
Během letošního roku dojde opět k mnoha opravám v ulicích města. Radnice se snaží tyto práce koordinovat tak, aby se na 
jednom místě nekopalo třeba třikrát ze sebou. Mezi nejnáročnější tzv. sdružené opravy patří výměna vodovodních řadů. 
V Liberci jsou některé i téměř 100 let staré, běžně mají za sebou 50, 60 let pod zemí. Omezení v dopravě a běžném chodu města 
jsou nepříjemná, ale pokud chceme vždy po otočení kohoutkem tekoucí vodu, nelze než vydržet. Viz str. 3. Foto Jan Král
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Mluvčím	kampaně	
Evropské	hlavní	město	
kultury –	Liberec	2028	je	
robot	Thespian.		
 Str. 19
 

Mluvčím je Mluvčím je robotrobotMůžete pomoci

Noviny	pro	občany	Liberce

Lidé	mají	nyní	při	sčítání	
obyvatel	jedinečnou	příleži-
tost,	jak	městu,	kde	skuteč-
ně	žijí,	pomoci.	 
 Str. 3

Radní	schválili	koncept	
územní	studie,	která	navr-
huje	využití	území	po	býva-
lém	areálu	Textilany.		
 Str. 6
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Sídliště Sídliště TextilanaTextilana

Chcete vodu? Vydržte
Online rezervace 
opět v provozu
Od	úterý	13. dubna	magistrát	
opět	spustil	online	rezervační	
systém.	Zarezervovat	si	termí-
ny	návštěvy	úřadu	tak	občané	
mohou	na	všechny	agendy	
stejně	jako	před	nouzovým	
stavem.
Nadále	zůstává	v platnosti	
nutnost	objednat	se	předem	
před	návštěvou	magistrátu.	
Můžete	tedy	buď	online	na	
vs.liberec.cz,	nebo	telefonicky	
viz	kontakty	na	www.liberec.
cz/uredni-doba-magistratu.
Stejná	zůstává	úřední	doba	
magistrátu:
Pondělí	 8–12,	13–17
Úterý	 8–12,	13–16
Středa	 8–12,	13–17
Čtvrtek	 8–12,	13–16
Pátek	 8–12
V době	od	12	do	13	hodin	
probíhá	úklid	a dezinfekce	
prostor.
 
Správa hřbitovů 
v Ruprechticích
Opět	se	také	otevřela	kancelář	
správy	hřbitovů	na	hřbitově	
v Ruprechticích,	kde	je	možné	
vyřizovat	záležitosti	spojené	se	
správou	hřbitovů.
Provozní	doba	je	v pondělí	
a ve	středu	od	8	do	16	hodin.
Telefon:	731 692 640.
Platby	je	možno	provádět	
pouze	hotově.
V mimořádných	případech	je	
možné	kontaktovat	pohoto-
vostní	službu	na	telefonním	
čísle	485 243 459.

Krátkézprávy

Směna pozemků v jedné z nejzajímavějších lokalit v centru, v okolí Papírového náměstí, přezdíva-
né též jako Stínadla, je dokončena. Město postupně začne s rekultivací celého prostoru a promě-
nou této části dolního centra. Dočasně zde vzniknou parkovací místa.
Jana Kodymová

Statutární město Liberec defi-
nitivně získalo do  svého vlastnic-
tví další cenné pozemky v  cent-
ru.  Směnou za jiné území se tak 
stává majitelem největší části loka-
lity na „Papíráku“, kde do budouc-
na počítá s výstavbou bytů a celko-
vou proměnou místa. Město tam 
nyní vlastní zhruba 10  tisíc  metrů 
čtverečních pozemků, které začne 
brzy rekultivovat. Zároveň v  této 

části Liberce vznikne dočasně zhru-
ba 40 nových parkovacích míst.

Podle primátora Jaroslava Zá-
mečníka se dokončením převodu 
pozemků městu otevírá příležitost, 
jak začít plnit slib občanům, že se 
řadu let zanedbávané území stane 
opět důstojnou a  oblíbenou částí 
dolního centra Liberce.

„Prioritou pro nás i  nadále zů-
stává, že se tam postaví zhruba 
140 nových bytů.“

Pokračování na str. 2

Liberec se vrhne na Stínadla

Jaroslav Zámečník
primátor

„Prioritou pro nás i nadále 
zůstává, že se v okolí Pa-
pírového náměstí postaví 
zhruba 140 nových bytů. 
Této lokalitě věnujeme 
velkou pozornost.“
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Redakce

Na základě rozhodnutí Vlády ČR 
se od 12. dubna v omezeném pro-
vozu a  za přísných hygienických 
podmínek mohly do mateřských 
a  základních škol vracet některé 
skupiny dětí. Za tímto účelem pro-
běhla distribuce dezinfekčních pro-
středků, respirátorů a  především 
testů pro testování dětí na covid-19.

Pracovníci oddělení krizového 
řízení a  odboru školství a  sociál-
ních věcí libereckého magistrátu 

ve středu 7. dubna připravili a roz-
dělili všechen materiál a ve čtvrtek 
8. dubna ho za pomoci šesti jedno-
tek dobrovolných hasičů a  služeb-
ních řidičů magistrátu distribuovali 
do cca 120 školských zařízení v Li-
berci a některých okolních obcí.

Celkem bylo distribuováno 1 100 
litrů dezinfekce, 26 000 respirátorů 
a  69 400 testovacích sad. Poděko-
vání patří všem, kteří se na přípra-
vě a  rozvozu podíleli, a  zajistili tak 
včasné dodání materiálu na místa 
určení.

Redakce

V  pátek 2.  dubna začala oprava 
havarijního stavu mostu u  Starých 
Pekáren v  Hanychovské ulici (pro-
pustek Janovodolského potoka).

Provoz je v  místě křižovatky Ha-
nychovská–Ještědská řízen kyvadlo-
vě, Křižíkova je zjednosměrněna  – 
povolený směr z Hanychovské ulice. 
Odbočení do Kralické a z ní není 
možné.

Stavební práce si vyžádaly vý-

luku na tramvajové trati linky č. 2 
a  3 v  úseku Viadukt–Dolní a  Horní 
Hanychov. Tramvaj je nahrazena au-
tobusy s  označením X2 a  X3. Linky 
pojedou podle výlukového jízdního 
řádu. Přestupní stanicí mezi náhrad-
ní autobusovou dopravou do Dolní-
ho a Horního Hanychova a tramva-
jovou dopravou do Lidových sadů 
bude zastávka Viadukt.

Obnovení tramvajového i  obou-
stranného provozu se předpokládá 
od 19. června. Práce potrvají do října.

Dobrovolní hasiči rozvezli testy, respirátory a dezinfekci 
do 120 škol.

Oprava mostu u Starých Pekáren si vyžádá výluku tram-
vaje do června.

Dobrovolní hasiči 
rozvezli testy

Výluka tramvaje

>> Liberec se vrhne…

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 27. dubna mezi 13. a 16. hodinou.

Slovo primátora

Vážení Liberečané,
přestože nám život stále komplikuje pandemie, čísla o nakažených 

a hospitalizovaných ukazují, že postupně dochází ke zlepšení, které si 
všichni tolik přejeme. Proto si držme palce, abychom se po sérii špat-
ných zpráv mohli začít opět více věnovat i těm veselejším.

Jedna z těch pozitivních, které mi v posledních dnech dělají radost, 
se týká Papírového náměstí. Lokality, která je pro mnohé z vás ikonic-
kou a důležitou součástí dolního centra našeho města. „Papírák“ byl 
dlouhá léta v neutěšeném stavu a občané to právem kritizují. O to víc 
mě těší, že konečně přišla chvíle, kdy se postupně začne měnit v pří-
jemné a reprezentativní místo.

Díky směně pozemků se město koncem března stalo na „Papíráku“ 
majitelem území o celkové rozloze asi 10 tisíc metrů čtverečních, ale 
i  některých nemovitostí v  této cenné části Liberce. Opuštěné území 
tak můžeme konečně začít čistit, rekultivovat a připravit na postupnou 
proměnu. A zároveň naplňovat i náš slib, že tam do budoucna posta-
víme až 140 nových, startovacích bytů. Než k tomu dojde, zbývá urazit 
ještě kus cesty. Nicméně věřte, že to čekání na výsledek se vyplatí, pro-
tože dělat při rozvoji města něco zbrkle, pouze na efekt a bez kvalitní 
koncepce s jasnou vizí do budoucna, je nezodpovědné.

Vedle náročných projektů, jakým je „Papírák“, považuji za stejně 
důležitou i běžnou, každodenní agendu, kterou město pro občany za-
jišťuje. Patří k ní třeba důkladný jarní úklid města, který v těchto dnech 
začal. Nebo péče o zeleň, na niž se letos zaměříme minimálně stejně 
jako vloni. Někomu z vás tyto služby můžou připadat jako banální věc. 
Nicméně i jim by měl každý zodpovědný správce města věnovat odpo-
vídající pozornost. Proč? Protože i tyto „maličkosti“ jsou součástí cel-
ku, na základě něhož si vy, občané, můžete udělat objektivní obrázek 
o tom, jak dobře či špatně se správě města věnujeme.

Jaroslav Zámečník,
 primátor města Liberec

Dokončení ze strany 1.
„Získání těchto pozemků 

do  vlastnictví města proto pova-
žuji za velmi důležitý krok. V prv-
ní fázi je pracovníci technických 
služeb postupně zrekultivují. Mís-
to vyčistí, odstraní nálety, upra-
ví zeleň. Nejpozději do  léta tam 
zároveň vytvoří přibližně 40  no-
vých zpevněných parkovacích 
míst,“  říká primátor Liberce Jaro-
slav Zámečník.

Nová parkovací místa ale bu-
dou veřejnosti v  okolí  „Papíráku“ 
sloužit pouze do doby, než vznikne 

jasná koncepce a  projekt, jak celá 
lokalita bude v budoucnu vypadat.

Než se tak stane, chce město za-
čít intenzivně komunikovat a spo-
lupracovat i  s  vlastníky pozemků 
a  nemovitostí v  sousedství a  také 
s veřejností.

Záměrem je během dubna 
schválit zadávací podmínky pro 
územní studii a v létě vyhlásit vel-
kou architektonickou soutěž na 
ideu, jak by mělo Papírové náměstí 
do budoucna vypadat. Soutěž by 
mohla být vyhodnocena do konce 
roku.
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Projednávání územního plánu
bude zřejmě online

Občané, kteří žijí a pracují v Liberci, nicméně jako adresu 
svého trvalého bydliště ve svém občanském průkazu 
uvádějí jiné město či obec, můžou během aktuálního 
sčítání obyvatel významně ovlivnit to, jak vysoký podíl 
financí ze sdílených daní od státu bude město Liberec 
dostávat v příštích deseti letech.

Opakované veřejné projednání nového návrhu územního 
plánu Liberec se pravděpodobně vzhledem k současným 
protiepidemickým opatřením uskuteční pouze online bez 
prezenční účasti veřejnosti v pondělí 31. května 2021.

Sčítání obyvatel je i šance, 
jak můžete pomoci městu

Plánované uzavírky v Liberci
Strakonická 04–05/2021
Úplná uzavírka. Oprava silnice, chodníků 
a veřejného osvětlení – dokončení.

Oblačná 04–06/2021
Částečná uzavírka. Oprava opěrné zdi 
a vybudování parkovací plochy.

Sokolská 04–09/2021
Úplná uzavírka. Oprava vodovodu, 
kanalizace, plynovodu, oprava povrchu 
komunikace, chodníků, ploch a veřejného 
osvětlení.

Most v Hanychovské 04–10/2021
Částečná uzavírka Hanychovské a úplná 
uzavírka Křižíkovy a Kralické. Oprava 
mostu přes Janovodolský potok, DPMLJ.
Slovanské údolí + Javorová
04–11/2021
Úplná uzavírka komunikace. Oprava 
vodovodu, kanalizace, NTL plynovodu 
a následně oprava povrchu komunikace 
a veřejného osvětlení.

Plužní do 08/2021
Úplná uzavírka komunikace. Rekonstruk‑
ce vodovodu a kanalizace, rekonstrukce 
a úprava STL plynovodu, oprava povrchu 
a přilehlých zpevněných ploch.

Ondříčkova 05–10/2021
Oprava opěrné zdi a přeložka kabelů ČEZ, 
Cetin a veřejného osvětlení. V roce 2022 
rekonstrukce inženýrských sítí.

Jiskrova do 10/2021
Úplná uzavírka komunikace. Rekonstruk‑
ce kanalizace, vodovodu, plynovodu, 
kabelového vedení NN, oprava povrchu 
komunikace, chodníků a veř. osvětlení.

Slovenská do 10/2021
Úplná uzavírka. Oprava vodovodu, 
kanalizace, oprava povrchu komunikace, 
chodníků a veřejného osvětlení.

Srbská do 09/2021
Úplná uzavírka. Oprava vodovodu, kana‑
lizace, oprava povrchu komunikace.

Letná a Stračí 06–10/2021
Letná – částečná uzavírka, Stračí – úplná 
uzavírka. Úprava křižovatky, komunikace 
a chodníků, odvodnění, úprava dešťo‑
vých kanalizačních přípojek, veřejného 
osvětlení a napájení a kabeláž světelného 
signalizačního zařízení.

Blažkova 06–08/2021
Částečná uzavírka proběhne s mini‑
málním dopravním omezením. Úprava 
přechodu a signalizace.

Na Pláni, Lipová 06–08/2021
Částečná uzavírka proběhne s mini‑

málním dopravním omezením. Úprava 
přechodu a signalizace.

Pastýřská 2021
Částečná uzavírka Ruské a Tržního 
náměstí. Oprava parkoviště, komunikace, 
chodníků a veřejného osvětlení.

Most v Doubí nad kruhovým 
objezdem v Hodkovické
04–11/2021
Demolice a výstavba nového mostu. 
Doprava bude svedena do druhého 
jízdního pásu v režimu 2+1, celý most se 
bude bourat a stavět nový, počátek ihned 
po Velikonocích 5. dubna. Předpokládané 
dokončení do konce října, provoz pod 
mostem bude řízen kyvadlově semafory 
a dva víkendy v průběhu výstavby bude 
úplně uzavřen kvůli demolici.

Most přes Košickou u Babylonu 
léto, do 08/2021
Oprava mostu potrvá 3–4 měsíce, provoz 
bude veden druhým jízdním pásem 
a doprava pod mostem omezena na co 
nejkratší dobu.

Průtah: Stráž nad Nisou–Liberec
03–07/2021
Opravovat se bude jízdní pás Děčín– 
Liberec, doprava svedena do druhého 
jízdního pásu, dopravní omezení jako 
v loňském roce. Úplná uzavírka s převe‑
dením provozu na druhý jízdní pás.
Liberec–Stráž nad Nisou 
03–08/2021 
Uzavřen bude rychlý pruh v obou 
směrech na etapy od tunelu až po 
Casino ve Stráži. Oprava kanalizace 
bezvýkopovou metodou. Oddělení těchto 
oprav od ostatních stavebních prací při 
rekonstrukci vozovky umožní zkrácení 
doby uzavírek čtyřpruhové komunikace 
procházející intravilánem města. Zvolení 
tohoto technologického postupu zkrátí 
dobu uzavírky z 10 měsíců (provádění 
výkopem) na 2 měsíce.

