlí ul.) 17,5 mil. Kč 

Sociální bydlení Liberec dům C (Proboštská) 15 mil. Kč 

Sociální bydlení Liberec dům B (ul. Dr. M. Horákové) 12,7 mil. Kč 

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci III – Letná, Stračí 7,3 mil. Kč

Navýšení kapacit MŠ Pastelka 43,2 mil. Kč 

Navýšení kapacit MŠ Pastelka – retenční nádrž 1,1 mil. Kč 

Navýšení kapacit MŠ Motýlek 14,4 mil. Kč 

Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Sedmikráska 3,3 mil. Kč

Energetické úspory ZŠ Kaplického v Liberci 11 mil. Kč

Revitalizace fotbalového stadionu Vesec 7,6 mil. Kč

Cyklostezka Odra–Nisa, úsek Machnín 1,2 mil. Kč

Strategické dokumenty města Liberec 6,7 mil. Kč

Rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů 
statutárního města Liberec (realizace 2021–2024)              

6,7 mil. Kč

Podzemní kontejnerová stání 6,3 mil. Kč

ZŠ Na Výběžku 9 mil. Kč

Dotační žádost podána – hodnocení

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci III – Na Pláni, Lipová, Blažkova 5 mil. Kč

Předpoklad získání dotace, dotační žádost v přípravě

Zvýšení bezpečnosti dopravy parkoviště v ul. Pastýřská 15 mil. Kč

Jedná	se	o projekty	statutárního	města	Liberec	a projekty	zařazené	do	Integrované-
ho	plánu	rozvoje	města	Liberec –	Jablonec	nad	Nisou	na	území	města	Liberec,	jenž	

je	administrován	odborem	strategického	rozvoje	a dotací	magistrátu	města	Liberec.	

PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021–2027
- zvýšení kvality vzdělávání a úspora energetické náročnosti základních 

škol (ZŠ Jabloňová, ZŠ U Školy, ZŠ Švermova, ZŠ Orlí, ZŠ Sokolovská, ZŠ 

Barvířská, ZŠ Česká, ZŠ Ještědská, ZŠ U Soudu (I., II.), ZŠ Vrchlického)

- navýšení kapacity MŠ Malínek

- Náplavka u Libereckého kraje

- rekonstrukce Tržního náměstí

- rekonstrukce Libereckých výstavních trhů

- vybudování sběrného dvora vč. re-use bazaru

- výstavba domovu pro seniory

- rekonstrukce Bazénu Liberec
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Ze Státního fondu životního prostředí ČR přijalo město Liberec dotaci ve výši 46 389 368 Kč. O schválení žádosti o dotaci se 
rozhodlo v prosinci 2020. Nyní už může začít výstavba vodojemu včetně přivaděče, vodovodu a kanalizace za účelem zajištění 
stabilního zásobování pitnou vodou pro obyvatele Ruprechtic. 

Redakce

Díky dotaci bude možné zajistit 
zásobování pitnou vodou pro ce-
lou tuto lokalitu a  vybudovat rov-
něž splaškovou kanalizaci a vodo-
vodní řad pro několik domů a pro 
stovky bytů. Doposud byli místní 
odkázáni na zásobování vodou 
z individuálních studní. 

„Vybudováním vodojemu a  na-
vazujících sítí bude zajištěna do-
statečná 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,“ popi-
suje náměstkyně primátora pro 
strategický rozvoj a  dotace Radka 
Loučková Kotasová.

V  rámci projektu dojde tedy 
k  výstavbě vodojemu, přivaděče, 
vodovodních řadů, splaškové kana-

lizace a přeložce sdělovacích kabe-
lů, vyvolané výstavbou vodovodu 
a  kanalizace. Součástí díla bude 
také oprava komunikací dotčených 
výkopy. Vodojem Horská bude 
sloužit primárně k akumulaci pitné 
vody před spotřebištěm v  místní 
části Ruprechtice. Stavba přivadě-
če bude sloužit ke gravitačnímu 
zásobení vodou z vodojemu Orion 
do nově vybudovaného vodoje-
mu Horská. Vodovodní přivaděč 
je navržen s rezervou pro budoucí 

zásobení vodou lokalit Kateřinky, 
Radčice a Krásná Studánka. 

Celkové náklady projektu jsou 
stanoveny na 79 139 318 Kč, z  če-
hož celkové způsobilé výdaje činí 
72 767 636 Kč (do neuznatelných 
výdajů spadá splašková kanaliza-
ce, jejíž realizace je však nezbytná 
pro splnění podmínek přijatel-
nosti projektu). Podpora ze stra-
ny SFŽP ČR byla přiznána ve výši 
46 389 368 Kč, tj. 63,75 % celkových 
způsobilých výdajů.

Město zajistí pitnou vodu pro Ruprechtice 

Životníprostředí

Další tři místa v centru města se zbaví kontejnerů v ulicích. Do konce letošního roku budou 
v lokalitách náměstí Českých bratří, Sukovo náměstí a v Zámečnické ulici vybudovány pod-
zemní kontejnery.
Odbor ekologie a veřejného prostoru

Protože v  centrální části města 
Liberce není mnoho míst, kam by 
se daly umístit nádoby na separo-
vaný odpad, přišlo město s myšlen-
kou výstavby dalších podzemních 
kontejnerů, jako jsou kontejnery 
na Sokolovském náměstí. Bohužel 
studie, kterou si odbor ekologie 
a  veřejného prostoru nechal zpra-
covat, určila ze zhruba dvacítky 
původních míst jako vhodná k vý-
stavbě pouze tři lokality, kde se ná-
kladně nemusí překládat inženýr-
ské sítě. 

V  souladu s  Plánem odpado-
vého hospodářství města Liberce 
a vzhledem k platnosti obecně zá-
vazné vyhlášky o  veřejném pořád-
ku, ve které je mimo jiné zakotven 
zákaz umísťovat nádoby na odpad 
ve veřejném prostranství v  rámci 
městské památkové zóny, připra-
vuje odbor ekologie a  veřejného 
prostoru v  současné chvíli výstav-
bu podzemních kontejnerů v  Zá-

mečnické ulici, na Sukově náměstí 
a na náměstí Českých bratří.

V  Zámečnické budou umístě-
ny podzemní kontejnery na papír, 
plast a  na směsný komunální od-
pad, které nahradí stávající nad-
zemní plastové kontejnery.

Na náměstí Českých bratří a  na 
Sukově náměstí pak budou umístě-

ny podzemní kontejnery na papír, 
plast, sklo a nápojové kartony.

Na výstavbu podzemních kon-
tejnerů získalo město dotaci z Ope-
račního programu Životní prostředí 
2014–2020 s  podílem dotace 85  % 
způsobilých nákladů. Výstavba 
podzemních kontejnerů by měla 
proběhnout do konce roku 2021.