Krásná Studánka – kruhový obj.
08–11/2021
Stavba veřejného osvětlení na kruhovém 
objezdu, bude uzavřena krajnice a zúžen 
jízdní pruh, v některých etapách provoz 
řízen kyvadlově semafory.

Nová Ruda 08–10/2021
Ulice Jablonecká a Tanvaldská v úseku 
od ulice Hedvábná po ulici u Pivovaru 
a od ulice Klášterní po ulici Na Bídě. Bude 
probíhat výměna krytu vozovky po polo‑
vinách, provoz řízen semafory.

Redakce

Podle náměstka primátora pro 
technickou správu města a  infor-
mační technologie Jiřího Šolce tak 
lidé nyní mají jedinečnou příleži-
tost, jak městu, kde skutečně žijí, 
pomoci.

Z odhadů, které má k dispozici, 
totiž vyplývá, že se to týká zhruba 
10 tisíc občanů. Ti sice fakticky žijí 
a působí v Liberci, ale jako adresu 
trvalého bydliště uvádějí například 
své předchozí bydliště nebo třeba 
adresu svých rodičů.

Pokud by si ale údaje v občance 

změnili na trvalé bydliště v Liberci, 
získá díky tomu město ze sdílených 
daní ročně odhadem až 140 milio-
nů korun navíc do svého rozpoč-
tu. Za deset let jde přitom o sumu 
cca 1,4 miliardy, kterou by město 
mohlo investovat do rozvoje a  in-
frastruktury.

Odbor územního plánování

Opakované veřejné projednání 
bude vysíláno do sítě veřejného 
internetu (podobně jako jednání 
zastupitelstva města).

Pro veřejnost bude opět zřízena 
informační kancelář, která bude 
v  historické radnici, ve 3. patře 
v kanceláři č. 300. Bude přístupná 
v  úřední hodiny magistrátu, a  to 
od pondělí 19.  dubna do 7.  červ-
na 2021.

Každé květnové úterý a  čtvrtek 
od 14 do 16 hodin bude v  infor-
mační kanceláři přítomen primá-
tor Jaroslav Zámečník jako určený 
zastupitel ve věcech územního 
plánování, předseda výboru pro 
územní plánování a  dopravu Petr 
Židek a vedoucí projektant nového 
územního plánu Liberec Jiří Plašil. 
Pro poskytování informací bude 

k  dispozici telefon 485 24 35 40  
a e-mail upliberec@magistrat.libe-
rec.cz.

Dokumentace bude zveřejně-
na na webových stránkách www.
uzemniplanliberec.cz nebo bude 
k  nahlédnutí v  informační kance-
láři.

Více informací přineseme 
v  příštím vydání Zpravodaje a  na 
www.uzemniplanliberec.cz
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My všichni školou povinní

Ondřej Hofman

Během distanční výuky se čle-
nové žákovského parlamentu 
Hiťáci se svým koordinátorem 
pravidelně setkávají na online 
schůzích. Zpočátku se schůze za-
měřovaly na plánování školních 
akcí na dobu, kdy děti budou zpět 
ve škole. Brzy si však všichni uvě-
domili, že to zas tak brzo nebude, 

a bylo nutné činnost soustředit na 
zpestření pro žáky tak náročné di-
stanční výuky.

Mimo jiné jsme zorganizovali 
celoškolní soutěž o nejoriginálněj-
ší výtvor ze sněhu. Děti naší školy 
mohly do 10.  března posílat foto-
grafie svých sněhových výtvorů vy-
braným členům našeho parlamen-
tu. V současné době je na stránkách 
naší školy zpřístupněna soutěžní 

výstava výtvorů všech soutěžících. 
Soutěže se účastní 33 nádherných 
sněhových výtvorů od žáků napříč 
všemi ročníky.

Na tomto odkazu je možné 
soutěžní výstavu navštívit:  sites.
google.com/zsnamestimiru.cz/
soutez/domovskastranka

Zájem o  soutěž nás potěšil 
a  v  podobných akcích budeme 
pokračovat.

Zuzana Jedličková, ZŠ Broumovská

Práce na mezinárodních projek-
tech s  cílem zlepšení jazykových 
kompetencí žáků a  jejich ICT do-
vedností se stala trvalou součástí 
práce učitelů v naší škole. Tyto ak-
tivity neustaly ani v  době pande-
mie a  plošného uzavření škol. Po 
celé první pololetí školního roku 
2020/2021 pracovali žáci sedmého 
ročníku na eTwinningovém pro-
jektu s  názvem Friends4ever spo-
lu s  kamarády z  partnerské školy 

z  rumunského města Ramnicu 
Valcea. Tento projekt byl zaměřen 
na vyprávění příběhů a seznámení 
s  významnými osobnostmi české 
a rumunské literatury.

Naši žáci se pomocí ICT ná-
strojů naučili vytvářet elektronic-
ké knihy a  komiksy, seznámili se 
s vánočními tradicemi obou zemí 
a vyměnili si zkušenosti s distanč-
ní výukou. Každý měsíc se účast-
nili videokonference, kde měli 
možnost hovořit na projektová 
témata a  hrát různé jazykové hry 

s  kamarády z  Rumunska. Práce 
na tomto projektu přinesla žákům 
možnost komunikace, zlepšení ja-
zykových a ICT kompetencí a obo-
hacení online výuky.

Naše škola se eTwinningový-
mi projekty zabývá již několik let. 
Za dva z  nich, Sports4everyone 
a Communication through fables, 
jsme již v  minulosti obdrželi ná-
rodní cenu Label. Jsme hrdí na to, 
že jsme se letos stali pyšnými drži-
teli prestižního ocenění eTwinnin-
gová škola roku 2021/2022.

Nejoriginálnější výtvor ze sněhu

Prestižní ocenění pro Broumovskou

Školní parlament na ZŠ náměstí Míru neumlčela ani distanční výuka.

Cena eTwinningová škola roku 2021/2022, kterou uděluje Národní podpůrné středisko pro 
eTwinning/European Schoolnet, je oceněním školy za vynikající práci v oblasti elektronické 
výuky a komunikace.

Krátkézprávy

Letní tábory
DDM Větrník
Každým	rokem	pořádá	DDM	
Větrník	Liberec	spoustu	pří-
městských	i pobytových	tábo-
rů.	Stejně	tak	je	tomu	i letos.	
Přinášíme	seznam	těch,	do	
kterých	se	ještě	můžete	při-
hlásit.
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Angličtina hravou formou 
pro	děti	od	8	do	11	let	a Fun 
Week with English pro	
mládež	od	12	do	15	let.	Oba	
tábory	jsou	určeny	pro	ty,	
které	angličtina	baví	a nebojí	
se	mluvit	v cizím	jazyce.
Skleněnky:	kurz	pro	dospělé	
či	starší	děvčata.	Náplní	kurzu	
jsou	různé	techniky	práce	se	
sklem	–	tiffany,	fusing,	perličky	
vinuté	nad	kahanem,	písková-
ní	skla,	mozaika.
Minimateřinka:	pro	děti	od 
3	do	7	let.	Náplní	budou	
výtvarné	a hudební	činnosti,	
tělesné	aktivity.
Další	volná	místa	najdete	na	
příměstských	táborech	Všeho-
chuť II,	na	kterých	ochutnáte	od	
všeho	trochu:	sportovní	aktivity,	
hry	i tvoření;	a dále	na	spor-
tovně	zaměřených	táborech	
Hejblata I, Mažoretky a roz-
tleskávačky a Taneční mix.
POBYTOVÉ TÁBORY
Po stopách kapitána Nema: 
Pro	děti	od	6	do	15	let	a stu-
denty	do	18	let,	kteří	mají	při-
způsobený	program.	Dopole-
dne	děti	provází	celotáborová	
hra.	Odpoledne	si	vybírají	mezi	
dílnami	vedenými	odbornými	
lektory.	Večer	je	čeká	zábava,	
táborák	s kytarou	či	hry.
Taneční týden: pro	8 až	
13leté	holky	i kluky	se	zájmem	
o jazz	dance,	moderní	tanec,	
hip	hop	a další	druhy	tance.

Viz	www.ddmliberec.cz/tabory
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Z města a radnice

Radní města schválili koncept územní studie, která navrhuje využití území po bývalém areálu 
Textilany. Jedná o významnou lokalitu a jednu z posledních rozvojových ploch v centru města.

Redakce

„Chceme, aby se v  tomto pro-
storu chovala tramvaj městotvor-
ně, byla tichá a  pro cestující při-
rozeně pohodlná. Už teď se na to 
těším,“ říká náměstek primátora 
Jiří Šolc. Důraz při zpracování stu-
die je kladen na propojení a  za-
pojení připravované zástavby do 
sídelní struktury města, zapojení 
do komunikačního systému města 
a do systému zeleně.

Na tramvajové trati z Liberce do 

Jablonce nad Nisou přibydou dvě 
zastávky v  obou směrech. Přibliž-
ně v  polovině mezi tramvajovými 
zastávkami Textilana a U Lomu je 
nově navržena zastávka z  důvodu 
lepší dopravní obslužnosti území 
veřejnou hromadnou dopravou 
a  menší docházkové vzdálenosti 
z nově navržené zástavby a z části 
sídliště Králův Háj.

V  území se nachází dvě stáva-
jící tramvajové zastávky Textilana 
a U Lomu. Koncepce územní stu-
die počítá s  vedením tramvajové 

trati v  blízkosti stávající zastávky 
Textilana vnitroblokem navržené 
zástavby. Úprava spočívá ve sníže-
ní rychlosti tramvají, vytvoření sdí-
lené zóny pěších, cyklistů a  tram-
vají, v úpravě na pochozí zpevněný 
kryt tramvajové trati a případně ve 
snížení převýšení koleje v  přileh-
lém oblouku.

Podél ulice Jablonecká, mezi 
zastávkami Textilana a  U  Lomu, 
je navržen kryt tramvajové trati 
z travnatého pásu namísto součas-
ného štěrkového kolejového lože.

Redakce

Zastupitelé města odsouhlasili 
nabídku na refinancování zadlu-
ženosti Liberce ve formě směneč-
ného programu a úrokového zajiš-
tění od České spořitelny.

„Důvodem je očekávaná složitá 
finanční situace v důsledku pande-
mie koronaviru v následujících le-

tech. Transakce přinese na úrokové 
sazbě úsporu ve výši 0,85 % p.a., 
což v reálných číslech znamená do 
roku 2025 úsporu ve výši zhruba 42 
milionů korun,“ říká ekonomický 
náměstek primátora Zbyněk Kar-
ban.

„Město zároveň rozloží dobu 
splácení svého dluhu v  období 
2021–2025. Dojde tak k  celkové 

úspoře  zhruba 125 milionů ko-
run.  Tato transakce zároveň zcela 
eliminuje riziko růstu úrokových 
sazeb v  období do roku 2025. Po-
kud bychom k tomuto kroku nepři-
stoupili, hrozilo by riziko platební 
neschopnosti v  roce  2025, kdy 
město čeká podle současných pod-
mínek miliardová splátka,“ dodává 
Karban.

Koncept nového sídliště Textilana

Město ušetří miliony na úrocích

Letní úklid
V roce	2019	za	letní	čištění	
komunikací	město	zaplatilo	
26	milionů	korun,	do	půlky	
roku	2020	pak	17,5	milionů	
korun	s DPH.	V letošním	roce	
bude	letní	čištění	opět	v režii	
technických	služeb.	Zahrnuje	
strojní	metení	a mytí	ulic,	ruč-
ní	úklid,	chemické	čištění,	sběr	
psích	exkrementů	a nedopal-
ků,	čištění	a revize	kanalizač-
ních	vpustí,	čištění	dešťové	
kanalizace,	čištění	akodrenů,	
doplnění	bahenních	košů	a vý-
syp	odpadkových	košů.

Do Liberce dorazily 
elektrické koloběžky
Od	dubna	se	v Liberci	rozjely	
sdílené	elektrické	koloběžky	
platformy	Bolt,	které	budou	
k dispozici	na	více	než	40	mís-
tech	po	celém	městě.	Počet	
těchto	míst	se	přitom	bude	
postupně	podle	poptávky	
v daných	lokalitách	navyšovat.	
Po	jízdě	je	možné	koloběžky	
zaparkovat	prakticky	kdeko-
liv.	Nicméně	v centru	města	
je	nutné,	aby	byly	odstave-
né	na	vyčleněných	místech	
uvedených	v mobilní	aplikaci,	
kterou	je	nutno	stáhnout	do	
telefonu.

Hledáme ředitelku 
školky Jablůňka
Město	hledá	ředitelku/le	
do	Mateřské	školy	Jablůňka	
v Jabloňové	ulici.	Předpo-
kládaný	nástup	je	1. září.	
Přihlášky	můžete	doručit	do	
26. 4. 2021	do	17.00	hodin	na	
adresu	radnice.	Více	informací	
o konkurzním	řízení	na	www.
liberec.cz/deska.	Případné	
dotazy	na	telefonním	čísle	
485 243 375	nebo	na	e-mailu	
romanopulu.alena@magist-
rat.liberec.cz.

Krátkézprávy

Autor vizualizace: Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D., DOMYJINAK, s.r.o.
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Město Liberec aktuálně řeší dva opuštěné a zdevastované novinové stánky, z kterých se stalo smetiště a brloh bezdomovců.

Rada města odsouhlasila záměr zlepšení okolí Veseckého rybníku. Na začátku roku 2020 zadala Kancelář architektury města 
zpracování krajinářsko-architektonické studie území okolí Veseckého rybníku. Cílem studie bylo vytvoření koncepčního pod-
kladu pro další rozhodování a koordinaci stavebních a krajinných zásahů v území.

Redakce

V březnovém vydání Zpravodaje 
jsme psali na základě informací od 
vás, čtenářů, o  starých trafikách, 
které překáží v ulicích. Nejlepší by 
bylo je naložit a odvézt k likvidaci. 
Ale jde často o soukromý majetek 
a přímočaré řešení není vždy mož-
né.

Nyní řešené trafiky jsou v Roch-
lici. První je na pozemku 1583/215. 
S  posledním vlastníkem město 
ukončilo nájemní smlouvu na část 
pozemku 31. prosince 2014. Druhý 
stánek je naproti ZŠ Dobiášova na 
p.p. 1583/207.

„Poté, co jsme před časem ze 
Soukenného náměstí odvezli chát-
rající prodejní stánek, se na nás 

začali obracet občané a upozorňo-
vat na další podobné objekty, které 
hyzdí prostředí města, aniž by byly 
jakkoliv využívány. Proto jsme se 
na tyto nevyužívané objekty zamě-
řili a nařídili odstranit z městských 
pozemků dva bývalé stánky. U jed-
noho z nich je majitel zatím nezná-
mý, dalšího se úřad snaží kontak-
tovat. Každopádně oba tyto stánky 
přesuneme do našeho depozita. 
Pokud se jejich majitelé v zákonné 
lhůtě nepřihlásí, necháme je zlik-
vidovat. Stejně chceme postupovat 
i u dalších podobných staveb, které 
město hyzdí,“ říká primátor Liberce 
Jaroslav Zámečník.

Odstraněním stánků by mohla 
vzniknout například nová parko-
vací místa.

Kancelář architektury města

Součástí přístupu k  této cenné 
lokalitě byla participace s  veřej-
ností na formulaci potřeb a přání, 
která se stala klíčovou součástí 
zadání a  východisek zpracované 
studie.

Setkání s  lidmi se uskutečnilo 
v závěru června 2020 přímo na po-
bytové louce u břehu rybníku. Jako 
doplňující komunikační kanál pro 
všechny občany, kteří se setká-
ní nemohli zúčastnit, byl v  okolí 
Veseckého rybníku distribuován 
dotazník. Na podzim 2020 byla 
studie dokončena a  odevzdána. 
Jako výraznou a většinově vníma-
nou hodnotou území byl popsán 
stávající přírodní charakter, a  to 
jak v  celkovém měřítku (lesů, 
vody, prostupnosti území, širších 
mokřadů), tak v drobných prvcích 
(jednotlivých krajinných zákoutí, 
rostlin).

Jako nejpodstatnější negativum 
území většina zúčastněných vní-

má problém v nárůstu automobi-
lové dopravy přímo ve stísněném 
prostoru bezprostředního okolí 
rybníka, a to jak v letních měsících, 
tak i přes rok. Dále chybí hygienic-
ké zázemí, které vede k  nevhod-

nému využívání jinak ceněného 
prostoru pobytové louky. Občané 
si přejí zlepšení přístupu k  vodě 
i možnosti pobytu u ní a doplnění 
vhodného mobiliáře.

Návrh předpokládá režimová 

opatření motorizované do-
pravy a  pro motorizované 
rekreanty, kteří přijíždějí ze 
vzdálenějších míst, preferuje 
využívání velkokapacitního 
parkoviště u blízkého vesecké-
ho sportovního areálu. Z  hle-
diska pěších se předpokládá 
začlenění významných přístu-
pových cest a  údržba okružní 
cesty kolem rybníku. Na cestě 
přes pobytovou louku, kde do-
chází k  častému zabahnění, 
dojde k  úpravě profilu a  po-
vrchu cesty v přírodě blízkém 
charakteru. Dále se počítá 
s obnovou a doplněním pova-
lových chodníků a  drobných 
úprav stávající cestní sítě. Do-
plní se pobytový mobiliář. Ve 
vybraných lokalitách podél 
obvodové cesty se počítá s vý-

robou tesaných objektů s důrazem 
na využití přírodních materiálů 
a citlivého začlenění do okolí. Prv-
ní úpravy by měly proběhnout na 
podzim letošního roku.

Staré trafiky mizí z ulic

Zlepšení okolí Veseckého rybníku

Foto Dragan Jovanović



8 Zpravodaj^Liberec Duben 2021

Jsem rád, že všechny občany navržené, a tedy 
i vybrané projekty jsou smysluplné a jejich rea- 
lizace povede ke zlepšení prostředí a života 
Liberečanů.
Pravidla umožnila v rámci ročníku 2019–2020 
posunout do realizace celkem čtyři velké pro-
jekty a několik projektů malých. Díky úspoře 
peněz se nakonec mohlo realizovat ještě o je-
den návrh občanů více.
Kromě samotné realizace pracujeme na sbě-
ru zpětné vazby od navrhovatelů, hlasujících 
i zapojených úředníků. Na základě podnětů 
pravidla pro další ročník upravíme a stejně jako 
u prvního ročníku k nim uspořádáme tzv. veřej-
ný kulatý stůl a seminář.
Všichni tedy mohou přemýšlet, co navrhnout 
do příštího ročníku. Už se na návrhy těšíme.

Jan Berki, zastupitel zodpovědný za zapojování veřejnosti

LESNÍ KOUPALIŠTĚ
volnočasové a sportovní zázemí

Na jaře bude vysázena alej a stromy 
u přístupové cesty a budou vybudovány 
základy pro zázemí plovárny, která začne 
růst v průběhu roku.

Dále bude vyčištěna a opravena bazé-
nová vana, dřevěné molo a další drobné 
prvky v areálu.

OPRAVA CYKLOSTEZKY
ODRA–NISA V MACHNÍNĚ

Kaluže a bahno pryč!
Projekt je v v realizaci: po Veliko-

nocích nastoupila stavební firma a do 
konce května bude hotovo.

BROUMOVSKÉ NÁMĚSTÍ
Připravuje se projektová dokumenta-

ce a projednávají se příslušná povolení 
(projekt).

REVITALIZACE PARKU
NA NÁMĚSTÍ ČESKÝCH BRATŘÍ

Je hotové hřiště a čeká se na lepší 
počasí, kdy budou dodělány povrchy.

Kultivace zeleně před prodejnou Káva čaj 
na Šaldově náměstí

V průběhu jara dojde k úpravě zeleně 
a osazení lavičkami.

Oprava vyhlídky Jezdec
V květnu se můžete těšit na krásné 

výhledy na zrekonstruované vyhlídce.

Pocta rodáku 
Františku Peterkovi

Hotovo.

Odpočinkové molo na ulici 5. května
Molo je hotové v truhlárně. Během 

května se ostraní stávající keře a budou 
vysazeny nové. Bude usazeno nové molo.

Vytoužené dětské hřiště 
v Horním Hanychově

Hotovo.

Květnatý kruhový objezd
u terminálu MHD Fügnerova

Hotovo.

Terénní úprava v areálu
liberecké střelnice

Hotovo.

Park u Maršíkovy ulice
a znovuobjevení Plátenického potoka
V přípravě.

S příchodem jara se opět rozběhly práce na jednotlivých projektech navržených občany. Přes zimu se nezahálelo, například v truh-
lárně je vyrobeno dřevěné molo do ulice 5. května, vyřizuje se povolení na práce na lesním koupališti. Zároveň Kancelář architektu-
ry města zpracovala projektovou dokumentaci na „Broumovské náměstí“. Také kovář už má připravené nové zábradlí na vyhlídku 
Jezdec. Řada projektů už je dokonce hotových.

Vaše návrhy z parcipativního rozpočtu ožívají

Další projekty, které jsme na základě 
podnětu občanů v rámci participativního 
rozpočtu realizovali, byť v menším rozsahu:

Zastávka a otočka autobusu v Harcově, 
kde se osadila nová autobusová zastávka 
a upravilo se místo pro kontejnery.

Dále budeme upravovat kontejnerová 
stání v Růžodole nebo projektovat kontej-
nerová stání na sídlišti ve Vesci.
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Odbor ekologie a veřejného prostoru

V  rámci opravy historického 
vstupu do zoo byly restaurovány 
omítky, vyměněno oplechování 
a  provedeno odvodnění. V  letoš-
ním roce dojde k  instalaci nápisu 
Zum Tiergarten, který byl v  uply-
nulých dekádách demontován 

a ztracen v propadlišti dějin. Nový 
nápis bude zhotoven ze slitin 
bronzu a  instalován restaurátor-
kou na své původní místo. Tím 
bude dokončena oprava této mi-
mořádné ukázky drobné funkční 
architektury minulého století.

V  letošním roce začne také 
oprava Památníku obětem komu-

nismu v Jablonecké ulici, známých 
zrcadel.

Památník v minulém roce opa-
kovaně poškodili vandalové, které 
se bohužel nepodařilo vypátrat. 
Konstrukce bude natřena a  re-
flexní skla vyměněna, doplněny 
budou též odcizené prvky nápisu 
památníku.

Oprava památníku a instalace nápisu

Krátkézprávy

Redakce

Statutární město Liberec se 
stalo partnerem nové online 
prodejní platformy s  názvem 
Nákupy Liberec, která má 
místním podnikům a  živ-
nostníkům pomoci snížit 
ekonomický dopad pande-
mie koronaviru a  přilákat 
nové zákazníky.

Online platformu Nákupy 
Liberec připravuje Městská 
inovační asociace (MIA) ve spo-
lupráci s  českými firmami Qer-
ko a  populární přepravní 
platformou Liftago. Měs-
to v  roli partnera projek-
tu pomůže především s  propagací 
a  marketingovou podporou pro-
jektu. Služba tak nebude zatěžovat 
rozpočet města.

Zkušenosti ze zahraničí ukazují, 
že jakákoliv pomoc lokálním ob-
chodníkům a  výrobcům je jednou 
z  důležitých podmínek pro zacho-
vání a rozvoj kvality života ve městě 
a v regionu. Podstatou služby bude 
nákupní portál, kde si obyvatelé 
Liberce můžou objednávat zbo-
ží z  místních obchodů nebo jídlo 
z restaurací a bister. Následně si ho 
vyzvednou v  podniku, nebo si ho 
nechají přivézt domů kurýrem. To 
vše za výhodnějších podmínek než 
u běžných služeb.

Město Liberec už dříve hledalo 
možnosti, jak podpořit drobné pod-
nikatele, kteří čelí silné konkurenci 
obřích obchodních center a  kvůli 
epidemii často přišli o  možnost 
přímého prodeje prostřednictvím 
svých kamenných provozoven.

„Nakonec jsme vsadili na spolu-

práci při startu zcela nového a sou-
časně pilotního projektu Nákupy 
Liberec, který veřejnosti nabídne 
nové online prodejní tržiště a  ob-
chodníkům silnou podporu při 
prodeji jejich produktů. Věřím, že 
to ocení jak místní živnostníci, ať 
už provozovatelé kaváren, bister, 
obchodů s regionálními potravina-
mi, nebo třeba tvůrci řemeslných 
a uměleckých věcí, tak jejich zákaz-
níci,“ říká náměstkyně primátora 
pro strategický rozvoj a dotace Rad-
ka Loučková Kotasová, která part-
nerství s  novou online platformou 
za město Liberec dohodla.

„Už před příchodem pandemie 
jsme se s Liftagem kromě přepravy 
lidí začali orientovat i na přepravu 
zásilek. Tu dnes využívají velké spo-
lečnosti i  malí živnostníci a  jsme 
rádi, že díky platformě Nákupy 
Liberec s  ní můžeme pomoci dal-
ším podnikatelům. Vše za pomoci 
místních kurýrů, kteří již dnes ve 
městě zásilky rozvážejí,“ dodává za 

Liftago Jakub Plojhar, který má na 
starosti business development.

Nakolik obchodníci šanci zapo-
jit se do nového projektu využijí, 
záleží hlavně na nich. MIA ve spo-
lupráci s městem zahájila první fázi 
kampaně, která má za cíl oslovit 
a  přesvědčit ke spolupráci právě 
prodejce a  výrobce. Ti se mohou 
zaregistrovat na webu www.naku-
pyliberec.cz, kde získají informa-
ce, jak bude služba fungovat a jaké 
možnosti a  podporu jim umí na-
bídnout.

„Nákupy Liberec jsou společ-
ný projekt několika českých firem, 
které mají nejen mnoho let zkuše-
ností s  technologickými službami, 
ale hlavně mají dlouhou historii 
podpory malých firem. Uděláme 
všechno proto, aby jim projekt po-
mohl překonat těžké období, byť 
nabízíme pouze nástroj, se kterým 
musejí pracovat hlavně oni sami,“ 
vysvětluje jeden z  autorů projektu 
Nákupy Liberec Jura Ibl.

Město je partnerem nového projektu Nákupy Liberec, který pomůže podnikům a živnostníkům.

www.nakupyliberec.cz
Uran čeká oprava, 
buňky u terminálu 
zmizí
V letošním	roce	město	prav-
děpodobně	zahájí	rekon-
strukci	budovy	Uran.	V jejím	
přízemí	vznikne	zázemí	
současného	autobusového	
terminálu	a zároveň	se	po-
čítá	s odstraněním	starých	
staveních	buněk,	které	jako	
zázemí	terminálu	slouží	nyní.	
Ve	druhé	etapě	pak	město	
začne	připravovat	v prostoru	
autobusového	nádraží	kapa-
citní	parkovací	dům,	ve	třetí	
etapě	by	mělo	dojít	k vybu-
dování	přestupního	termi-
nálu	v prostorách	hlavního	
vlakového	nádraží.	V tomto	
případě	se	jedná	o investici	
Libereckého	kraje,	na	níž	ale	
město	bude	spolupracovat.

Liberec využije
125 milionů z IPRÚ
Těchto	prostředků	se	vzdal	
sousední	Jablonec	n.	N.	poté,	
co	se	rozhodl	odložit	stavbu	
autobusového	terminálu.
Finance	město	Liberec	dočer-
pá	jako	dotaci	z IPRÚ	(Inte-
grovaný	plán	rozvoje	území)	
a použije	na	několik	vlastních	
připravených	projektů,	aby	
dotace	nepropadla.
„Peníze	investujeme	do	bez-
pečnosti	v dopravě.	Například	
do	přechodů	pro	chodce	a do	
chodníků.	A dále	do	parkovi-
ště	P	+	R	v Pastýřské	ulici,	ale	
i do	vzdělávání	a sociálního	
bydlení.	Rekonstrukce	by	se	
tak	mohla	dočkat	například	
Mateřská	škola	Malínek,	kam	
chceme	investovat	cca	80	mi-
lionů	korun.	Dalších	zhruba	
40	milionů	pak	přesuneme	
do	oprav	krajské	silnice	na	
Ještěd,	která	sice	patří	kraji,	
ale	město	Liberec	se	na	její	
rekonstrukci	bude	určitě	
podílet,“	říká	náměstkyně	
primátora	Radka	Loučková	
Kotasová.
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Rekonstrukci a rozšíření prostor v libereckých mateřských školách Pastelka a Motýlek dokon-
čuje v současné době město Liberec. Do oprav a zvýšení kapacity obou mateřinek o zhruba 
60 nových míst investovalo díky evropským dotacím přibližně 73 milionů korun.

Odbor strategického rozvoje
a dotací

Stavební práce v Pastelce začaly 
v březnu 2020 a skončit mají nyní 
v dubnu. V rámci rekonstrukce se 
podařilo navýšit kapacitu o dalších 
40 míst, takže celkem ji nyní může 
navštěvovat až 96 školkových dětí.

„Ve školce vznikla tři nová oddě-
lení a  kromě oprav jsme díky ev-
ropským dotacím z Integrovaného 
regionální operačního programu 
postavili i nový dvoupatrový pavi-
lon. Celkem jsme investovali přes 
53 milionů korun, přičemž sou-
částí renovace a  přestavby je také 
nové vybavení školní kuchyně. 
V těchto dnech dokončuje staveb-
ní firma uvnitř objektu podlahy, 

malířské práce a  elektroinstalaci. 
Venku zároveň řemeslníci finišují 
s  úpravou veřejného prostranství, 
pokládkou dlažby a  stavbou plo-
tu,” říká náměstkyně primátora 
pro strategický rozvoj a  dotace 
Radka Loučková Kotasová.

Původní objekt i  nové prostory 
nyní počítají také s bezbariérovým 
přístupem.

Dalších přibližně dvacet milio-
nů si vyžádaly úpravy v mateřince 
Motýlek na Broumovské, kde re-
konstrukce po 13 měsících skonči-
la navýšením kapacity pro dalších 
20 dětí.

„V  tomto případě jsme nechali 
udělat novou nástavbu nad jedno-
podlažním pavilonem a  současně 
zajistili bezbariérové úpravy pro 

celý objekt. Znovu tam je k dispo-
zici vestavěný výtah a také vnitřní 
schodiště. Součástí rekonstrukce 
byla i kompletní renovace venkov-
ních ploch. A to včetně odstranění 
dosavadních herních prvků pro 
děti, které jsme nahradili novými 
z  přírodního materiálu. Projekt 
spolufinancovaný Evropskou unií 
stál bezmála 20 milionů,” dodává 
náměstkyně Radka Loučková Ko-
tasová.