Podzemní kontejnery v centru
Zdroj vody  
v Kateřinkách
Již	v roce	2018	jednal	s oby-
vateli	Kateřinek	náměstek	Jiří	
Šolc	o řešení	nedostatku	pitné	
vody	v této	městské	části.	
Místní	jsou	odkázáni	na	svoje	
vlastní	studny	a v blízké	době	
se	zde	realizace	klasického	
vodovodu	neplánuje	z důvo-
du	enormních	investičních	
nákladů.	Reálnou	možností	je	
zřízení	komunitního	odběr-
ného	místa	vody	na	pozemku	
města.	Proto	byl	vybrán	po-
zemek	u místního	hřiště,	kde	
bude	vystrojen	vlastní	vrt,	od	
kterého	povede	potrubí	do	
odběrného	místa	vody.
V letošním	roce	bude	pro-
veden	hydrogeologický	prů-
zkumný	vrt,	příští	rok	vznikne	
odběrné	místo.	Město	Liberec	
na	tuto	akci	uspělo	se	žádostí	
o dotaci	ze	Státního	fondu	
životního	prostředí	ČR.	Získá	
tak	80	%	z předpokládaných	
nákladů.	

Krátkézprávy
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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.

Názoryzastupitelů

V lednovém zpravodaji informovala náměstkyně Radka Loučková Kotasová (ANO) o projektech dotažených v letech 2019 
a 2020. V její zprávě nicméně chyběly dvě podstatné informace. 

Přijde Liberecko o 190 mil. Kč z dotací?

Josef Šedlbauer, 
Změna pro Liberec

Zmizelo by 67 za-
hrádek. Se zahrád-
káři nikdo nemluvil, 
dozvěděli se o  plánu až z  médií. 
Obratem získali šest stovek podpi-
sů na petici za záchranu zahrádek. 
Náměstek Šolc (Starostové pro Li-
berecký kraj) projekt hájí, protože 
prý chrání majetek a lidi. 

Takový postoj by mohl být od-
vážný a  odpovědný, jenže není. 
U každého navrhovaného opatření 
je vyhodnocena efektivita, což je 
poměr nákladů a ochráněného ma-

jetku. U  protipovodňového parku 
za investici 109 milionů ochráníme 
při stoleté vodě majetek za 37 mi-
lionů. Ze všech myslitelných opat-
ření je toto zdaleka nejdražší a má 
druhý nejnižší poměr efektivity.

Začínat něčím takovým nedává 
smysl, kromě toho, že jde o velkou 
stavební zakázku. Nemusíme cho-
dit daleko, největší „protipovodňo-
vé“ opatření v  celém kraji je štola 
v  Jablonci nad Nisou. Její funkce 
spočívá v  tom, že když přijde po-
vodňová vlna, z  horního konce 
města ji převalí na dolní a pošle na 
Liberec. Jinak je k  ničemu. Za 400 
milionů ji postavila firma Syner.

Zlomek těch peněz by pomo-
hl vzniku mokřadů, zasakovacích 
poldrů a pásů, tůní a dalších úprav 
na povodí Nisy v  krajině mimo 
město i  uvnitř města. Podobná 
opatření zadržují vodu v  půdě 

a  kromě ochrany před záplava-
mi pomáhají zmírňovat i  sucho. 
V době klimatické změny je to ne-
ocenitelná hodnota. Taková řešení 
nám dávají smysl a prosazujeme je 
v Liberci i v Libereckém kraji.

Vedení města má na stole návrh víc než dvacítky protipovodňových opatření na řece Nise. Mluví ale o jediném – o protipovod-
ňovém parku v ulici Wintrova. 

Protipovodňový park? Spíš tunel

Jindřich Felcman, 
Změna pro Liberec

Tou první chybě-
jící informací bylo 
poděkování. Podě-
kování zaměstnancům radnice, 
včetně těch, kteří na dotačních 
projektech pracovali v  minulém 
volebním období pod Janem Ko-
rytářem. Až na výjimky byly totiž 
všechny dotační projekty dotažené 
náměstkyní Loučkovou Kotaso-
vou v letech 2019 a 2020 připrave-
né v  období předchozím. Týká se 
to všech vyjmenovaných větších 
projektů, jako byly rekonstrukce 
základních škol, zvyšování kapa-
cit mateřských škol, rekonstrukce 
městských bytových domů apod. 
U nich byly na konci roku 2018 již 
zpracované projektové dokumen-

tace, schváleny dotace a velká část 
z nich byla již v realizaci – tedy již 
se stavělo. 

Jasně se ukazuje, jak byla perma-
nentní kritika Jana Korytáře v  mi-
nulém volebním období ze strany 
nyní vládnoucích politiků nesmy-
slná. V pozici náměstka pro rozvoj 
stihl připravit dostatek dotačních 
projektů a  současné vedení města 
je tak nyní může uvádět ve svých 
oslavných tabulkách. Nechceme 
v opozici fungovat jako Starostové 
v minulém období, tedy kritizovat 
vše bez ohledu na realitu dle hesla 
„co je špatné pro Liberec, je dobré 
pro náš volební výsledek“. Za dota-
žení námi připravených dotačních 
projektů jsme rádi, podstatně při-
spějí k  dobrému životu ve městě. 
Touto formou tak chceme přede-
vším poděkovat všem zaměstnan-

cům, těm současným i  těm, co na 
projektech pracovali minulé vo-
lební období. O jejich práci se totiž 
náměstkyně Loučková Kotasová 
zapomněla ve svém článku zmínit.

TERMINÁL V JABLONCI PADL. 
MÁME NÁHRADNÍ PROJEKTY?

To byla ta radostnější informa-
ce, kterou bylo potřeba k  dotační 
agendě města doplnit. Ta druhá 
informace je bohužel o dost smut-
nější. Schylovalo se k tomu již déle, 
definitivní rozhodnutí padlo nyní 
v lednu – Jablonec ukončil přípravu 
projektu nového terminálu veřejné 
dopravy. Na něj bylo ale ze společ-
ného dotačního programu Libe-
recka a  Jablonecka (IPRÚ) připra-
veno 150 mil. Kč. Jelikož se v rámci 
projektové přípravy terminál ne-
ustále prodražoval, plánovalo se 

přesunout na něj dalších zhruba 
40 mil. Kč původně určených pro 
Liberec. Tyto peníze původně po-
krývaly projekt libereckého auto-
busáku, který ale současné vedení 
liberecké radnice zrušilo.

Nyní ovšem jablonecký termi-
nál padl a v plné nahotě se ukazu-
je, že dotační politika současného 
libereckého vedení byla příliš pa-
sivní. Dotahovaly se pouze staré 
projekty, ale nové se nepřipravi-
ly. V  dotační politice přitom platí 
„štěstí přeje připraveným“. Aktuál- 
ně tak hrozí, že cca 190 mil. Kč 
z  evropských fondů se nedočer-
pá. Na přímý dotaz na lednovém 
zastupitelstvu, jak plánuje město 
„díru“ po jabloneckém terminálu 
zacelit, byla náměstkyně Loučková 
Kotasová schopná pouze neurčitě 
odpovědět: „Jednáme, radíme se.“ 
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Tuto větu slýcháme od vedení města často. „Jsme na jedné lodi, děláme to pro vás.“ Věty, které krásně zní. Realita? Že projekt 
nikdo nechce? Že navržený postup jde přímo proti obyvatelům města? Ale ne. Děláme to pro vás! Konkrétní případy se bohu-
žel kupí.