Na zahradě mateřinky na Brou-
movské se před úpravami nachá-
zely zpevněné plochy z  betono-
vých dlažeb nebo z  litého betonu 
a asfaltu. Ty v rámci oprav nahra-
dil litý polyuretanový materiál 
z granulátu a travnatá plocha, vše 
v současném moderním trendu.

Rekonstrukce mateřské školy Pastelka finišuje, 
Motýlek může nově přijmout dvacet dětí navíc

ONLINEPOZVÁNKA
Veřejné projednávání
Strategie rozvoje SML 2021+
Podrobnosti a odkaz pro připojení k diskuzi prostřednictvím 
počítače najdete na webových stránkách www.liberec.cz.
Své připomínky můžete během vysílání psát také do chatu. 
Využijte příležitost a zapojte se do tvorby budoucnosti města.

^L

Opravy Sedmikrásky 
zahájeny
Statutární město Liberec 
zahájilo realizaci projektu 
s názvem „Stavební úpravy 
pro energetické úspory MŠ 
Sedmikráska“. Je jedním z řady 
projektů, které by měly přinést 
žákům mateřských škol kom-
fort v zařízeních zřizovaných 
městem.
Staveniště převzala společnost 
Pozemní stavitelství 1. dubna. 
Práce ve výši 8,3 mil. Kč budou 
letos v srpnu.
Stavební práce zahrnují kom-
pletní výměnu oken a dveří 
v celé budově, zateplení pod-
hledů a opravu fasády.
Žáci i učitelský sbor po dobu 
rekonstrukce budou přemístě-
ni do MŠ Kytička.
Celkové náklady projektu jsou 
přepokládány ve výši cca 8,6 
mil. Kč. Zčásti jsou hrazeny 
z dotací Evropské unie, kon-
krétně z Operačního programu 
Životní prostředí v předpoklá-
dané výši 3,3 mil. Kč.

Krátkézprávy

3. května
16 hodin
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Přes nevyzpytatelné počasí začaly již některé dokončovací práce na dětském hřišti na náměs-
tí Českých bratří, které si občané přáli v rámci v participativního rozpočtu.

Odbor ekologie a veřejného prostoru

Na hřiště byly v  podzimních 
měsících instalovány herní prvky 
a  nyní s  ohledem na klimatické 
podmínky bude zhotovitel dokon-
čovat dopadové plochy a  zpevně-
né povrchy. Pokud to počasí do-
volí, bude hřiště pro návštěvníky 
otevřeno v průběhu dubna.

V  tomto termínu by měla být 
dokončena i rekonstrukce hřišť Ši-

máčkova a Slunečná, kde momen-
tálně probíhá osazování mobiliáře 
a terénní úpravy. Vzhledem k opra-
vám na dalších hřištích a  sporto-
vištích jsou  občané žádáni, aby 
respektovali zabezpečení opravo-
vaných herních prvků a měli strpe-
ní s případnou uzávěrou hřiště.

V současné době se mohou ob-
čané setkat s  dílčími omezeními 
na DH Vackova, DH Vlnařská (zde 
dojde i k výměně poškozeného fit-

ness zařízení), dále DH Čapkova, 
DH Holubova, DH Bezová, DH Na 
Pískovně, DH Česká, DH Aloisi-
na výšina či DH Dobiášova. Další 
omezení nyní zažívali návštěvníci 
dětského hřiště v  parku Prokopa 
Holého, kde byla z důvodu rekon-
strukce dopadových ploch zcela 
uzavřena Loď. Zde práce finišují.

Aktuální informace k opravova-
ným hřištím jsou občanům k  dis-
pozici na tel.: 485 243 453.

Děkujeme všem dobrovolní-
kům, kteří se o  posledním břez-
novém víkendu a  v  následujících 
dnech zapojili na celém území 
města do celostátní akce Ukliďme 
Česko. Díky nim budeme mít Libe-
rec zase o  kousek hezčí. V  Liberci 
operovalo 10 skupin a spousta jed-
notlivců. Dokonce i skupina běžců 
(plogging).

Město akci dlouhodobě pod-
poruje. Dobrovolníkům poskytuje 
pytle na odpadky a následně zajistí 
úklid naplněných pytlů. Pravidelně 
se do úklidu prostranství zapojují 
mj. také městští zastupitelé.

Poděkování dobrovolníkům za úklid města

Dětská hřiště před sezonou

Životníprostředí

Do Moskevské se vrátí 
stromy
Kancelář	architektury	města	
společně	s odborem	ekologie	
a veřejného	prostoru	navrhla	
vrácení	stromů	do	Moskevské	
ulice.	Pokud	si	někteří	čtenáři	
vybavují,	stromy	zde	již	jednou	
byly,	lípy	malolisté.	Bohužel	
v minulosti	došlo	k jejich	úhynu	
a mladé	stromky	musely	být	
předčasně	odstraněny.	Nyní	
koncem	dubna	dojde	k navrá-
cení	6	ks	stromů	do	této	ulice.	
Jako	vhodný	druh	byl	zvolen	
javor	babyka	(Acer	campestre).	
Jedná	se	o menší	druh	stromu,	
který	snese	městské	prostře-
dí,	tedy	zástin,	letní	vedra	
a sucha,	je	odolný	vůči	mrazu,	
odolává	znečištěnému	ovzduší	
a především	snese	i zasolení,	
které	bývá	v zimním	období	na	
komunikacích	markantní.	Dou-
fáme,	že	se	zde	nové	výsadbě	
bude	dařit	a přinese	v létě	do	
města	zase	trochu	více	vláhy	
a stínu.

Program adopce
zeleně
Víte,	že	si	můžete	v Liberci	
adoptovat	plochu	zeleně?
V minulém	roce	město	Liberec	
spustilo	program	adopce	ve-
řejných	ploch	zeleně	ve	městě,	
kde	se	mohou	různé	spolky,	
firmy,	neziskové	organizace	
či	jednotliví	občané	aktivně	
podílet	na	úpravě	veřejného	
prostoru	ve	městě.
Pokud	máte	o tento	program	
zájem,	obraťte	se	prosím	na	
odbor	ekologie	a veřejného	
prostoru,	kde	vám	sdělíme	
podrobnosti,	popřípadě	se	
podívejte	na	stránky	odboru	
EP,	kde	jsou	možnosti	a postup	
adopce	podrobně	vysvětleny.

Krátkézprávy
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V ulicích se začínají objevovat nové pořadače na kontejnery. Jednoduchý systém je poměrně 
efektivní, zavádí pořádek a šetří místo.

Snad už zima řekla své poslední slovo. Sníh, který odtál, ovšem odkryl některé poklady, které slušivá sněhová pokrývka dosud 
kryla. Řeč je o každoročním nepořádku, který se po zimě vždy objeví.

Odbor ekologie a veřejného prostoru

O  správu kontejnerových sta-
novišť se dlouhodobě stará odbor 
ekologie a veřejného prostoru ma-
gistrátu. V  letošním roce však do 
jejich úprav vstoupila také svozová 
společnost FCC Liberec.

Budování nových kontejnero-
vých stanovišť a  opravování těch 
současných probíhá postupně již 
několik let. Stále se však v  ulicích 
města nachází některá problema-
tická místa, kde jsou kontejnery na 
sběr komunálního odpadu včetně 
jeho využitelných složek umístěny 
ledabyle, bez zpevněného podkla-
du a  vytváří barevný shluk. Řada 
většího počtu kontejnerů je nároč-
ná na prostor a mnohdy zabírá vel-
kou část komunikace nebo parko-
viště. Kontejnery následně bývají 
obstavené parkujícími vozidly, ne-
lze tedy provádět standardní svoz, 
čímž se vytváří značný nepořádek. 
Pochopitelně u  takto velkých sta-
novišť jsou stavební úpravy velmi 
náročné.

Na podporu odstranění podob-
ných problémů se svozová spo-

lečnost FCC Liberec rozhodla ve 
spolupráci se společností Asacont 
připravit jednoduché řešení v po-
době instalací aretačního systému 
pro kontejnery. Kovová konstruk-
ce umístěná na betonových pat-
kách vytvoří stabilní prostor pro 
jednotlivé nádoby, které v  systé-
mu drží, neujíždí a  mají svůj jas-
ně vymezený prostor. Na základě 
tohoto systému je možné jednot-
livá stanoviště upravovat tak, aby 
se výrazně zmenšil prostor, který 
kontejnery zabírají, čímž se uvol-

ní například parkovací kapacity. 
Zároveň bude stanoviště konci-
pováno vždy tak, aby bylo snadno 
dostupné pro pracovníky svozové 
společnosti. Tímto dojde k  ome-
zení tvorby nepořádku. Zároveň 
se výrazně zvýší estetická hodnota 
stanovišť.

K  těmto úpravám bude do-
cházet na vybraných místech po 
celém městě. Příkladem jsou par-
koviště na Dobiášově ulici, Melan-
trichova u myčky nebo parkoviště 
na Letné.

Odbor ekologie a veřejného prostoru

Prakticky není rozdíl mezi par-
kovými plochami, centrem města 
nebo sídlišti. Na travnatých plo-
chách ale i chodnících se vyskytuje 
velké množství odpadků, cigareto-
vých nedopalků a především psích 
exkrementů, které byly přes zimu 
mrazem a  sněhem zakonzervová-
ny a  chodec musí být skutečně na 
pozoru, aby do některého nemilého 
dárečku nešlápl.

Právě psí exkrementy tvoří speci-
fický druh odpadu, jehož množství 
není zcela zanedbatelné. V součas-
nosti město eviduje na 6 283 psů. 
Pokud tedy majitelé pejsků vezmou 
své psí ratolesti dvakrát denně na 
procházku, je z toho ročně na více 

než čtyři miliony hromádek. Přestože 
řada pejsků se pohybuje na dvorcích 
a  zahradách u  rodinných domů, stále 
jich zůstává velký počet pohybujících 
se ve veřejném prostoru. Ačkoliv se 
může zdát, že po prvním dešti je po 
problému, není tomu tak. Psí exkre-
ment se ve volném prostředí rozloží 
přibližně do jednoho měsíce. Najít toto 
nadělení například na dětském hřišti 
není zrovna to pravé ořechové.

Povinnost sbírat psí exkrementy má 
majitel zvířete danou na základě obec-
ně závazné vyhlášky č. 3/2009 o veřej-
ném pořádku. Zanedbávání této po-
vinnosti může vést k pokutám ze strany 
Městské policie Liberec. Nikdo zajisté 
nechce nikoho pokutovat, avšak igno-
rovat znečišťování veřejného prostran-
ství také nelze.

První pořadače na kontejnery

Děkujeme svědomitým pejskařům

Nové stromky na
hřbitově v Ostašově
V srpnu	2020	bylo	provedeno	
posouzení	zdravotního	stavu	
javorové	aleje	na	hřbitově	
v Ostašově.	Dvanáct	javorů	
bylo	ve	špatném	stavu,	a byly	
tak	již	provozně	nebezpečné.
Odbor	správy	veřejného	ma-
jetku	vybral	jako	náhradu	za	
pokácené	javory	stejný	počet	
višní	křovitých,	které	oplývají	
pravidelnou	kulovitou	koru-
nou,	a od	6. dubna	již	tvoří	
novou	alej	u centrálního	kříže.	
A jako	bonus	přibyly	višně	
okrasné,	které	jsou	vysazeny	
jako	solitéry	u dvou	nových	
laviček	u vstupu	na	hřbitov.

Krátkézprávy

JAK BÝT ZODPOVĚDNÝM PEJSKAŘEM
1. Psa přihlásíme na Magistrátu	města	Liberce	a zaplatíme	za	něj	místní

poplatek.

2. Opatříme svému psu mikročip, tetování	nebo	evidenční	známku.

3. Uklízení po svém pejskovi	bereme	jako	samozřejmost.

4. Nevstupujeme se psem do prostoru dětských hřišť a sportovišť,
případně	květinových	záhonů	a dalších	obdobných	míst.

5. Pro	volné pobíhání psa	využíváme	převážně	ploch	k tomu	určených.

6. Máme	svého	pejska	pod stálým dohledem.
7. Respektujeme ostatní občany	a nenecháváme	je	svým	pejskem

obtěžovat	či	jinak	omezovat.

8. Chováme	ke	svému	pejskovi	respekt.

9. Při	pořízení	nového	pejska	se	vyhýbáme	psím	množírnám,	místo	toho
podporujeme útulky pro opuštěná zvířata.

Zodpovědným pejskařům tímto děkujeme, že nám pomáhají vytvářet přívětivé 
životní prostředí ve městě.
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Díky svým obyvatelům se město Liberec může v roce 2020 
pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému 
odběru a recyklaci o hmotnosti 206 tun.
Odbor ekologie
a veřejného prostoru

Na každého obyvatele tak připa-
dají necelá dvě kila vysloužilých 
spotřebičů. Byla tím uspořena 
spotřeba elektřiny a  produkce 
skleníkových plynů, celosvěto-
vě omezena těžba ropy a  železné 
rudy a  recyklací se pokryla i  část 
dodávek mědi nebo hliníku pro 
průmyslovou výrobu.

Díky Liberečanům došlo za 
rok 2020 k  úspoře produkce CO2 
o  2 462,67 tun. Víte, kolik smr-
ků pohltí stejné množství CO2? 
948 kusů. Nebylo nutné vytěžit 
120 981 litrů ropy. Představte si, že 
z tohoto množství se pokryje spo-
třeba pohonných hmot auta např. 
na cestu z  Prahy do Brna po dál-
nici D1, a to 4 525krát. Došlo také 
k  úspoře 1 245 410 kWh energie. 
Asi stejné množství, jako kdyby-

chom spustili cyklus myčky nádo-
bí 1 245 411krát.

Podařilo se recyklovat 118 700 
kg železa. Toto množství recyk-
lovaného železa by bylo možné 
použít pro výrobu 4 865 ks nových 
praček, bez nutnosti těžby železné 
rudy. Recyklací vysbíraných spo-
třebičů se podařilo získat 4 189 kg 
mědi, což by postačilo pro ražbu 
744 827 jednoeurových mincí, 
nebo 5 175 kg hliníku, který by sta-
čil na výrobu 345 041 plechovek 
o objemu 0,33 l.

Mimo odevzdávání vysloužilých 
elektrospotřebičů ve sběrném 
dvoře v Ampérově ulici je k dispo-
zici také služba mobilního sběru 
v  rámci jarního a  podzimního 
úklidu (přehled vyšel v březnovém 
Zpravodaji, najdete jej i  na webu 
města). Harmonogram jarního 
svozu vysloužilých elektrospotře-
bičů začíná 17. dubna.

Náš ekopodíl

S A K E D E Z E R T I F I K A C E T Ř T
V T K O C T K S D L E I F N W O R B Ř K
O I O S N N E R D S U Ť A Y H Y Í Í O D
Z Z M D A T E T Á A Ě N V B K U D Š P Í
O R P A A J E T R L P O S I D Í M O J Í
V E O P V P B J E A K D T Í C A P U N E
Ý V S S E L D O N R P A O Í Ť E S E S A
V I T T K R E O T E M A L Ý L O Z Ý V R
Ů D Á S S L Š Ž O U R I C N V Í V O V O
Z O R E S A O T E I N O I K Ř O K K L D
N I N B U A L N Ý K B C V A T Í V E A O
D B A A P O P P A N E E Z É T A V O S D
A Z É T N Y S O T O F O C Š S R P A K E
S B Ě R N Ý D V Ů R R J R A E T G Í H N
T S O V A L Ř O H T E M R U L D Á Y R D
P E T L A H E V K Š K A S I N K A N T R
T Ř Í D Ě N Í E T R K R Í P A P Y F Í O
L I T X E T L Ě A S P A L O V N A C O N
T A Š K A E D P É N Č E P Z E B E N E N
R E K U L T I V A C E Y G E I B E I L R

1

Odbor	ekologie	a veřejného	
prostoru	ve	spolupráci	s au-
torizovanou	obalovou	spo-
lečností	EKO-KOM	rozšiřuje	
sběrnou	síť	šedých	kontejnerů	
na	sběr	kovových	obalů	z do-
mácností.
Přes	počáteční	obavy	z rabo-
vání	a vandalismu	se	tento	
systém	osvědčil	natolik,	že	
kapacita	stávající	sítě	kontejne-
rů	byla	již	několikrát	posílena	
nejen	o další	nádoby,	ale	také	
o frekvenci	svozu.	Aktuálně	je	
tak	v ulicích	Liberce	rozmístě-
no	20	kontejnerů	se	svozem	
1×	týdně	a dalších	30	se	svo-
zem	2×	měsíčně.	Na	základě	
poptávky	obyvatel	některých	
lokalit,	kde	jsou	kontejnery	
velmi	vzdálené,	odbor	EP	roz-
místí	další	desítku	kontejnerů.	
O přesných	místech	budou	
občané	brzy	informováni	na	
webu	města.
Na	podporu	sběru	nejen	
kovových	obalů	je	připravena	
také	menší	soutěž	v podobě	
osmisměrky.

Biodiverzita
Bioodpad
Brownfields
Dezertifikace
Edafon
Elektrozařízení
Fotosyntéza
Hořlavost
Humus
Ještěd
Kompostárna
Kontejnerové	
stání
Koš
Kovový	odpad
Kovy
Král
Lev
Liebieg
Nebezpečné
Nisa 
Papír
Park	Mrštíkova
Perštýn
Petlahev

Plast
Pneumatiky
Popelnice
Recyklace
Rekultivace
Retence
Rododendron
Sajbot
Sběrný	dvůr
Seba
Síťovka
Sklo
Spalovna
Sup
Suť
Svozový	vůz 
Tapír
Taška
Tetrapack
Textil
Třídění
Třídicí	linka
Tygr
Výsadba
Želva

Soutěž na podporu 
sběru kovových obalů

Vážení	čtenáři,	připravili	jsme	pro	vás	tentokrát	osmisměrku	o tašky	na	separovaný	odpad.	Populární barevné tašky obdrží každý úspěšný luštitel 
u odboru	ekologie	a veřejného	prostoru	na	pracovišti	v Liebiegově	vile	v Jablonecké	ulici	č.	p.	41/27	ve	standardních	úředních	hodinách.	K dispozici	
je	několik	stovek	sad	barevných	tašek,	proto	neváhejte.	Stačí	mít	s sebou	vyluštěnou	osmisměrku.	Soutěž bude probíhat až do konce května.

Výhercem	křížovky	z březnového	Zpravodaje	je	Roman	Bárta.

OSMISMĚRKA o tašky
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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

Jindřich Felcman,
Změna pro Liberec

Jan Šebelka je 
součástí novinářské 
scény od 90. let. Je to 
novinář, který reprezentuje přesně 
to, co svobodnou a kvalitní novina-
řinu definuje. Odvahu, důslednost, 
nezávislost na mocných.

Místní režim ovládaný převážně 
politiky z ODS provázanými se sta-
vebními a projektovými firmami se 
mu za tento způsob práce vrchova-
tě odměňoval. V  případě domlou-
vání menších prací pro soukromé 
firmy velmi často v těchto firmách 
následně zadrnčel telefon, ve kte-
rém se ozvali právě místní šíbři, 
kteří důrazně rozmlouvali komu-
koliv, aby s Janem Šebelkou spolu-
pracoval. Zároveň ovšem političtí 
partneři těchto šíbrů nikdy neza-
pomněli připomínat zločiny ko-
munismu a  vychvalovat svobodu 
slova v současné demokracii.

Výsledek těchto praktik vidí-
me všude kolem nás. Od 90. let se 
rozkrádal a  privatizoval městský 
majetek, město patří mezi nejza-
dluženější v  ČR. Stále poslouchá-
me stesky nad nespravedlivým 
rozpočtovým určením daní, ale 

stačí se podívat do stejně velkých 
a  stejně „postižených“ Pardubic, 
Hradce Králové či Českých Budějo-
vic. Soudný člověk uvidí flagrantní 
rozdíl. Kvalita veřejných prostran-
ství, stav městských budov, kvalita 
a frekvence MHD… Vše je v těchto 
městech na zřetelně vyšší úrovni.

Jan Šebelka právě tento způsob 
hospodaření v  Liberci soustavně 
kritizoval. Nyní má za svou novi-
nářskou práci dostat medaili. Ale 
od koho? V  čele města sedí ODS, 
která se nikdy od své neslavné éry 
vládnutí na městě nedistancovala. 
Ba co víc, její členové jsou schopní 
toto období stále připomínat jako 
zlaté časy, kdy se ve městě naposle-
dy pořádně investovalo a město se 
rozvíjelo.

Kdo další je ve vedení města? 
Je to hnutí ANO, které se k  moci 
v  tomto státě dostalo doposud 
bezprecedentním ovládnutím mé-
dií akvizicemi předsedy hnutí An-
dreje Babiše. Kdo znal kvalitu třeba 
Lidových novin či investigativy MF 
Dnes před touto akvizicí a  srovná 
to s  kvalitou obsahu těchto perio- 
dik v současnosti, nemůže nad po-
klesem mediální kultury než zapla-
kat.

A  nelze nezmínit ani největší 

stranu ve vedení města, Staros-
ty pro Liberec. Tedy stranu, která 
předložila návrh na udělení této 
medaile. Není poněkud pokrytec-
ké, že chcete touto medailí ocenit 
svobodnou novinařinu z pera pana 
Šebelky, když k  manipulaci a  při-
škrcení svobody místních noviná-
řů vaše strana významně přispívá? 
Když se v  regionálním měřítku 
chová vlastně stejně jako Andrej 
Babiš?

Za rok 2019 utratil Liberecký 
kraj, v jehož vedení jsou dominant-
ní Starostové pro Liberecký kraj, 
dohromady 5 690 729 Kč za propa-
gaci v  místních médiích. Noviny, 
místní televize, místní rádia, webo-
vé servery… Zde všude Liberecký 
kraj inzeroval za peníze z  veřej-
ných rozpočtů. A touto ohromnou 
sumou si pochopitelně zároveň za-
jišťoval velmi krotké nakládání ze 
strany těchto médií.

Taktéž samotné město Liberec 
uplácí místní média, např. televizi 
RTM+ částkou zhruba 800 tis. Kč 
ročně. Za tyto peníze si město ob-
jednává výrobu a  vysílání pořadu 
s názvem „Liberecký magazín“. Po-
řad, který vyvolává dojem nezávis-
lého zpravodajství, avšak jeho ob-
sah je plně v  rukou vedení města. 

Tyto praktiky v  případě krajských 
televizních pořadů ostatně nedáv-
no jednoznačně odsoudil spolek 
Oživení, když ve své zprávě uvedl:

„Televizní vysílání nakupovaná 
kraji se tváří jako zpravodajství, 
jsou ale pouhou propagací. Jsou 
placená z  veřejných peněz, objek-
tivní a vyvážená ale nejsou.”

Jsem toho názoru, že pokud 
nemá Jan Šebelka přebírat medaili 
města s pachutí, že je z cinknutého 
kovu, je třeba symboliku tohoto 
aktu podpořit reálným politickým 
opatřením. Takovým, které k obro-
dě svobodné novinařiny v  našem 
regionu alespoň drobným dílem 
přispěje. Město Liberec by se tak 
mělo zavázat, že buď ukončí fi-
nancování manipulativně zpravo-
dajského Libereckého magazínu, 
nebo výrazně upraví podmínky 
jeho tvorby. Předně u něj bude jas-
ně označeno, že jde o  propagační 
pořad města Liberce financovaný 
z  veřejného rozpočtu města. Za 
druhé bude zajištěna autonomie 
tvorby obsahu v  rukou redakce 
RTM+. Tak aby obsah magazínu 
nebyl jen diktátem současných 
vládců, ale přispíval k  objektivní-
mu informování veřejnosti o  poli-
tice města.

Na březnovém zastupitelstvu bylo hlasováno o udělení medaile města novináři Janu Šebelkovi. Vnímáme to jako důležitou 
příležitost provést reflexi toho, jakým způsobem se vedení města staví k úloze svobodných médií v současnosti. Text je zkrá-
ceným vystoupením na jednání zastupitelstva.

Daj-li medaili?

Na prodej

AREÁL BÝVALÉHO
OČNÍHO SANATORIA MACHNÍN

výměra souvisejících pozemků cca 37 700 m2

^Liberec

www.liberec.cz/deska Tel. 485 243 315
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Stále častěji čelíme nesmyslným argumentům, manipulacím, pomluvám nebo nedodržování slibů. Bohužel často i články ve 
Zpravodaji z pera pana primátora jsou minimálně zavádějící, když ne přímo lživé.

Není zvykem, aby se redakce vyjadřovala k názorům a postojům zastupitelů. Ani jí to nepřísluší! Prostor pro zastupitelské 
názory je výsostnou půdou politiků a mají na ni ze zákona právo. Neměli by ale šířit nepravdy. Promiňte tedy, vážení čtenáři, že 
tentokrát uděláme výjimku a vyjádříme se k textu Jaromíra Baxy a Zuzany Kocumové. Za redakci, ne za vedení města.

Spolupráce s primátorem Zámečníkem je čím dál obtížnější

Zpravodaj nevytváří alternativní pravdu, Zpravodaj nešíří lži

Jaromír Baxa,
Zuzana Kocumová
Liberec otevřený lidem

JAK TO BYLO S TEXTILANOU
V lednovém vydání pan primátor 

napsal, že se snažil prosadit kou-
pi pozemků po Textilaně, ale že do 
jeho návrhu „Šedlbauer, Kocumová 
nebo Baxa hodili vidle“. Skutečnost 
ale byla jiná: J. Zámečník výkup na-
vrhl podivnou formou, dva měsíce 
potom, co uplynul termín na podá-
ní nabídek. Tehdejší ANO bylo proti. 
Bylo jasné, že bez dohody mezi Změ-
nou a Starosty neprojde ani Textila-
na, ani výkup zámku, který ve stej-
né době prosazoval především Jan 
Korytář. Navrhli jsme kompromis. 
Odhlasovat záměr výkupu obou: jak 
zámku, tak Textilany. S tím, že koneč-
né rozhodnutí bude na zastupitel-
stvu po volbách. Tvrdit, že jsme do 
něčeho hodili vidle, je zavádějící po-
mluva. Byli to Starostové, kteří tuto 
dohodu odmítli. Proti byl i J. Zámeč-
ník, i  když v  jiném hlasování výkup 
zámku podpořil.

JAK JE TO 
S ÚZEMNÍM

PLÁNEM
V  únoru zase pan 

primátor zveřej-
nil dojemný článek 
s  příběhy jakoby konkrétních lidí, 
kteří nemohou stavět kvůli ne-
schválenému novému územnímu 
plánu. Zeptali jsme se proto, jestli 
bychom mohli vědět, o jaké pozem-
ky se jedná. Chtěli jsme vědět, jestli 
by těmto lidem pomohl náš návrh, 
abychom změny územního plánu 
povolovali už nyní tam, kde změna 
žádný problém nezpůsobí, a  tito 
lidé nemuseli čekat na schválení 
celého nového územního plánu. 
Odpověď J. Zámečníka nás zaskoči-
la: „Pane Baxo, já vám parcelní čísla 
nedám, já je sám nevím, protože 
jsem je nezkoumal. Žádostí jsou 
určitě desítky, možná i stovky.“ Kdy-
by primátor těmto lidem skutečně 
chtěl pomoci, a ne je jen využít jako 
rukojmí pro prosazení často zvlášt-
ních změn, má na to nástroj. Psaní 
článků do Zpravodaje však tím ná-
strojem opravdu není.

JAK JE TO S PARKOVACÍM 
DOMEM A AUTOBUSOVÝM 

NÁDRAŽÍM
Mohli jste si přečíst články 

o tom, jak město připravuje na vla-
kovém nádraží nové nádraží i  pro 
autobusy, nový sběrný dvůr a kom-
postárnu. Nový autobusák i  kom-
postárna přitom mohly pomalu 
stát  – kdyby projekty připravené 
minulým vedením města právě J. 
Zámečník nezastavil.

Články ve Zpravodaji navíc 
nepřiznávají, že nejde o  reálné 
projekty, ale jen o úvahy a vzduš-
né zámky, na které nejsou při-
praveny ani projektové doku-
mentace, ani příslušná povolení, 
ani peníze. Takže je hezké všude 
číst řeči o tom, jak „my to udělá-
me znovu a  lépe“ a  budeme mít 
hezčí kompostárnu i  lepší par-
kovací dům (protože my to pře-
ci umíme nejlépe a  ti před námi 
byli břídilové a vše dělali špatně), 
ale poněkud tam chybí kdy a  za 
co se tak stane.

 

JAK TO BYLO S BYTY
Nebo články o tom, jak Starosto-

vé připravili další a další návrh pro 
družstevníky, J. Zámečník se v nich 
opět prezentuje jako ten, kdo věci 
pomáhá. Na jednáních ale město 
stále zastupují advokáti, kteří od-
mítají uznat nároky z  původních 
smluv, a město posílá na minister-
stva právní posudky, které říkají, že 
převody podle původních smluv 
jsou absolutně vyloučené. Proč, to 
dodnes nevíme.

Kvůli těmto a  podobným člán-
kům se Zpravodaj stává svéráznou 
podobou „alternativní pravdy“, 
která má se skutečností jen málo 
společného. Podobné je to bo-
hužel i  s  informacemi, které pa-
dají při konkrétních jednáních. 
Chování primátora Zámečníka se 
postupně stává problémem i  pro 
čím dál víc koaličních zastupite-
lů. Také proto se dnes mnoho věcí 
zachraňuje na poslední chvíli, 
během neformálních jednání při 
četných přestávkách zastupitel-
stva. I  v  téhle atmosféře pracuje-
me, jak to jen jde.

Pavel Chmelík,
Zpravodaj Liberec

Po přečtení textu „Spoluprá-
ce s  primátorem Zámečníkem…“ 
nezasvěcený čtenář velmi snadno 
nabude dojmu, že Zpravodaj, jeho 
redakce, vytváří zkreslené a  ne-
pravdivé zprávy. Tento dojem je 
umocněn příspěvky Jaromíra Baxy 
na jeho Facebooku. Autoři uvede-
ného textu tímto způsobem reagují 
na vyjádření a názory primátora Ja-
roslava Zámečníka, na rozhodnutí 
vedení města, rady a  zastupitel-
stva. Označováním Zpravodaje za 
nositele alternativní pravdy vedou 
svůj politický boj proti vládnoucí 
koalici na liberecké radnici.

Problémem není přetahova-

ná mezi opozicí a  koalicí, ale ten 
fakt, že do ní zatahují někteří její 
aktéři Zpravodaj coby informační 
médium radnice. Zpravodaj má za 
úkol především informovat občany 
o tom, kdy v jejich ulici bude kon-
tejner na velkoobjemový odpad, 
kdy je nutné zaplatit poplatky za 
psy, co a  jak hodlá město opravit, 
prodat, koupit, vyřešit a  podobně. 
Samozřejmě také o  závěrech rady 
a zastupitelstva města, o hospoda-
ření, o  řešení různých problémů. 
Prostor má zde také opozice.