„Spravedlnost pro bytová družstva“ je název facebookové skupiny, ale věřím, že i cíl, ke kterému chce dojít město Liberec při 
převodu svých podílů, které drží v deseti bytových družstvech. Pro vás, kteří se v problematice neorientujete, si dovolím velmi 
stručný souhrn situace, jak ji vidím já.

Absurdní hra vedení na „Děláme to pro vás“

Spravedlnost pro bytová družstva

Jaromír Baxa,
Zuzana Kocumová,
Liberec otevřený lidem

ZAHRÁDKY VE WINTROVCE VS. 
PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

Město zde chce vybudovat „pro-
tipovodňový park“ na místě zahrá-
dek v  ulici Wintrova. Zahrádkáři, 
kteří o  místo pečují dlouhé roky, 
mají jít pryč, jsou tam jen v proná-
jmu, tak jako by na nich nezáleželo. 
Argumentujeme, že nápad s  „par-
kem“ je to úplně nejdražší protipo-
vodňové opatření, které je pro Libe-
rec navržené. Přitom ale nesplňuje 
základní logický předpoklad – je to-
tiž výrazně dražší než majetky, které 
má ochránit! Přesto město nechce 
začínat levnějšími a  efektivnějšími 
kroky. Zcela nesmyslně navrhuje 
začít tím nejdražším, na které stejně 

nemá peníze a  kte-
ré budí velký odpor. 
Otázka, která se na-
bízí, zní: V čím zájmu 
tedy jednají? 

SPOR S INTERMOU
Někdy neochota k dohodě může 

vyjít pěkně draho. Liberec dnes řeší 
spor s  firmou Interma, která před 
mnoha lety s přispěním dotace po-
stavila nájemní byty. Město je vyu-
žívalo jako byty sociální. Smlouva 
byla na 20 let, pak měly být byty 
převedeny na Intermu. Vedení 
města ale tu 20 let starou smlou-
vu z vágních důvodů zpochybnilo. 
Proběhla jednání a  Interma bě-
hem nich nabídla městu 100 bytů 
k užívání na dalších 10 let nebo na 
jinou domluvenou dobu, nechtějí 
se dlouhé roky soudit. Jenže panu 
primátorovi je to asi málo, dohodu 
odmítl a za zády zastupitelů dal In-

termu k soudu. Jak dopadne soud, 
je nejisté. Nabídka na smírné řeše-
ní je nejspíš už pryč.

NEKONEČNÝ ÚZEMNÍ PLÁN
Neochota hledat společná řeše-

ní je jednou z příčin, proč se nedaří 
dokončit územní plán. Je jasné, 
že nejde vyhovět všem. Máme ale 
pět námitek, které jsou podpořené 
stovkami nebo i  tisícem podpisů. 
Nepodali je občané sami za sebe, 
kvůli vlastním pozemkům. Podali 
je stovky lidí, kteří se spojili, pro-
tože chtějí chránit své okolí. Měs-
to jim ale už 10 let nechce vyhovět 
a  všechny pokusy o  kompromis, 
připravené K. Hrbkovou, poslal J. 
Zámečník k šípku. Tvrdí, že problé-
my bude řešit až po vydání územní-
ho plánu. A vůbec neposlouchá, že 
takový postup zákony neumožňu-
jí. Jakmile se jednou stavba povolí, 
nejde vrátit rozhodnutí o územním 

plánu zpět. Nebo ještě hůř – ví to, 
a s tím záměrem to navrhuje.

Otázka opět zní: v čím zájmu?

PŘEVOD DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ
Ještě absurdnější je postup pana 

primátora při hledání řešení pro naše 
nešťastné obyvatele družstevních 
bytů. Místo uznání původních smluv 
s odkazem na snahu města nenechat 
lidi v  právní nejistotě vymýšlí už asi 
pátou variantu. Tvrdí, jak pomůže 
prosadit změnu zákonů, píše na mi-
nisterstva se žádostí o  stanoviska. 
A pak, když se stanoviska připravují, 
stejný J. Zámečník posílá návrhy na 
úpravy, které družstevníkům mož-
nost převodu bytů dále komplikují.

Přitom by stačila špetka vážně 
myšlené vstřícnosti! Občané by 
mohli věřit, že radnice je tu pro 
ně, a my bychom měli více času na 
řešení složitějších věcí, na naše za-
městnání i  rodiny.

Petr Židek, ODS

Před dvaceti lety 
se město stalo part-
nerem při výstavbě 
družstevních bytů. 
Bez partnerství města by nebylo 
možné čerpat státní dotaci na by-
dlení, která byla až na výjimku to 
jediné, s čím město pomohlo. Byly 
podepsány smlouvy, které zaručo-
valy, že po době dané dotačními 
podmínkami budou podíly pře-
vedeny na družstva. Má to logiku, 
stát chtěl podpořit výstavbu bytů 
a  zároveň chtěl, aby určitou dobu 
byly byty pod kontrolou. 

Poslední rok řešíme, jak smlou-
vy o  převodu naplnit. Vznikaly 
varianty, s kterými jsme jako ODS 

nesouhlasili, jelikož by jejich ap-
likace znamenala vyluxování pe-
něženek družstevníků, se kterým 
smlouvy, a  podotýkám, že podle 
ODS smlouvy platné, nepočítaly. 

Ty navrhované varianty, kte-
ré připravil kolega Hron z  SLK, 
měly i jinou zásadní vadu. Možná 
by prošly těsně zastupitelstvem, 
ale družstevníci by s  nimi nikdy 
nesouhlasili. Takže by to bylo 
k  ničemu. Mezitím jsem spolu 
s  družstevníky začal pracovat na 
variantě, která by umožnila pře-
vod na základě zápočtu vzájem-
ných pohledávek. Jde o  obdobu 
„kralupské varianty“, nicméně 
jsme ji modifikovali, a tudíž ji říká-
me „varianta liberecká“. 

Vznikla pracovní skupina, kde 

se já společně s  paní náměstkyní 
Loučkovou Kotasovou setkáváme 
s družstevníky a snažíme se dopi-
lovat detaily tak, aby byly akcepto-
vatelné pro všechny. Družstevníci 
nám předložili návrh dohody o vy-
rovnání, který teď prostudují naši 
právníci a  auditor, aby posoudili, 
zda je předložený materiál v  po-
řádku i  z  našeho pohledu. Para-
lelně s tím je tady ještě další mož-
nost, která by mohla situaci řešit. 
Je to nová varianta pana Hrona, 
která řeší převod za pomoci vyu-
žití dotačního titulu. Jde o obdobu 
liberecké varianty vycházející z  ji-
ného základu. 