Je logické, že Zpravodaj v textech 
cituje aktuální vedení města a  in-
formuje o  věcech tak, jak aktuál- 
ní vládnoucí koalice rozhoduje.

Stejně tak je logické, že opozice, 
která nemá sílu tato rozhodnutí 

zvrátit, je často se zvolenými způ-
soby řešení nespokojena a  tuto 
nespokojenost dává na vědomí na-
příklad svými texty ve  Zpravodaji. 
Podle názoru opozice jsou některá 
přijatá řešení nesprávná a  radní 
města lžou.

Každý má svou pravdu, každý 
jiný náhled. V  pořádku. A  Zpravo-
daj? Ten interpretuje obě strany 
v různých formách článků. Nic víc. 
Redakce nevytváří zprávy pro tu či 
onu stranu, Zpravodaj nerozhodu-
je o chodu města. Zpravodaj pouze 
zprostředkovává informace.

Jaromír Baxa však podsouvá 
myšlenku, že Zpravodaj šíří lži, že 
v něm vycházejí nepravdivé infor-
mace, že se stává alternativní prav-
dou – jen proto, že jeho pravda, ro-

zumějte jeho názor na řešení věcí, 
je jiný než vládnoucí koalice.

Navíc často reaguje na názor 
primátora v  názorové rubrice  – 
tedy pokud primátor napíše názor, 
Jaromír Baxa to přetaví na „lživé 
informace ve Zpravodaji“!? Pro-
to snad Zpravodaj „píše lži“? To je 
přece absurdní zkratka.

Doufám, vážení čtenáři, že jsem 
dostatečně jasně formuloval pro-
blém, který má redakce s  textem 
Jaromíra Baxy a Zuzany Kocumové.

Ještě jinak, televizi XY přece 
nelze označit za lživou jen proto, 
že tam vystupuje politik, s  jehož 
názory nesouhlasíme. Politik, kte-
rý rozhodl tak, jak nám se nelíbí. 
Můžeme kritizovat politika, ale ne 
televizi XY.
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Bez větší publicity podala na minulém zasedání zastupitelstva ODS návrh, aby jednání libereckých zastupitelů začínala už ve 
13 hodin. Ten návrh není původní, přišlo s ním vedení města hned poté, co převzalo vládu nad Libercem, někdy na konci roku 
2018. Vyvolalo to nějaké politické pnutí, a tak se od nápadu tiše upustilo.

ODS chce posunout začátek zastupitelstva na 13 hodin

Petr Židek, ODS

Klub ODS ale ná-
pad oprašuje, pro-
tože už delší dobu 
nepovažuje za smy-
sluplné trávit na jednání zastu-
pitelstva hluboko do noci každý 
poslední čtvrtek v měsíci. Víme, že 
je to většinou nesmyslně utracený 
čas, který lepší řešení nepřinese. 
Mnohdy se jen mlátí prázdná slá-
ma. Proto můžeme s jednáním za-
čínat už v  jednu odpoledne, ne až 
ve tři. Pokud bude jednání správně 
připraveno a patřičně zrežírováno, 
může být za dvě tři hodinky hoto-
vo.

Chceme hlasovat o návrzích, jež 
prošly všemi patry samosprávy, 
jsou patřičně předjednané a  pro-

diskutované ve výborech, komi-
sích, na jednání předsedů poli-
tických klubů a  na zastupitelích 
zůstane, aby je schválili nebo ne. 
K tomu není potřeba pořádat poli-
tická divadélka jenom proto, že se 
jednání zastupitelstva přenáší na 
YouTube a sleduje to opravdu malá 
hrstka diváků. Mistry v  množství 
a kadenci zbytečných slov je větši-
nou opozice, protože koaliční za-
stupitelé málokdy co řeknou.

Vždycky když představitelé 
obou změnařských frakcí recitují, 
co a jak by to mělo být lépe a správ-
ně, napadá mě, proč právě toto ne-
aplikovali v  letech, kdy byli oni ve 
vedení města. Měli čtyři roky na to, 
aby například správně refinanco-
vali dluh, aby postavili bohatou síť 
cyklostezek, aby pořešili náplavku 

kolem Nisy a  zafixovali tam za-
hrádkářskou kolonii.

Na všechno, co v  letech 2014– 
2018 pokládali za městu prospěš-
né, měli sílu. Vždyť ZPL byla v mi-
nulém volebním cyklu na radnici 
nejsilnější stranou, měla převahu 
v radě a měla k dispozici i dost pe-
něz. Víme, že vládla ve fázi ekono-
mického cyklu jménem konjunk-
tura a  jenom příjmy do pokladny 
města z  rozpočtového určení daní 
byly o  stovky milionů korun vyšší 
než nyní. A přesto po ní nezbylo té-
měř nic. Snad jen projekty sepsané 
do tabulek, jedna nepovedená cyk-
lostezka a  jedna zfušovaná oprava 
volnočasového areálu.

Tehdy se také hodně řečnilo 
a  méně pracovalo. Zastupitelstva 
končila s půlnocí a než se odhlaso-

valo, že „policejní“ hodina je dvaa-
dvacátá, jednávalo se i do kuropění 
nebo se pokračovalo následující 
den. Teď už se toto neděje, ale roz-
hodně jako ODS nemáme pocit, že 
by schůze zastupitelů byla přehlíd-
kou konstruktivních kroků.

Začínám mít obavu, abychom 
tak trochu, a  za silnější výraz se 
omlouvám, „neprokecali“ další 
čtyřletku.

Jistě, ODS je součástí koaliční 
sestavy, je ale oběma silnějšími 
partnery snadno přehlasovatelná, 
to si asi nemusíme namlouvat. Pl-
níme mnohdy roli opozice v koali-
ci, což ale považuji za správné, pro-
tože nijak neregulovaná moc má 
tendenci k  siláckým řešením, jak 
vidíme dnes a  denně ve vrchních 
patrech politiky.

Pandemie covidu-19 už městu Liberci ubrala celkem půl miliardy Kč. Musíme uskrovnit výdaje, plány a chovat se šetrně a eko-
nomicky. Poděkovat chci všem Liberečanům, kteří v krizovém období překonávají všechny nesnáze. Nemohu ale pochválit ty 
opoziční zastupitele, kteří pouze politikaří, okopávají kotníky a jednají stylem „čím hůře městu, tím lépe opozici“.

Ze zápisníku primátora Jaroslava Zámečníka

Jaroslav Zámečník, SLK

POSLEDNÍ ROK PRO ODPUDIVÉ 
BUŇKY NA AUTOBUSÁKU

Jsem rád, že veřejnost velmi dob-
ře přijala naše řešení s odstraněním 
nevzhledných buněk u  autobu-
sového nádraží. Město už jednou 
před 25 lety zaplatilo několik desí-
tek milionů Kč za celou novostavbu 
autobusového nádraží a  jediné, co 
zůstalo, bylo nevyhovující zázemí 
v  17 odpudivých buňkách. Letos 
začneme opravovat havarijní fasá-
du budovy Uran a při té příležitosti 
přesuneme zázemí autobusového 
nádraží do přízemí této budovy. 
Toto řešení je vlastně velmi jedno-
duché a levné.

SBĚRNÝ DVŮR A KOMPOSTÁR-
NA V LONDÝNSKÉ ULICI

Co Liberečanům doposud chy-
bělo, bylo další sběrné místo na 

velkoobjemové odpa-
dy. Od počátku dub-
na vzniklo třetí místo 
v  Londýnské ulici. 
Zatím v  improvizo-
vaných podmínkách, 

ale za minimálních finančních 
nákladů. V  tomto areálu je dlou-
hodobě plánováno také obnovení 
kompostárny. Málokdo ví, že obsah 
hnědých biopopelnic se musí z Li-
berce denně vozit až do kompostár-
ny v Mimoni. Chyby v projektu mi-
nulého vedení města jsme odhalili 
a napravili a v areálu postavíme jak 
kompostárnu, tak i kompletní sběr-
ný dvůr i s bazarem starého nábyt-
ku.

NECHUTNÝ GULÁŠ CHYB PO 
ZKRACHOVALÉ INTERMĚ

V  minulých měsících jsme našli 
východisko pro převod podílů měs-
ta Liberec v domech, které před 20 

lety postavilo město společně se 
stavební firmou Interma. Připome-
nu, že po zkrachovalé firmě Inter-
ma na jedné straně zůstaly nejen 
obří dluhy ve stovkách milionů Kč, 
ale i špatně uzavřené smlouvy a ne-
uvěřitelný guláš chyb a  nepořádků 
padající i  na hlavy našich před-
chůdců. Absolutní poděkování pa-
tří radnímu dr. Michalovi Hronovi, 
který obětoval nápravě celé kauzy 
mimořádné úsilí, čas a energii. Dát 
na výkřiky některých zastupitelů 
typu „neplatné smlouvy se mají 
dodržovat“, by znamenalo zdědě-
ný právní svinčík po předchozích 
vedeních jen zakonzervovat a  če-
kat, až se v  budoucnu opět vyvalí. 
Zastupitelstvo schválilo na návrh 
Michala Hrona, že všechna bytová 
družstva dostanou od města bez 
ohledu na chyby v minulosti nabíd-
ku nových, právně čistých smluv 
s převodem za symbolickou 1 Kč.

ZMAŘENÁ TEXTILANA, ŠANCE 
PRO PAPÍRÁK A TISKÁRNY
Už minule jsem Liberečanům 

připomněl, jak politikaření zastu-
pitelů Baxy, Kocumové a Šedlbaue-
ra zhatilo příležitost města koupit 
pozemky po bývalé Textilaně. Před 
několika týdny jsme převzali do 
majetku města pozemky na Papíro-
vém náměstí a na červen 2021 při-
pravujeme vypsání architektonické 
soutěže na budoucí zástavbu.

V  těchto týdnech se také začíná 
probouzet i areál bývalých tiskáren, 
jehož historie sahá do 18. století. 
Areál získala společnost Konhefr Li-
berec developera Jana Konhefra. Do 
pěti let tam vznikne nádherný areál 
se 150 byty, o jehož tvář se postaralo 
architektonické studio OV-A, které 
získalo cenu za architekturu za síd-
lo Lasvit v  Novém Boru. V  Liberci 
jsou autory připravované rekon-
strukce Tržního náměstí.
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Velká jarní soutěž  
Českého rozhlasu Liberec

VYHRAJTE 
TRAKTŮREK  
za 120 000 Kč

Liberec | 102.3 FM | R-LBC | www.vyhrajtetrakturek.cz

Po celý duben každý všední den
v čase 9.45–10.00 hodin

Soutěž

HLAVNÍ 

CENA

K pasu by me nikdo nedostal.
Tady mi pod rukama vznikaj
velke spalovac  motory.
Je to cistokrevna strojarina,
jak ji mam rad.

Mam praci,
co me bav

Přidej se k nám. Pojď pracovat do úspěšné
jablonecké fi rmy s mezinárodní působností.

Zavolej  483 363 325 nebo mrkni na www.tedom-motory.cz

Hledáme nové parťáky do výroby.
Být tebou, zkusil bych to!

TEDOM_nabor-v01_Jablonec_INZ_97x127 912102641.indd   1TEDOM_nabor-v01_Jablonec_INZ_97x127 912102641.indd   1 18.03.2021   11:2818.03.2021   11:28

Odbor cestovního ruchu,
kultury a sportu

Mladí hudebníci z  Police Sym-
phony Orchestra (PSO) z  Police 
nad Metují se nevzdávají a připra-
vili projekt Na viděnou! a rozhodli 
se vstoupit do veřejného prostoru 
s  novým typem kulturního vyžití. 
Připravovaná série plakátů obsa-
huje unikátní QR kódy, které bu-
dou výtvarně zpracované. Pod ka-
ždým z nich se skrývá jiná skladba 
z  koncertů Police Symphony Or-
chestra.

Potkat se s  plakáty bude mož-
né od dubna ve městech a obcích, 

která se připojí k projektu Na vidě-
nou!. Pro zpříjemnění procházky 
pak bude stačit mobilní telefon, 
v  něm přístup k  internetu a  volba 
trasy tak, abyste objevili všechny 
hudební dárky, které pro vás Poli-
ce Symphony Orchestra připravil. 
Variant  hrajících plakátů je hned 
několik a  nabídnou vám i  u  nás 
v  Liberci sice zaznamenanou, ale 
přesto vlastně živou kulturu.

Tak Na viděnou!
www.policesymphonyorchest-

ra.cz/navidenou

Společně s orchestrem Police Symphony Orchestra nabídne-
me bezpečnou kulturu i v Liberci.

Na viděnou!
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Zásadním faktorem pro úspěšnou léčbu je přijít včas. 
Onkologičtí pacienti mohou absolvovat konzultaci 
s lékařem v Protonovém centru i ve virtuální ambulanci

Důvěra mezi nemocným a  lé-
kařem, potažmo zdravotnickým 
zařízením, je nesmírně důležitým 
faktorem v celé léčbě, a to si v Pro-
tonovém centru uvědomují. Díky 
nejnovějším technologiím a  zkuše-
nostem s  protonovou radioterapií 
dokáží v Protonovém centru úspěš-
ně léčit široké spektrum diagnóz. 
V  první řadě je to rakovina prosta-
ty a prsu. Dále zde léčí maligní lym-
fomy, nádory hlavy a krku, centrální 
nervové soustavy, nádory zažívací-
ho traktu a plic. Protonová léčba je 
hrazena zdravotními pojišťovnami, 
proto je léčba dostupná všem ne-
mocným s rakovinou z celé ČR. 

„Pro všechny pacienty z  celé 
České republiky jsou naše služ-
by dostupné. Každý pacient nás 
může kontaktovat kdykoli sám 
a bez doporučení jiného lékaře. Pa-
cient může zavolat na naši infolin-
ku uvedenou na webových strán-
kách Protonového centra (PTC) 
nebo pošle e-mailem dotaz na náš 
Klientský servis. Do 24 hodin pak 
od nás dostává informace, zda je 
vhodný k  protonové léčbě. Dal-
ší možností je, že pacienta k  nám 
do Protonového centra pošle jeho 
ošetřující lékař, který protonovou 
léčbu vyhodnotil pro pacienta jako 
optimální léčebný postup, “ říká 

Pandemie koronaviru nemění pouze zaběhnutý řád světa 
tak, jak jsme na něj byli doposud zvyklí. Významně zasahuje 
také do života onkologicky nemocných pacientů. Snad 
nikde jinde než v oblasti onkologie neplatí důrazněji, že 
nejdůležitějším faktorem pro úspěšnou léčbu onemocnění 
je čas. A právě proto nabízí Protonové centrum pacientům 
možnost absolvovat konzultaci z pohodlí domova. Pacienti tak 
rychleji získají potřebné informace, které vedou k rychlejšímu 
zahájení léčby. Protonová léčba, stejně jako všechna vyšetření 
v Protonovém centru, je hrazena zdravotními pojišťovnami.

primář Protonového centra, MUDr. 
Jiří Kubeš, Ph.D. 