Mezi tím zároveň probíhá na 
ministerstvech pro místní rozvoj, 
vnitra a financí příprava metodic-

kého pokynu, který má jen potvr-
dit to, co říká ODS celou dobu, že 
převod majetku za cenu nižší než 
obvyklou je možný, pokud to je 
v jiném, důležitějším zájmu města. 
To, jak bude finální metodika vy-
padat, se asi brzy dozvíme. 

Díky facebookové skupině Spra-
vedlnost pro bytová družstva se i vy 
můžete dozvědět více o tom, jak se 
metodika vyvíjí. Bohužel i pro mne 
a řadu dalších kolegů z rady města 
je to často jediná možnost, jak se 
dozvědět, co je v této věci nového. 
Doufám, že finální materiál bude 
kvalitní, pomůže zastupitelům 
při jejich rozhodování a  zároveň 
umožní družstevníkům klidné 
spaní. Tak držme palce, ať to dobře 
dopadne.



14 Zpravodaj^Liberec Únor 2021

Jaroslav Zámečník, 
SLK

Na schválení nové-
ho územního plánu 
čekají tisíce lidí a  od 
jeho dokončení nás dělí už jen mě-
síce. Před jeho schválením už není 
čas na politikaření, vlastní zájmy 
nebo ješitnost. 

ZMAŘENÝCH 5 MILIONŮ
Územní plán Liberce bude na-

prosto klíčový dokument pro další 
stavební rozvoj města. Už od roku 
2007 se město Liberec zabývá pří-
pravou nového územního plánu. 
Ten předchozí byl z  roku 2002 
a  už nestačil pro potřebný rozvoj 
města. V roce 2015 tehdejší vedení 
města, a zejména Změna pro Libe-
rec, hodilo do připraveného územ-
ního plánu vidle. Znehodnotili tak 
mnohaleté čekání tisíců lidí a práci 
desítek odborníků. Město Liberec 
navíc muselo vrátit 5 milionů Kč 
Ministerstvu pro místní rozvoj.

KONEČNĚ VE FINÁLE
V roce 2018 jsem převzal zodpo-

vědnost a vzal si dokončení územ-
ního plánu na starost. Za krátký 
čas jsme vyřešili tisíce námitek, 

podnětů a  požadavků občanů, 
projednali návrh plánu s desítkami 
nejrůznějších institucí a  v  květnu 
2021 chceme finální stav představit 
veřejnosti. Během dvou let jsem se 
seznámil s  osudy mnoha lidí, kte-
ří na územní plán čekají a  spojili 
s  ním svůj další život. Zde jsou ve 
stručnosti některé jejich příběhy.

PŘÍBĚH PANÍ MARIE K. 
V  roce 2014 si paní Marie kou-

pila pozemek v  Krásné Studánce 
s  tím, že podle nového územní-
ho plánu je zastavitelný domkem 
venkovského typu. Územní plán 
měl být schválen do 2 let. To byla 
ochotna vydržet. Bylo jí 65 let a tě-
šila se do nového domečku. V roce 
2015 ale návrh územního plánu 
dostal stopku. Nyní je paní Marii 
72 a podle jejích slov se již vysně-
ného domku nedočká, neboť po 
tak dlouhém čekání na výstavbu 
již nemá sílu. „Tímto vám chci po-
děkovat, že jste finále schvalování 
územního plánu do svých cílů za-
řadili, a budu vám velmi držet pal-
ce, aby se vám to v  nejbližší době 
zdařilo,“ končí příběh paní Marie. 

PŘÍBĚH PANÍ HANY B. 
Už celých deset let chodí Hana 

B. na libereckou radnici s  prosí-
kem. Vlastní pozemek, na kterém 
si chce pro sebe a  syna postavit 
domek. Ale nemůže. Musí čekat na 
nový územní plán. V  roce 2011 jí 
řekli, ať si počká dva roky. Pak že už 
bude smět stavět. V  roce 2016 její 
naděje s brzkým územním plánem 
ale zhasla. Dnes jí je přes šedesát 
a její chvíle se už blíží. 

PŘÍBĚH PANA PETRA H. 
Na povolení čeká jedenáct 

let. Chce stavět pro syna, žádost 
o  změnu územního plánu podal 
před jedenácti lety. Na radnici ho 
pořád ujišťovali, že až se dostaví 
nová silnice z  Kunratic do Jablon-
ce, nebude problém. Pozemek je 
plánovaný k  bydlení. Stavět už 
mohl v roce 2015, kdyby nebyl ná-
vrh územního plánu stopnutý. Teď 
už ale věří v jeho brzké dokončení. 

PŘÍBĚH ŠTĚPÁNA J. 
Podobně čeká na schválení 

územního plánu i  pan Štěpán J., 
který by chtěl v Horním Hanychově 
na svém pozemku postavit rodinný 
dům. V dopise, který jsem obdržel, 
pan Štěpán píše, že moc dobře ví, 
jak složité je sestavit územní plán, 
a že mnozí tuto práci jenom kriti-

zují a  mají neustálé výhrady. Ale 
věří, že na radnici pro dokončení 
děláme maximum. 

PŘÍBĚH MILANA S. 
Jiným, ale podobným životním 

příběhem čekání na schválení 
územního plánu je příběh pana 
Milana S., který v Karlinkách s vel-
kými překážkami a výdaji zakoupil 
pozemek. Na pozemku se nacháze-
la nelegální skládka, stanová osada 
bezdomovců a  jejich zázemí ve 
staré zřícenině domu. Skládku zlik-
vidoval, vyhnal nezvané obyvatele 
a už 10 let čeká na schválení územ-
ního plánu, aby si mohl na vyčiš-
těném pozemku postavit pro svoji 
rodinu dům k bydlení. 

LIBEREC SCHVÁLIL
ÚZEMNÍ PLÁN!

Takto bude znít za několik mě-
síců zpráva a bude to nepochybně 
důvod k oslavám. Dlouho očekáva-
ný územní plán pomůže dalšímu 
rozvoji města. Vychází z řady pod-
nětů odborníků, ekonomů, demo-
grafů, ale zejména občanů, spolků 
a firem v Liberci působících. Bude 
společným dokladem v duchu sho-
dy, rozvoje města, a nikoli konfron-
tace.

Tisíce lidí chtějí stavět. Územní plán jim to brzy umožní
Vlastníte nemovitost, chcete ji koupit, chcete stavět nebo plánujete koupit byt? Pokud ano, je tu hned několik důvodů, proč je  
důležité a potřebné, abyste mám pomohli co nejdříve dokončit vydání nového územního plánu města Liberce. 