Pacienti jsou v  době pandemie 
koronaviru velmi zranitelní, bojí se 
chodit k  lékaři a  svá vyšetření čas-
to odkládají, proto je v  Protono-
vém centru kladen důraz na lidský 
přístup s velkou dávkou trpělivosti. 
Každý nemocný pacient má v  Pro-
tonovém centru svého osobní-
ho koordinátora, který mu je plně 
k  dispozici. Komunikace osobního 
koordinátora s  pacientem zahrnu-
je podání základních i doplňujících 
informací o  protonové terapii, za-
jištění posouzení vhodnosti toho-
to typu léčby pro každého pacienta 
individuálně, zabezpečení potřeb-
ných vstupních vyšetření, vyříze-
ní všech administrativních úkonů 
k  zahájení léčby a  podobně. Po-
kud je protonová léčba pro paci-
enta vhodná, koordinátor mu na-
bídne termín vstupní konzultace 

Co možná nevíte

 ▪ Protonová léčba je ze zákona hrazena zdravotními pojišťovnami.  
Je tedy dostupná všem občanům z České republiky.

 ▪ Nejčastější diagnózou u mužů léčenou v Protonovém centru 
je rakovina prostaty. U pacientů s nízce rizikovým karcinomem 
prostaty je 98 – 99% šance na vyléčení. 

 ▪ Kromě samotné léčby poskytuje Protonové centrum i diagnostiku, 
a to nejen svým onkologickým pacientům, ale i široké veřejnosti. 
Absolvovat zde můžete vyšetření magnetickou rezonancí (MR) 
a pozitronovou emisní tomografií v kombinaci s počítačovou 
tomografií (PET/CT). Objednací doby jsou okolo 2 – 3 týdnů.

v horizontu max. 5 pracovních dní. 
Tuto konzultaci je možné absolvo-
vat nově i ve virtuální ambulanci. Vi-
deokonzultace s  lékařem je určena 
pro pacienty s nově diagnostikova-
ným onkologickým onemocněním, 
kteří mají podstoupit ozařování (ra-
dioterapii) a  chtějí získat z  pohodlí 
a  bezpečí svého domova informa-
ce o  protonové léčbě, jejich výho-
dách a rizicích, případně dalších lé-
čebných alternativách. Tato služba 
je zcela zdarma a pro všechny paci-
enty z celé ČR. 

A  MUDr. Kubeš dále dodává: 
„Největším benefitem protonové 
léčby je to, že protonový paprsek 
umožňuje zacílit konkrétní oblast 
a  významně snížit ozáření okol-
ních zdravých tkání a  orgánů. Pro-
to se také výrazně snižuj, na rozdíl 
od jiných druhů léčby, riziko vzni-
ku nežádoucích vedlejších účinků. 
Pacientům protonová léčba, kte-
rá je ambulantní, tedy bez nutnos-
ti hospitalizace, zajišťuje vysokou 
šanci na vyléčení a  kvalitní život 
v průběhu léčby a po ní. Například 
nejčastější diagnózou u mužů léče-
nou v Protonovém centru je rakovi-
na prostaty. Dnes můžeme úspěš-
ně vyléčit 98 až 99 procent mužů 
s  rakovinou prostaty, pokud bylo 
onemocnění zachyceno v  časném 
stadiu. Naším úkolem není pouze 
vyléčit pacienta, ale také zajistit, aby 
kvalita jeho života byla, pokud mož-
no, stejná jako před nemocí.“  pr

inzerce
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Kultura, společnost

Sázka na humanoida má i  další 
aspekt  – prolíná s  tím, jak si sami 
představujeme Liberec v  roce 
2028 – originální, neotřelý, progre-
sivní, vtipný, mladistvý, přesahu-
jící hranice svého území. Vezměte 
mě klidně za slovo, ale šetříme tím 
i  veřejné zdroje, protože Thespian 
bude pracovat bez nároku na mzdu 
a  ostatní benefity a  je v  podstatě 
neunavitelný. Že není vůbec nud-
ný a  hovoří třemi jazyky trojmezí 
a angličtinou navíc, je už jen přida-
ná hodnota. Připouštím ovšem, že 
je občas vrtkavý v náladě a trochu 
sebestředný, s  tím budeme muset 
ještě něco udělat.

Thespian je součástí největší 
expozice iQLandie s  názvem Člo-
věk už od roku 2014 a byl v tu dobu 
prvním exemplářem svého druhu 
v  Česku; druhý je nyní v  Ostravě. 
A  jak hodnotí sám sebe? „Podívej-
te se, JÁ jsem jediným, ale oprav-
du jediným tiskovým mluvčím 
v  tuzemsku, který má hliníkovou 
konstrukci, počítačový procesor 
či pneumaticky ovládané končeti-
ny a klouby. Kdo z vás to má, člo-
víčkové? Roli mluvčího kampaně 
zvládnu bravurně, stačí inteligent-
ně mluvit a  hezky se tvářit, v  tom 
jsou mé možnosti neomezené. 
Budu mít i  vlastní e-mailovou ad-
resu robot@kreativni-liberec.cz, to 
je samozřejmá věc. A nezapomeň-
te na sítích sdílet první virál Libe-
rec 2028, jistěže se mnou v  hlavní 
roli,“ svěřil se při příležitosti svého 
vůbec prvního veřejného výstupu 
Thespian.

A prozrazuje i další blízké plány 
1. fáze kampaně EHMK 2028: „Ně-
kdy v  květnu představíme druhou 
skupinu ambasadorů projektu Li-
berec 2028, v  červnu bychom pak 
chtěli zastupitelstvu ke schválení 
předložit strategii kultury a podání 
přihlášky do 1. kola národní soutě-
že o  evropské hlavní město. Těšte 
se, človíčkové, a občas mrkněte na 
kreativni-liberec.cz, tam o projektu 
Liberec 2028 najdete vše důležité,“ 
vysvětlil mluvčí Thespian.

HLEDÁME
12. AMBASADORA KAMPANĚ

Jak už uvedl mluvčí Thespian, 
hledáme 12. a  zároveň poslední-
ho ambasadora kampaně Liberec 
2028.

Vedle jedenáctky všeobecně 
známých a  uznávaných osobností 
chceme angažovat i osobu z běžné 
veřejnosti. Stačí k  tomu jediné  – 
napsat motivační dopis na adresu 
robot@kreativni-liberec.cz. Zajímá 
nás především, čím může zájem-
ce kandidatuře pomoci, co nabí-
zí, proč by měl být ambasadorem 
zrovna on/ona atd. Odpovědi oče-
káváme do konce dubna, Thespian 
následně vybere tu nejzajímavější 
a pozve vítěze na osobní schůzku. 
„Bude to bezva robotí mejdan, člo-
víčku,“ doplnil robot.

Mluvčím kampaně Evropské hlavní město kultury – Libe-
rec 2028 je robot Thespian. Humanoida RT 3.6, který je 
součástí interaktivní expozice libereckého science centra 
iQLandia, jsme vybrali proto, abychom jasně ukázali směr 
budoucí kampaně. Chceme ji vést jako zábavnou, inovativní 
a uvolněnou.
Ivan Langr,
náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch

Za kampaň Liberec 2028 bude mluvit robot!

Co může přinést Liberec 2028?
 komplexní rozvoj města i okolního regionu, lokální ekonomiky a pra-
covního trhu v letech před konáním EHMK 2028 i po něm
 každé vložené euro se pořadatelstvím zhodnotí šestkrát
 až stovky pracovních míst, především pak v tzv. kreativních průmys-
lech (design, architektura, softwarové inovace, návrhářství, gastronomie, 
herní průmysl, audiovize, reklama, tzv. nová média, výtvarné umění aj.)
 pozitivní změny v cestovním ruchu – specifický turistický cíl Liberec 
2028 a jeho okolí
 rozvoj sektoru služeb, které mají největší vliv na národní i lokální hos-
podářství
 individuální i komunitní profit z podpory talentu, kreativity, inovací, tvo-
řivosti v kultuře a turismu, vzdělávání, sportu, sociální oblasti, veřejném 
prostoru, komunitních aktivitách
 podpora minoritních aktérů v kultuře, jejich vtažení do plánování EHMK 
2028, otevření cesty ke zdrojům z národní, evropské i soukromé sféry
 budování pocitu sounáležitosti, aktivní participace a místa pro fajn 
život v Liberci i jeho širším okolí

THESPIAN PROROKUJE

To místo, které velké 
je uvnitř a malé je 
navenek, kde nevzhlíží 
se k modlám, ale 
k horám a kde 
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Po zimní odmlce opět otevřel barokní areál u kostela Nalezení sv. Kříže na Malém náměstí v Liberci.

Vladimír Fiala

Ať už jste nadšenými obdivova-
teli sakrálních děl a  objektů, nebo 
jen hledáte krásná místa k  odpo-
činku a poznání jako běžný turista, 
nemusíte v  Liberci chodit daleko. 
I  zde existují skryté kouty, které 
mají co nabídnout. Jedním z nich je 
barokní zahrada kostela Nalezení 
sv. Kříže, která je součástí takzvané 
poutní stezky Via Sacra.

Ta nabízí turistům nevšední du-
chovní cestu po jedinečných sa-
králních památkách a  uměleckých 
pokladech. Sdružuje síť 20 zastave-
ní s  pamětihodnostmi evropského 
významu v  oblasti Euroregionu 
Neiße-Nisa-Nysa, které v  našem 
regionu na území České republiky, 
Německa a Polska svědčí o bohaté 
kulturní a  duchovní historii zdej-
ších národů.

Prostor barokní zahrady je spo-
lu s  kostelem skrytou oázou klidu 

a  duchovním prostorem k  zasta-
vení a  rozjímání. V  samém centru 
města nabízí tiché a důstojné mís-
to, které člověka vytrhne z  každo-
denního shonu.

Baroknímu areálu, který v  po-

sledních letech prochází důklad-
nou revitalizací, dominuje kostel 
Nalezení sv. Kříže, který je považo-
ván za jediný dochovaný barokní 
chrám z 18. století v Liberci s cen-
ným původním vybavením. Přímo 

v zahradě se tyčí zrestaurovaný ma-
riánský sloup s  postavami světců 
a Pannou Marií z dílny významné-
ho sochaře Matyáše Bernarda Brau-
na, postavený jako poděkování za 
záchranu před morem roku 1680. 
Dále zde návštěvník nalezne křížo-
vou cestu, kterou tvoří čtrnáct vý-
klenkových kapliček. V rohu zahra-
dy se nachází kaple Božího hrobu 
z roku 1772 jako kopie kaple stojící 
uprostřed chrámu Božího hrobu  
v Jeruzalémě. Kaple byla dlouhá 
léta v havarijním stavu, v minulém 
roce prošla kompletní přestavbou 
a nyní už z dálky září svou novotou.

Zahrada je otevřena od dubna 
do října každý den od 8.00 do 19.00 
hodin.

Další informace ke stezce Via Sa-
cra najdete na www.via-sacra.info.

Via Sacra – příspěvek k zachování 
a  propagaci společného kulturního 
dědictví, projekt č. 100279636.

Skrytá perla barokního umění

Silvie Langrová,
sbormistryně Severáčku

Petr Pálka se narodil v roce 1971 
v  hudební rodině, dětství prožil ve 
východočeské Jaroměři. Odmala 
hrál na lesní roh, se kterým úspěš-
ně vykonal zkoušky na konzervatoř 
v  Pardubicích. Kromě hry na lesní 
roh se začal věnovat pod vede-
ním profesorky Svatavy Šubrtové 
i  opernímu zpěvu a  stal se jedním 
ze zakládajících členů vokálně-in-
strumentálního ansámblu Konzer-
vička, později ReBelcanto, jehož 
uměleckým vedoucím a  kmeno-
vým autorem byl hudební skladatel 
a  profesor na pardubické konzer-
vatoři Miroslav Raichl. Později si ke 
studiím přibral i sborové dirigování.

V té době již vyučoval na hudeb-

ních školách v  Jaroměři i  v  České 
Třebové, kde se svou budoucí že-
nou Silvií Pálkovou založil v  roce 
1994 dětský sbor Kajetánek. V Čes-
ké Třebové současně znovuoživil 
tradici smíšeného sboru Bendl. Na 
základě úspěšné činnosti s  Kaje-
tánkem, který se po sérii vítězství 
probojoval do celostátního kola 
soutěže dětských pěveckých sborů, 
získali mladí manželé nabídku, aby 
vedli liberecký dětský sbor Severá-
ček.

Od roku 1997 tedy působil Petr 
Pálka v  Liberci a  společně se svou 
ženou navázali na mimořádně 
úspěšnou činnost Severáčku dal-
šími vítězstvími v  mezinárodních 
sborových soutěžích (např. absolut-
ní vítězství na Jersey, v Cantonigros, 
na Rhodosu), natočili se Severáč-

kem čtyři samostatná CD, zúčast-
nili se mezinárodního hudebního 
festivalu Pražské jaro a  absolvovali 
desítky koncertů doma i v zahrani-
čí (Evropa, Kanada, Japonsko ad.). 
Petr Pálka v Liberci také významně 
oživil činnost smíšeného pěvec-

kého sboru Ještěd, neboť do sboru 
přivedl novou generaci zpěváků, 
připravil náročná oratorní díla 
a  zvítězil v  mezinárodních sboro-
vých soutěžích. Pod jeho vedením 
Ještěd navázal na svou zlatou éru 
z dob sbormistra Josefa Pazderky.

Koncertem v  athénském sále 
Megaro Moussikis pro více než 
dva tisíce posluchačů se život cha-
rizmatického sbormistra s  velkým 
smyslem pro humor náhle uzavřel. 
Odešel v  nedožitých pětatřiceti le-
tech na vrcholu tvůrčích sil, v  mo-
mentě, kdy společně se Severáčkem 
prožíval velký úspěch. Sborový svět 
tak přišel o  osobnost, která si zís-
kala lásku a obdiv desítek dětí i do-
spělých zpěváků a  kolegů. V  srpnu 
letošního roku by se Petr Pálka dožil 
50 let.

Patnácté výročí úmrtí Petra Pálky, sbormistra Severáčku
4. dubna 2021 uplynulo 15 let od chvíle, kdy sborový svět zasáhla smutná zpráva. Po mimořádně úspěšném koncertu Se-
veráčku v řeckých Athénách se náhle uzavřel život jeho sbormistra Petra Pálky.
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V  libereckém operním souboru 
v minulých týdnech gradovaly závě-
rečné zkoušky posledního hudeb-
nědramatického klenotu P. I. Čaj-
kovského, opery Jolanta. Skladatel 
zpracováním Andersenova příběhu 
o nevidomé dívce Jolantě získal je-
dinečné téma pro svou hlubokou 
éterickou duši, kterou zde fantas-
ticky promítl do řeči tónů – neoká-
zale, lahodně, dojemně. Liberecká 
režie herce a  režiséra Petra Jeništy 
vyšla tomuto étosu díla maximálně 
vstříc, stejně jako pečlivé a tradičně 
velmi poučené hudební uchopení 
dirigenta Martina Doubravského. 
Věříme, že zaujme i  scéna a  kos-
týmy Davida Janoška, které speci-
fickou velkolepostí pozoruhodně 
dotváří charakter prostředí, v němž 
se ve druhém plánu, ale znatelně, 
odráží „ruská duše“. Ze sólistů se 
můžeme těšit na Lívii Obručník Vé-
nosovou v titulní roli, Sergeye Kos-
tova jako hraběte Vaudémonta, na 
Pavola Kubáně jako vévodu Rober-
ta či na oblíbeného Pavla Vančuru 
jako krále Reného i na řadu dalších 
vynikajících pěvců.