OMLUVA
Před měsícem jsem v glose napsal, že za éry Jiřího Kittnera firma Syner 

dostala od města zdarma pozemky kolem Papírového náměstí s podmín-

kou zbořit staré domy, které tam stály. Ty pozemky byly převáděny různě, 

většina z nich se k Syneru dostala přes jiné osoby. 

Za uvedený výrok se firmě Syner omlouvám. 

Udělal	jsem	chybu,	když	jsem	převzal	tvrzení	pamětníka	těch	převodů	a dů-

kladně	si	vše	neověřil.	Po	upozornění	jsem	obratem	chybu	uznal	a dal	najevo,	

že	se	omluvím.	

Média	Syneru	a někteří	zastupitelé	ODS	a Starostů	se	snaží	z uznané	a opra-

vené	chyby,	která	se	může	stát	každému,	udělat	vědomou	lež.	To	vypovídá	

hlavně	o nich.	Jsou	to	ti	samí,	co	nikdy	nedokázali	uznat	chyby	svoje	a svých	

spolustraníků	třeba	v dopravním	podniku	do	roku	2018.	Natož	se	omluvit	za	

to,	že	mě	za	práci	v DPMLJ	léta	zesměšňovali	a napadali.	

Josef Šedlbauer, Změna pro Liberec

OMLUVA SPOLEČNOSTI LIKTO, S.R.O.

Ve svých článcích v Libereckém zpravoda-
ji jsem uvedla některé mylné interpretace 
a dezinformace o činnosti společnosti Likto, 
s.r.o., a tímto se za ně společnosti Likto, s.r.o., 
omlouvám.

Marie Pavlová
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s Českým rozhlasem

Pošlete nám své tradiční  
domácí recepty a vyhrajte  
nové vybavení do kuchyně 

v hodnotě 100 000 Kč.

POCHOUTKOVÝ ROK 2021

Každou neděli 10.00–11.00 | 21.00–22.00 hodin

Jaroslav Sapík Naďa Konvalinková

Liberec | R-LBC | 102.3 FM

www.pochoutkovyrok.cz

Otevřený dopis Josefu Šedlbauerovi – výzva k omluvě
Vážený pane zastupiteli,
společnost Syner Group, a.s., si 

za dobu své existence již zvykla na 
to, že se její jméno stává zneužíva-
ným nástrojem politických bojů. 
Obvykle na tyto projevy nereagu-
jeme, neboť nechceme zbytečně 
plýtvat energií na polemiky, které 
mohou být vnímány jako aktivní 
zásahy do  politického boje, o  což 
nestojíme.

Jsou však případy, kdy přitom 
dochází k protiprávní dehonestaci 
naší společnosti od politiků, kteří 
neváhají zveřejňovat nepravdivé 
informace jen proto, aby se účin-
ně zviditelnili a pošpinili nejen své 
politické konkurenty, nýbrž i  naši 
společnost. Proti takovým proje-

vům se naše společnost ohradit 
musí. 

Sem spadá obsah Vašeho článku 
zveřejněného na str. 12 lednového 
vydání Zpravodaje Liberec pod ná-
zvem Jaký byl Liberec v roce 2020, 
v němž mj. uvádíte:

Za éry Jiřího Kittnera firma Sy-
ner dostala od města zdarma po-
zemky kolem Papírového náměstí 
s  podmínkou zbořit staré domy, 
které tam stály. Prý by to pro měs-
to bylo moc drahé. Loni město tyto 
pozemky získalo zpět, ale dalo za 
ně 2,5 hektaru svých zastavitelných 
pozemků na Kunratické a ještě do-
platilo 2,3 milionu korun. 

Vámi uvedené informace jsou 
zcela lživé. Naše společnost může 

doložit, že většina pozemků, které 
byly součástí Vámi zmíněné směny 
s  městem Liberec (Město), nezís-
kala žádná ze společností skupiny 
Syner od Města, nýbrž od třetí oso-
by, a nikoli bezúplatně, ale za cenu 
tržní. Od Města byly získány jen 
části dvou ze směňovaných nemo-
vitostí. Ani v jednom případě však 
nešlo o  převod bezúplatný, nýbrž 
za cenu tržní a vyšší než dle nyněj-
šího ocenění při směně s Městem. 
Jen jeden z nich se pak uskutečnil 
v době, kdy funkci primátora zastá-
val Ing. Jiří Kittner. 

Vaše lživé informace navozují 
dojem, že naše společnost dosáhla 
nelegitimního zisku tím, že bez-
úplatně získané pozemky vrátila 

městu za úplatu. Proti takovým 
dezinformacím významně poško-
zujícím naši společnost se důrazně 
ohrazujeme. 

Informace odpovídající realitě 
jste si mohl lehce ověřit, namís-
to toho šíříte tzv. fake news, které 
otravují společenskou atmosféru, 
a to nejen ve vztahu k naší firmě. 

Tímto Vás vyzýváme, abyste na 
stejném místě publikace Vašich lží 
bezodkladně vyjádřil společnos-
ti Syner Group, a.s., odpovídající 
omluvu a nadále se zdržel projevů 
protiprávně dehonestujících naši 
společnost. 

Představenstvo společnosti
Syner Group, a.s.

Přišlo do redakce
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Vítek Peřina

Podle scénáře Borise Jedináka 
a pod vedením režiséra Martina Ti-
chého Naivní divadlo zkouší novou 
inscenaci Lišák Renard, na kterou 
se může publikum těšit, hned jak 
to situace dovolí. 

Zároveň Naivní divadlo ales-
poň virtuální formou obnovilo svá 
pravidelná sobotní představení. Ta 
budou patřit sice starším, o to více 
však oblíbeným kouskům, jako 
jsou například legendární Alibaba 
a čtyřicet loupežníků, Bezhlavý ry-
tíř nebo Pohádka o  Raškovi. Právě 
poslední jmenovanou inscenaci 
v  lednu se souborem NDL natáče-
la profesionální televizní agentura. 
Výsledkem je vysoce kvalitní, na tři 
kamery pořízený záznam této ce-
nami ověnčené inscenace. 

Podobnou proměnou násled-
ně prošly či brzy projdou i  další 
inscenace (Čarovná rybí kostička, 
Proletět duhou, Babu a  papoušek, 
Budulínek a  další). Stejně jako při 
návštěvě divadla je však nutné na 
sobotní představení přijít včas, 
tedy si pohádku na YouTube kanálu 
„Naivní divadlo dětem“ včas pustit, 
neboť link s  představením bude 
přístupný pouze v sobotu od 10.00 
do 12.00 hodin. 

Naivní divadlo nezapomíná ani 
na děti z mateřských škol, které pat-
ří mezi jeho nejčastější návštěvníky. 
Každý týden ve čtvrtek míří do ško-
lek v celém Libereckém kraji jedna 
online pohádka. Akce se setkává 
s  velmi pozitivním ohlasem, první 
inscenaci touto formou (jednalo se 
o  hudební komedii Labutí jezírko) 
zhlédlo padesát mateřských škol.

Naivní divadlo oNDLine
Ačkoli epidemická situace nedovoluje kulturním organizacím běžný provoz a hlediště diva-
del nadále zejí prázdnotou, liberečtí loutkáři nezahálejí. 

Kultura, společnost

 NAIVNÍ DIVADLO ONDLINE 
VŽDY V SOBOTU 

OD 10.00 DO 12.00 HODIN

20. února  Proletět duhou
27. února  Babu a papoušek
6. března  Pohádka o Raškovi

Kultury je 
zapotřebí 
více než 

kdy jindy

Jindřich Gubiš

Nejzasaženější oblastí lid-
ské činnosti protivirovými 
opatřeními je bezesporu kul-
tura. Kultura ale není jen díl-
kem mozaiky naší ekonomiky, 
specifickým artiklem, něčím 
nadstandardním, v  krizových 
dobách zbytným. Kultura je 
pavučinou, která se pne přes 
všechny obory a je jakýmsi vý-
sledkem součtu veškeré naší 
společné práce a  invence. Je 
permanentním účtem, kte-
rý je nám vystavován každou 
vteřinu a díky němuž si může-
me v aktuálním čase prohléd-
nout obrázek sebe samých. 
Kultura je nástroj sebereflexe, 
ale zároveň i sebeprezentace. 

Jsem rád, že i  přes značný 
deficit prostředků, s  nimiž 
město disponuje, se letos po-
dařilo vyčlenit do fondu kultu-
ry a  cestovního ruchu částku 
dvou milionů korun, přičemž 
jsme se dohodli, že podpo-
ra bude směřovat i  na akce, 
které budou s  ohledem k  ak-
tuální situaci prezentovány 
prostřednictvím online plat-
forem. Dále jsme prodloužili 
termíny konání podpořených 
akcí až do 30.  června roku 
2022. Žádosti o  dotaci z  Fon-
du kultury a cestovního ruchu 
mohou zájemci podávat od 
8. března.
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Činoherní soubor Divadla F. X. 
Šaldy nazkoušel podle plánované-
ho dramaturgického plánu 2021 
tragédii Williama Shakespeara 
Král Lear v režii Jakuba Nvoty. Jde 
již o  čtvrtou činoherní premiéru, 
která se kvůli protikoronavirovým 
opatřením bude hrát před prázd-
ným hledištěm. 

Divadlo ho proto plánuje zapl-
nit alespoň symbolicky a  vyzývá 
diváky, aby posílali své fotopor-
tréty, které vytištěné umístí na 
divadelní sedadla. Herci tak bu-
dou hrát alespoň symbolicky před 
hledištěm plným tváří. Snímky 
můžete posílat do divadla pro-
střednictvím e-mailu nebo Mes- 
sengeru. Na sedadlech zůstanou 
připevněné po celou dobu, kdy 
bude divadlo kvůli vládním opat-
řením uzavřené. Herce můžete 
podpořit i zakoupením dobrovol-
né online vstupenky na předsta-
vení, které ale, bohužel, neuvidíte.

FENOMÉN S NÁZVEM 
„PODCAST“ UŽ I V DFXŠ 

Herci Michaela Foitová a Martin 
Stránský rozjíždí od února ve spo-
lupráci s  DFXŠ nový pořad FOIT-
caST. Formou tzv. podcastingu 
občerství český éter každý měsíc 
neformálním povídáním se zajíma-
vým hostem. Jakého hosta si herci 
do pořadu FOITcaST pozvali, se 
posluchači dozví až při samotném 
poslechu. Zajímavých lidí je kolem 
nás mnoho, proto bude FOITcaST 
minimálně různobarevný. Vzhle-
dem k  Míšině neformální bezpro-
střednosti a  Martinovu osobitému 
humoru se určitě máme na co těšit.

FOITcaST si můžete poslech-
nout na těchto kanálech:
Anchor: https://anchor.fm/dfxs
Spotify: http://bit.ly/FOITcaST
YouTube: http://bit.ly/FOITcaST_
on_YouTube
 Web: www.saldovo-divadlo.cz/di-
vadlo-online

TANEČNÍCI ŠALDOVA 
DIVADLA NEZAHÁLEJÍ

„Až se zvedne pomyslná i reál-
ná divadelní opona, bude baletní 

soubor Divadla F. X. Šaldy připra-
ven. Divadlo je zavřené, ale divá-
ci nezmizeli. Jsou doma a  smut-
ní s  podobnými starostmi jako 
umělci. Jediné, co pro naše diváky 
můžeme v těchto chvílích udělat, 
je připravit kvalitní taneční insce-
nace, ze kterých, až bude po všem, 
mohou načerpat ztracenou ener-
gii,“ říká Marika Mikanová, umě-
lecká šéfka souboru. 

V  loňské sezoně přišlo liberec-
ké divadlo vládním opatřením 
také o  dvě baletní premiéry. Ty 
se posunuly do dramaturgického 
plánu pro tento rok. Diváky by 
měla potěšit 16.  dubna premiéra 
dobrodružného rodinného bale-
tu Mauglí s hudbou významného 
českého skladatele Aleše Březiny. 

Další inscenací, která se posu-
nula do časů kultuře nakloněných, 
je milostné drama známého ma-
ďarského dramatika Ference Mol-
nára Liliom. Ve spolupráci s býva-
lou dlouholetou členkou, mladou 
japonskou choreografkou Rie 
Moritou, baletní soubor aktuál-
ně zkouší choreografii na hudbu 
přední japonské skladatelky Hio-
ko Takai. 

„Inscenační tým posunul pre-
miéru tanečního dramatu na čer-
ven 2021, tedy o celý rok. Zda dlou-
ho připravované a  složitě časově 
posunuté inscenace proběhnou, 
se teprve uvidí. Už teď se ocitáme 
v situacích, které nelze naplánovat, 
a  to v  divadle neznáme. Většina 
pracovních postupů, tanečních 

kroků, zkoušek a  představení je 
plánována realizačními týmy do 
nejmenších detailů. Baletu ne-
zbývá nic jiného, než se současné 
situaci přizpůsobit, ale nesmíme 
dopustit, aby kultura jako nezbyt-
ná společenská součást života lidí 
nepřežila,“ dodává Marika Mika-
nová, umělecká šéfka souboru. 

DRAMATURGICKÉ ZMĚNY 
V OPERNÍM SOUBORU

Ačkoliv se operní soubor vy-
značuje produkcí personálně ná-
ročných inscenací, podařilo se za 
cenu časových posunů realizovat 
většinu plánovaných premiér pře-
dešlé sezony. Ta současná však 
bohužel rovněž zaznamenala řadu 
změn: Z  původního prosincového 
termínu byla přeložena premiéra 
oblíbené operety Čardášová prin-
cezna Imre Kálmána, která je nyní 
v plánu až na závěr roku 2022. Pře-
sunuty rovněž byly dva symfonic-
ké koncerty  – Filmová hudba na 
divadelních prknech s  dirigentem 
Janem Kučerou a  druhý koncert 
– Rachmaninovův Klavírní kon-
cert č. 3 spolu s Musorgskiho Ob-
rázky z  výstavy dirigenta Martina 
Doubravského. O jejich termínech 
se dosud jedná. 