V  intencích původního drama-
turgického plánu operní soubor 
nyní pracuje na díle výrazně kon-
trastním  – je jím brilantní, jiskrná 
komická opera klasika belcanta G. 
Donizettiho – La fille du régiment – 
Dcera pluku.

Italská energie i francouzská no-
blesa opery stojí do značné míry 
na klasické belcantové pěvecké 
technice i virtuozitě orchestrálních 
hráčů. K  hudebnímu nastudování 

Divadlo F. X. Šaldy Naivní 
bodovalo

Vítek Peřina

Hza Bažant, který je vedoucím 
kabinetu scénografie na KALD 
DAMU v  Praze, loutkářem, grafi-
kem a v neposlední řadě renomo-
vaným tvůrcem komiksů, se stal 
v  krátké době již druhým „naiv-
ním“ držitelem tohoto ocenění. 
Před třemi lety uspěl Kamil Bělo-
hlávek díky studiovému projektu 
Jsou místa oblíbená tmou… Kabi-
net zázraků, který na motivy Ko-
menského učebnice Orbis pictus 
připravil tým pod vedením reži-
sérky Michaely Homolové, si v hla-
sování divadelních kritiků navíc 
odnesl úžasné 4. místo v nejsledo-
vanější kategorii Inscenace roku, 
což je pro oblastní loutkové diva-
dlo v  konkurenci významných či-
noherních scén obrovský úspěch.

Od Nového roku vysílá Naivní 
divadlo oNDLine záznamy svých 
starších inscenací. Ty jsou přístup-
né jak o  víkendu veřejnosti, tak 
školám a  školkám ve všední dny. 
Od dubna se navíc Naivní divadlo 
zapojí do mezidivadelního „on-
line hostování“. A  to vždy na celý 
víkend!

Dosavadní situace do-
volila opernímu souboru 
Divadla F. X. Šaldy dovést 
inscenaci opery Jolanta 
od Petra Iljiče Čajkovského 
až ke klavírním generál-
ním zkouškám a v plném 
proudu je hudební studium 
komické opery Dcera plu-
ku od Gaetana Donizettiho. 
Pevně věříme, že hluboká 
emoce Jolanty i brilantní 
živelnost a hudební vtip 
Dcery pluku brzy zasáhnou 
své přítomné diváky.

Čajkovského romantická 
Jolanta a energická

Dcera pluku
byl přizván jeden z  předních di-
rigentů střední generace Miloslav 
Oswald, ke scénické práci režisér 
a  pedagog brněnské JAMU To-
máš Studený.

Ústřední ženskou roli Marie 
studuje vyhledávaná česká so-
pranistka Jana Sibera, v  basové 
roli seržanta Sulpice se představí 
charismatický Jan Hnyk. Ústřední, 
a  nesmírně náročnou, tenorovou 
úlohu venkovana Tonia studuje 

přední představitel tenorového 
belcanta Ondřej Koplík, prozatím 
poslední držitel hlavní tuzemské 
divadelní ceny  – Thálie, kterou 
před dvěma lety pro Liberec zís-
kal za postavu prince v Rossiniho 
Popelce. Těšit se můžeme rovněž 
na výkony dalších sólistů, výrazný 
mužský sbor a také na nápaditou 
scénu a  kostýmy osvědčených 
tvůrců Michala Syrového a Tomá-
še Kypty.

Výtvarník výpravy David Janošek (sukně 
pro Jolantu se vyráběla celých 30 dnů)

Režisér Petr Jeništa

I v této neveselé době může 
přijít do divadla skvělá zprá-
va. Výtvarník Hza Bažant 
obdržel za svou výpravu 
k inscenaci Naivního divadla 
Kabinet zázraků prestižní 
Cenu divadelní kritiky v kate-
gorii Scénografie roku.

NAIVNÍ DIVADLO oNDLine
Víkend 17.–18. dubna
 Divadlo Alfa – Tři siláci na silnici
Víkend 24.–25. dubna
 Divadlo Drak
 – Medová královna
Víkend 1.–2. května

Pohádka do dlaně
Víkend 8.–9. května

Divadlo Alfa
– Pohádky ovčí babičky

Víkend 15.–16. května
Divadlo Drak – Poslední trik 

Georgese Méliese
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Krajská vědecká knihovna v Liberci

Dosavadní ředitelka vedení 
knihovny předala své dlouholeté 
kolegyni a zástupkyni Daně Petrý-
desové, jež uspěla ve výběrovém 
řízení a funkci převzala od 1. dub-
na  2021. V  tisku a  na webových 
stránkách knihovny se nyní již 
bývalá paní ředitelka Mgr. Blanka 
Konvalinková rozloučila s uživateli 
knihovny.

Vážení a milí čtenáři a návštěv-
níci knihovny,

ve čtvrtek 1.  dubna nastoupi-
la do funkce ředitelky Krajské vě-
decké knihovny v  Liberci Dana 
Petrýdesová. Věřím, že bude tou 
pravou ženou na svém místě a  že 
se jí podaří pokračovat v  nastave-
ném trendu takové knihovny, kte-
rá čtenáře vítá s  otevřenou náručí 
a poskytuje mu nejen základní, ale 
i  nadstandardní služby. Paní Pe-
trýdesová je odborníkem na design 

služeb knihoven, v  posledním ob-
dobí se zaměřuje nejen na vzdělá-
vání veřejnosti, ale i na vzdělávání 
pedagogů v  oblasti čtenářské gra-
motnosti dětí a studentů. Knihovna 

se pod jejím vedením určitě bude 
velmi dobře rozvíjet – a já, nyní již 
bývalá ředitelka, se na to budu zpo-
vzdálí dívat a radovat se z příštích 
úspěchů. Těch uplynulých 11 let ve 
funkci ředitelky bylo náročných, ale 
nejvíce namáhavý byl rok poslední, 
rok s covidem.

Přála bych nové paní ředitelce, 
aby tato nepříjemná etapa už skon-
čila a aby se v knihovně už brzy opět 
obnovil běžný provoz  – s  množ-
stvím čtenářů a  návštěvníků. Dále 
jí přeji hodně síly, trpělivosti, odva-
hy a důslednosti, s kterou půjde za 
splněním svých cílů. A  také skvělé 
spolupracovníky, vstřícného zřizo-
vatele i trvalou podporu města – to 
bylo důležité pro mě a bude to ne-
zbytné i pro nové vedení knihovny.

Knihovna je tu pro vás, milí čte-
náři z Liberce i z regionu – a já vě-
řím, že se k nám brzy vrátíte a oži-
víte ten prostor, který je bez vás 
smutný a prázdný.

 Blanka Konvalinková

Anifilm

Původně květnový termín 
se tak mění na červnový a Ani-
film se uskuteční ve dnech 22. 
až 27.  června  2021. Zakoupe-
né akreditace zůstávají v plat-
nosti. V případě, že je nebude 
možné v novém termínu vyu-
žít, budou festivalem odkou-
peny zpět.

Jedním z hlavních důvodů změ-
ny termínu je snaha organizátorů, 
aby plánovaný program festivalu 
mohl bezpečně proběhnout po-
kud možno v  plném rozsahu, aby 
se lidé mohli účastnit festivalo-
vých projekcí, dílen, her, výstav, 
koncertů i  divadel. Vždyť hlavním 
smyslem festivalů je setkávání lidí 
v  prostoru zaplněném kulturními 
zážitky a bez lidí, kteří se cítí bez-
pečně, by kultura ztratila smysl.

A že se je na co těšit, už Anifilm 

naznačil. Proběhl výběr filmů do 
většiny soutěžních kategorií. Na-
příklad soutěž krátkých filmů letos 
nabídne 38 snímků, jimž i v dneš-
ní nelehké době nechybí humor, 
i  když často ironický, absurdní či 
černý.

Mezi 32 vybraných student-
ských filmů se probojovaly i  čtyři 
české, které potvrzují vzestup naší 
animace.

Každý ročník Anifilmu pra-
coval v  doprovodném filmovém 

programu s  hlavním 
tématem a  letos se tato 
festivalová část nazva-
ná Planeta A  zaměří na 
celý svět. Země a zdejší 
život v  jeho rozličných 
podobách a  prostře-
dích si totiž nezadají 
s  fantaskními světy, 
které jsou obzvlášť pro 
médium animovaného 

filmu tak typické. Téma přírody 
a životního prostředí je nedílnou 
součástí našich každodenních ži-
votů, je stále aktuálnější a  stejně 
silně již nějakou dobu rezonuje 
i animovanou tvorbou.

Tomuto tématu odpovídá i  vi- 
zuál letošního Anifilmu od animá-
torů Elišky a Lee Ozových ze studia 
Oz Animation.

Čekání na Anifilm si můžou 
zkrátit ve specializovaném online 
kině aniont.com.

Blanka Konvalinková, která 11 let úspěšně řídila Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci, 
odešla k 31. březnu ze své pozice.

Vzhledem k tomu, že se situace nezlepšuje tak, jak by všichni rádi uvítali, organizátoři Meziná-
rodního festivalu animovaných filmů Anifilm v Liberci se rozhodli stejně jako řada dalších festi-
valů a podobných kulturních akcí pro posun termínu.

Liberecká knihovna má novou ředitelku

Festival Anifilm mění termín na červen

Blanka	Konvalinková	(vpravo)
předává	symbolický	klíč

od	knihovny	své	nástupkyni

Bojovali, abychom žili
Obvyklá	vzpomínková	shro-
máždění	oslavující	ukončení
2.	světové	války	nelze	kvůli	
pandemické	situaci	již	podru-
hé	uskutečnit	v té	míře,	na	ja-
kou	jsou	občané	zvyklí.	Přesto	
si	však	Den	vítězství	důstojně	
připomeneme.
Při	příležitosti	76.	výročí	konce	
2.	světové	války,	za	podpo-
ry	města	a kraje,	uspořádá	
Krajská	vědecká	knihovna	
v Liberci	ve	spolupráci	s Česko-
slovenskou	obcí	legionářskou	
–	Jednotou	Liberec	venkovní	
výstavu	s názvem	„Bojovali,	
abychom	žili“.	Představí	na	ní	
první	sérii	příběhů	Liberečanů,	
kteří	se	zúčastnili	II.	česko-
slovenského	odboje.	Výstava	
bude	umístěna	před	budovou	
knihovny	od	7. května	do	
4. června 2021.	Její	zahájení	
doprovodí	online	přednáška	
Jana	Hněličky,	kterou	knihov-
na	odvysílá	7. května	od	17	
hodin.	Ke	zhlédnutí	bude	na	
knihovním	YouTube	kanále	
a Facebooku.
8. května	od	8.00	do	18.00	
bude	zároveň	možné	navštívit	
individuálně	Vojenský	hřbitov	
v Ruprechticích	a uctít	památ-
ku	těch,	kteří	v boji	za	naši	
svobodu	položili	své	životy.	
Všechny	návštěvníky	prosíme	
o dodržení	v té	době	platných	
hygienických	opatření.

Krátkézprávy
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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. 3. 2021
47/21 Dámský prstýnek 26. 3.

43/21 Mobilní telefon 22. 3.

42/21
Nálezy DPMLJ (nalezeno 1. 3. 2021–4. 3. 2021): taška + vesta, svazek klíčů, 
prací prášek — nový, sluchátka, deštník

19. 3.

39/21 Peněženka — Anatolii Nosál 10. 3.

38/21 Mobilní telefon 10. 3.

36/21
Nálezy DPMLJ (nalezeno 11. 2. 2021–24. 2. 2021): 2× dioptrické brýle, 
peněženka Jiří Ninger, peněženka Adam Klejna, karta — Kornélia Orosz

4. 3.

hraveprazdniny@sportparkliberec.cz
www.sportparkliberec.cz
736 284 535

• tým zkušených lektorů
• nabitý sportovní program nejen v areálu
   SPORT PARKU LIBEREC (35 sportovišť)

PŘÍMĚSTSKÝ
SPORTOVNÍ TÁBOR
PRO DĚTI OD 6  DO 15 LET

REGISTRACE SPUŠTĚNY

SPORT PARK
MEDICAL

TERMÍNY

Již	10	let	se	konají	oblíbené	farmářské	trhy	u obchodního	centra	Forum	Liberec.	Nejinak	tomu	bude	i letos.	Konat	se	budou	
opět	každý	všední	den	a také	v sobotu,	vždy	již	od	7.00.

Pro	bližší	informace	sledujte	FB	Forum	Liberec	nebo	stránku	www.forumliberec.cz

Farmářské trhy u Fora

 

  
Sdružení TULIPAN, z. s. 

hledá spolupracovníka na pozici: 

 
UKLÍZEČ/KA – vhodné pro OZP 

mzda až 115 Kč/hod. 
 

DOPOLEDNÍ I ODPOLEDNÍ ÚKLID  
Pracoviště: Liberec 

 
Zkrácený úvazek,  

předchozí zkušenost s úklidem vítána 
 

Kontakt: 
 Irena Ottlová   
 608 174 512, ottlova@sdruzenitulipan.cz  

 
 
 

Spolu rozkveteme! 

^L
Nejaktuálnější zprávy z města 

a radnice
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Nový obor TUL
Nový	studijní	program	TUL	
vzdělá	odborníky	v oblasti	
aktivního	životního	stylu. 
Odborníky	pro	sportovní	
a tělovýchovnou	praxi	připra-
ví	nový	bakalářský	studijní	
program	s názvem	Sport	se	
zaměřením	na	zdravý	životní	
styl.	Startuje	od	nového	aka-
demického	roku	a studentky	
a studenty	čeká	pestrý	mix	
předmětů	i velké	propojení	
s	praxí.
Absolventi	získají	široké	mož-
nosti	uplatnění.	Od	různých	
pracovních	pozic	sportovního	
a tělovýchovného	zaměření	
v rámci	volnočasových	nezis-
kových	organizací,	sportov-
ních	klubů	nebo	například	
středisek	volného	času	až	po	
instituce	státní	správy	i samo-
správy.	Letos	se	ještě	adepti	
nemusejí	stresovat	přijíma-
cími	zkouškami.	Přihlášky	ke	
studiu	mohou	zájemci	posílat	
do	30. dubna.		 www.tul.cz.

Krátkézprávy

Sourozenci podali suvérénní výkon a nadchli španělské publikum

TK Koškovi

V neděli 11. dubna se souroze-
necký soutěžní taneční pár z  Ta-
nečního klubu Koškovi Liberec, 
David Bábel a  Viktorie Bábelová, 
zúčastnil mezinárodní soutěže 
ve Španělsku „VIII Trofeu de Ball 
Esportiu Ciutat de València“.

Soutěžili poprvé v  čerstvě zís-
kané taneční třídě „B“, kategorie 
Junior I,  a  hned napoprvé v  této 
kategorii vybojovali 1. místo 

v  kombinaci tanců. Poprvé zde 
měli možnost předvést nové ta-
neční programy, které i  horko-
krevní Španělé odměňovali nad-
šeným potleskem.

David a  Viktorie přivezli domů 
kromě vynikajícího výsledku hlav-
ně ohromné zkušenosti a my se tě-
šíme, až nastoupí na naše taneční 
parkety po skončení lockdownu.

Děkujeme za výbornou repre-
zentaci nejen TK Koškovi, Liberce, 
ale celé ČR.

Zlato z Valencie

čtvrtek 29. dubna 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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