„Věříme, že divadlo je jedním ze 
základních a nenahraditelných pi-
lířů naší civilizace. Z přirozeného 
vnímání této skutečnosti nepro-
padáme skepsi, byť je to těžké,“ 
sdělila na závěr Linda Hejlová Ke-
prtová, umělecká šéfka opery.

DFXŠ hledá tváře
Divadlo F. X. Šaldy Nové 

služby 
knihovny

Krajská vědecká knihovna v Liberci

Možnosti knihovny, jak nyní 
poskytovat služby čtenářům, byly 
dlouhodobě velmi omezené, avšak 
i za zavřenými dveřmi jsme stále in-
tenzivně pracovali a  vytvářeli nové 
zajímavé projekty. 

Předně jsme v  polovině led-
na spustili zbrusu nové webové 
stránky, na kterých jsme několik 
měsíců pracovali a  které vyhovují 
nejnovějším trendům a  nárokům 
jak v oblasti grafiky a strukturování 
obsahu, tak i co se týče přístupnosti 
stránek pro hendikepované. Nový 
web je přehlednější a  najdete na 

něm např. hned na úvodní stránce 
nabídku našich nejnovějších knih 
nebo čtenářská doporučení od 
našich zkušených kolegů. Velkou 
pozornost jsme věnovali přípravě 
webové stránky pro děti. Web je 
také doplněn větším množstvím 
nových fotografií knihovny. 

Protože dlouhodobě myslíme 
i  na hendikepované čtenáře, vy-
dali jsme již čtvrtou znakoknihu, 
speciální webovou aplikaci urče-
nou pro sluchově hendikepované, 
která literární předlohu zpracová-
vá prostřednictvím textu, obrázků 
a  znakového jazyka. Jde o  druhou 
část Starých pověstí českých a mo-
ravských. Navazujeme tak na před-
chozí 1. díl. Všechny vydané zna-
koknihy je možné si prohlédnout 
na stránce Znakokniha www.zna-
kokniha.cz.

Pro ty, kteří nyní rádi vyrážejí do 
přírody, jsme připravili nabídku vy-
cházek po stopách zapomenutých 
spisovatelů našeho kraje. Nazvali 
jsme ji Literární putování Liberec-
kým krajem. Každý měsíc zveřejní-
me nový výlet za zajímavými lite-
rárními osudy a památkami našeho 
kraje. Informace ke každé vycházce 
včetně trasy naleznete vždy na so- 
ciálních sítích a  na našich webo-
vých stránkách v sekci Česká a ně-
mecká regionální literatura. 
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Křížovka s anekdotou:  Karta.  Ptá se host číšníka: "Prosím vás, mohu u vás platit kartou?"  "Samozřejmě."  "To jsem rád. (Dokončení v tajence křížovky.)"

Pomůcka:
Severský 
paroháč

1.DÍL 
TAJENKY Nevolník Býv.český 

herec (Jiří)
Která 

(zastar.)
Ukazovací 
zájmeno Část svíčky Pokolení Loupež Starší SPZ 

Berouna
Mezinár. 

kód Albánie
Zpěvný 

pták Bavit Americký 
ještěrajlant, 

Basra, Dee

Ukrýt Šíje Irácký 
přístav

Soli kyseli- 
ny octové

Seveřan Jm. zpěv. 
Johna

České okr. 
město Úder nohou

Hůl pastýřů
Bajonet Časně

Jm.zpěv. 
Chladila

Mořská 
vydra

SPZ okr. 
Topolčany Hod Opravna 

lodí Mezinár. 
kód Nepálu

Koroze Domácí 
pták Šicí vlákno Strašidlo

Hrdina

Zn.kancel. 
potřeb Neklesati

Jak (zastar.) Vjem 
nosem

Název zn. 
poloměru

2.DÍL 
TAJENKY Část 

obličejeČást 
postroje

Odradit
Purpur Inic.zpěv. 

Bílé

Ledaže Struma

Britská řeka Německy 
"ještě"

Přadná 
rostlina Prám

Vábidlo 
(zastar.)

Osobní 
zájm. (to) Pořádek

Inic.básn. 
Neumanna

Kbelík
Cylindr Noční pták

Televizní 
zkratka

Slov.zvrat. 
zájmeno

Pajasan 
(botan.) Výše než Skladiště

Biometal Pohoří na 
Krétě

Jméno zp. 
Langerové

1

^L

^L

^L

^L

Vážení čtenáři, připravili jsme pro vás křížovku o zajímavou knihu. Obdrží ji jeden z úspěšných luštitelů. 
Správnou tajenku zašlete do 8. března na e-mail: zpravodaj@magistrat.liberec.cz. Uveďte kromě tajenky také jméno a telefon. 
Ve složité koronavirové době nabízíme křížovku s anekdotou. Berte ji jako předzvěst lepších časů.

Ptá se host číšníka: „Prosím vás, mohu u vás platit kartou?“ „Samozřejmě.“ „To jsem rád...“  (Dokončení v tajence křížovky.)

Křížovka o knihu

Město Liberec vám nabízí  pomoc s registrací  
k očkování a s dopravou do očkovacího centra.

V případě zájmu volejte linku:

Linka je v provozu ve všední dny od 8 do 15 hodin. 

Bezplatná služba je k dispozici pro liberecké seniory.  

Registrace k očkování proti COVID-19: volejte zdarma 1221

Odborné informace o koronaviru: volejte zdarma 1212 ^Liberec

COVID-19

covid.liberec.cz

770 14 14 14

Vážení senioři, 
na očkování nejste sami

Kostěj Nesmrtelný
Hlídka městské policie potkala 

5. února ve Fügnerově ulici neoby-
čejného muže. Tropil hluk, slovně 
napadal kolemjdoucí a křičel, že je 
nesmrtelný. Strážníkům se jevil spí-
še jako podnapilý, a tak s dotyčným 
stočili rozhovor k tomu, že nejlepší 
je být kliďas a co třeba se o něm říká 
v  občance. Muže to taky zajímalo, 
takže nejdřív spolupracoval a  chtěl 
se i kamarádit. Pak se ale opět ozval 
démon alkohol, muž zaujal bojový 
postoj a vyzýval všechny „na fight“. 
Situace vygradovala, dotyčný si jed-
noho člena hlídky vybral za soupeře 
a  máchl propiskou proti jeho obli-
čeji. Nesmrtelný bojovník putoval 
na zem, dostal pouta a  s  podezře-
ním z trestného činu útoku na úřed-
ní osobu byl předán Policii ČR.
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WWW.LIBEREC.CZ/ZTRATY ‑NALEZY
Informace k agendě ztrát a nálezů vám poskytne Jana Šípková (tel.: 485 243 741).
Seznam naleznete také na internetových stránkách: www.liberec.cz/ztraty ‑nalezy. 

SEZNAM VĚCÍ NALEZENÝCH OD 1. DO 31. 1. 2021
20/21 Měřicí přístroj 27. 1. 

19/21

Nálezy DPMLJ (nalezeno 31. 12. 2020–23. 1. 2021): taška – drogerie NOVÉ, 
2×rukavice, taška Tesco – dětské oblečení, 2× brýle, peněženka – Zdeněk 
Dufek, karta – Alena Štěpánová, dokumenty – Michaela Kučerová, karta 
– Alena Mošnová

25. 1. 

18/21 Klíče 20. 1. 

16/21 Průkaz – Romana Hanková 18. 1. 

15/21 Klíče od vozidla 18. 1. 

14/21 Mobilní telefon 18. 1. 

10/21 Průkaz – Jakub Knespl 12. 1. 

9/21 Hodinky 11. 1. 

8/21
Nálezy DPMLJ (nalezeno 11. 12. 2020–23. 12. 2020): 2× čepice, rukavice, 
dámská bunda, taška s oblečením, batoh, taška drogerie – nové, taška 
Humanic, peněženka, mobilní telefon, karta Tereza Schneiderová

8. 1. 

7/21 Mobilní telefon 6. 1. 

6/21 Průkaz – Elena Cebotari 6. 1. 

5/21 Mobilní telefon 6. 1. 

4/21 Karta – Ibrahim Mayza 6. 1. 

3/21 Průkaz – Mgr. Petra Šťovíčková 5. 1. 

2/21 Dámská kabelka 4. 1. 

1/21 Peněženka – Marcel Nejedlo 4. 1. 

Menší neřetězcová lékárna
v Jablonném v Podještědí 

přijme	

LÉKÁRNÍKA
pracovní	doba:	Po –	Pá

 mzda: 50 000 Kč
prémie: cca 15 000 Kč

5 t dovolené + další placené volno 
(1 den/měsíc) + Kč na dojíždění

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

Nejaktuálnější 
zprávy z města 

a radnice

Zpravodaj^Liberec

54 200 ks
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PROSÍM OTOČTE MNE!

Na prodej

AREÁL BÝVALÉHO 
OČNÍHO SANATORIA MACHNÍN

výměra souvisejících pozemků cca: 37 700 m2 

www.liberec.cz/deska      Tel. 485 243 315

^Liberec 
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Pořadatelé ČEZ Jizerské 50 dostali oficiální zamítavé stanovisko od Ministerstva zdravotnictví ČR na žádost o udělení výjimky 
pro individuální starty. 

Jizerská 50 

 Výjimku dostaly jen závody pro-
fesionálů, protože jejich účastníci 
jsou pravidelně testováni. Ti v rám-
ci ČEZ Jizerské 50 jeli páteční Ben-
zina Orlen Sprint a nedělní hlavní 
závod na 50 km, při kterém sbírali 
body do celkového pořadí seriá-
lu Visma Ski Classics. A protože je 
Jizerská 50 od letoška nově závod 
„Grand Classics“, byl bodový zisk 
o  polovinu vyšší než na běžných 
závodech. „Elitní závod je součás-
tí čtyř nejvýznamnějších závodů 
v mezinárodním seriálu dálkových 
běhů na lyžích, a  jde tedy o  vý-
znamnou sportovní akci s  mezi-
národním přesahem,“ odůvodnilo 
MZ udělení výjimky v  oficiálním 
vyjádření. Závody profesionálů 
jsou v rámci ČEZ Jizerské 50 finan-
covány z partnerských zdrojů, tedy 
nikoli ze startovného.

Jizerskou 50 dělá tím, čím je, 
především účast hobíků, tj. ama-
térských běžců na lyžích. Organi-
zátoři vnímají jejich velké zklamání 
z nemožnosti uskutečnit závod tak, 
jak ho všichni znají. I  proto přišli 
s variantou virtuálního závodu, na 

který byli automaticky přihlášení 
všichni, kteří se stihli zaregistrovat 
do 54. ročníku. 

Pro závodníky byly připravené 
startovní balíčky s křišťálovou me-
dailí, pamětní medailí, startovním 
číslem a dalšími dárky, které budou 
rozeslány přímo k nim domů. 

Pro pořadatele 54. ČEZ Jizerské 
50 je to velká čára přes rozpočet. 
Byla vyrobena startovní čísla, me-
daile a  naprostá většina dalšího 
materiálu pro závod. „A  nejen to, 

po celý rok závody připravuje ně-
kolikačlenný tým vč. sekretariátu, 
podílíme se na financování tratí 
i umělém zasněžení stadionu a na 
komunikaci celé akce,“ vysvětluje 
Martin Koucký, ředitel Ski klubu 
Jizerská 50. Nyní je zřejmé, že se 
organizátoři neobejdou bez po-
moci státu, aby mohli garantovat 
pokračování tradice Jizerské 50 
i v dalších letech.

Aktuálně tak pořadatelé budou 
čekat na jednání s NSA o konkrétní 

Jizerská 50 byla letos jen pro profesionály

čtvrtek 25. února od 15 hodin
ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 11 V HISTORICKÉ BUDOVĚ RADNICE

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC
WWW.LIBEREC.CZ/ZASTUPITELSTVO

Distribuci	Zpravodaje	do každé	rodiny	
v Liberci	zajišťuje	od 1. ledna 2002	Česká	
pošta, s. p. Pokud Zpravodaj neobdr-
žíte 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	magistrá	tu	
a v městském	informačním	centru.

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA 
ZPRAVODAJE LIBEREC 
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LÉKÁRNA v Jablonném v Podještědí
K PRONÁJMU / NA PRODEJ

Vhodné zejména pro lékárníka (-ci), který chce vyměnit pracovní poměr 
za samostatnou práci (Po – Pá) s výrazně větším příjmem. 

Možné i bez počátečního kapitálu.
info: divisek@akhk.cz, 608 782 277

podobě a výši kompenzace. „Vzhle-
dem k  pokročilé fázi příprav, kdy 
jsme do rozhodnutí MZ ČR museli 
mít připravené takřka vše pro zá-
vod, je pro nás existenční otázkou 
jednání se státem o  formě a  výši 
kompenzace. Je to kritická situace. 
Věříme, že stát nenechá amatérský 
sport na holičkách a  pomůže mu 
v  tomto finančně vyčerpávajícím 
období. Chceme přihlášeným zá-
vodníkům nabídnout kompenzaci 
v  podobě slevy na startovném do 
dalšího ročníku. V  tuto chvíli jsme 
finančně v hlubokém mínusu,“ do-
dává za organizátory David Douša.


