Vaše nápady za 5 mil.

Podzimní úklid

Na podzim začne druhé
kolo participativního rozpočtu, při kterém občané
přímo rozhodnou o využití
části investic.
Str. 9

Liberec kulturní

Od 6. září začíná v ulicích Liberce podzimní
úklid. Přinášíme rozpis
termínů a umístění kontejnerů.
Str. 12

Liberec bude oficiálně
kandidovat na Evropské
hlavní město kultury
2028. 

Str. 19


Zpravodaj^Liberec
Noviny pro občany Liberce

Červenec 2021

Krátkézprávy

Vychází v nákladu 54 200 kusů | zdarma

Hasič z Liberce mistrem Evropy

Tichá stezka
Postupně je vylepšována Tichá
stezka mezi zoologickou zahradou a Lesním koupalištěm. Ve
spolupráci s Kanceláří architektury města Liberec, Městskými lesy a zoo jsou umísťovány nové lavičky a interaktivní
tabule. Přibude ještě venkovní
tělocvična a ptačí budky. Zároveň budou opraveny stávající
mostky a ohniště.

Devět nových domů
v Doubské ulici
V Doubské ulici ve Vesci vyroste devět menších bytových
domů. Díky této výstavbě
dojde k rozšíření komunikace pro obousměrný provoz,
k vybudování nového povrchu
včetně krajnic, nového chodníku po jižní straně komunikace, odvodnění a vsakování,
osazení nového dopravního
značení i příčného prahu při
vjezdu do lokality. Statutární
město Liberec se na úpravě
veřejné infrastruktury nepodílí. Plánovací smlouva zahrnuje
i finanční dary od investora ve
prospěch města. Milion korun
bude využito na rekonstrukci
kanalizace v ulici Vyhlídková,
další finanční příspěvek ve výši
285 000 Kč bude použit na
revitalizaci hřiště Vesec.

Zpravodaj až v září
Zpravodaj Liberec má v srpnu
prázdninovou přestávku. Další
číslo vyjde 14. září.

Primátor Jaroslav Zámečník pogratuloval Janu Pipišovi, který se v červnu stal mistrem Evropy do třiceti let v mezinárodní soutěži
hasičů FireFit v německém Hannoveru. Současně je i vicemistrem v absolutním pořadí, kde na něj stačil pouze závodník z Polska.
Reprezentant Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje se na první příčce umístil také v tandemu, takže celkově domů
přivezl dvě zlaté medaile. Na podzim se chystá do USA na celosvětovou soutěž v této náročné disciplíně. 
Foto Tomáš Tesař

Každý strom je pro město velmi vzácný,
životy a zdraví lidí jsou ale důležitější
Více než rok uplynul od tragické nehody, při níž ve Vyhlídkové ulici ve Vesci přišel o život řidič
motocyklu poté, co na něj spadl strom. Smutná událost tehdy mimo jiné vyvolala veřejnou diskusi o tom, nakolik se město Liberec jako správce zeleně zodpovědně věnuje péči, údržbě, ale
také odstraňování dřevin, které svým stářím a stavem ohrožují své okolí.

Redakce

„Péče o stromy je pro nás dlouhodobě jednou z priorit. Její součástí jsou i kontroly, díky kterým
můžeme včas mnoha stromům pomoci a zachránit je. Ale i předcházet nebezpečí, které může skončit
i vážným zraněním nebo dokonce
úmrtím. Každý strom je pro nás
velmi vzácný. Na druhou stranu,

Jaroslav Zámečník
primátor

„Neumím si představit, že
kvůli nesprávnému hospodaření spadne strom
například na maminku
s kočárkem.“

životy a zdraví lidí jsou pro nás důležitější,“ říká k problematice primátor Liberce Jaroslav Zámečník.
Organizace města, které mají
péči o zeleň na starosti, musely
podle primátora v uplynulém roce
častěji přistoupit ke kácení stromů
a keřů právě kvůli jejich špatnému
stavu. Stalo se tak třeba na přelomu
loňského a letošního roku.
Pokračování na str. 11
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Vodojem pro Ruprechtice
Začíná výstavba vodojemu Horská. Zajistí dostatek pitné
vody lidem v Ruprechticích a dalších čtvrtích.
Redakce

Vážení Liberečané,
tentokrát bych rád věnoval alespoň pár slov Moravě a události, která
během několika minut změnila životy mnoha lidí. Kdo z nás by si ještě nedávno pomyslel, že scény, kdy silné tornádo pustoší celé vesnice,
uvidíme i v naší zemi? Ničivý živel za sebou zanechal doslova spoušť.
Oběti na životech, desítky zraněných, ale také spoustu emotivních lidských příběhů. Současně ale rozpoutal neuvěřitelnou vlnu solidarity
a zájem lidí pomoci těm, kteří přišli o své blízké nebo o majetek.
Těší mě, že k dárcům a dobrovolníkům, kteří se rozhodli co nejrychleji pomoci poškozeným obcím a jejich obyvatelům, se prakticky ihned
připojilo i statutární město Liberec. Částka 600 tisíc už míří do čtyř
nejvíce zasažených míst, a to přímo na účty tamních obecních úřadů.
Veliké díky ale patří i všem, kdo neváhali a poslali byť jen symbolickou
částku nebo sami vyrazili pomáhat. Vzbuzuje to ve mně naději, že slušnost, ohleduplnost a zájem o druhé jsou vlastnosti, které nám naštěstí
pořád nejsou cizí. Kéž bychom podobně dokázali řešit i spoustu dalších problémů, které naši společnost trápí, štvou, ale i rozdělují.
Stačí si občas přečíst, jak spolu někdy komunikují lidé odlišných názorů v internetových diskusích nebo na sociálních sítích. Kritika, osočování, pomlouvání, ale i osobní útoky jako kdyby se stále častěji stávaly
společenskou normou. Argumenty, fakta a seriózní debata, kdy se lidé,
byť s odlišným názorem na věc, respektují a umí férově prosazovat svůj
pohled na věc, se bohužel vytrácejí. Ale třeba se pletu. Pokud ano, rád to
uznám. Stejně jako to, že některá témata, kterým se při správě a rozvoji
našeho města jako primátor věnuji, si někdy kritiku od vás, od občanů,
zasluhují. Jakákoliv zpětná vazba a reakce od veřejnosti, pokud jsou věcné a bez urážek, jsou pro mě velmi důležité. Ostatně, máte-li nějakou
kritickou poznámku či námět, neváhejte a napište mi e-mail na adresu:
zamecnik.jaroslav@magistrat.liberec.cz. Rád odpovím.
Jaroslav Zámečník,
primátor města Liberec

Otevřené dveře primátora
Každý měsíc mají zájemci o schůzku s libereckým primátorem
Jaroslavem Zámečníkem možnost navštívit jej v kanceláři ve druhém patře
historické budovy radnice. Vzhledem k měnícím se opatřením proti pandemii
volejte před návštěvou sekretariát. Telefon 485 243 165.
Aktuální termín je 14. září mezi 13. a 16. hodinou.

V Liberci začala dlouho očekávaná výstavba vodojemu Horská
s přivaděčem. Investice zhruba za
70 milionů korun má vyřešit nedostatečné zásobování vodou především pro část Ruprechtic.
Město na projekt získalo dotaci
ve výši přes 46 milionů z Ministerstva pro životní prostředí. Dalších
13 milionů pak zaplatí Severočeská
vodárenská společnost (SVS), a.s.
Na špatné zásobování vodou
kvůli nedostatečné kapacitě vodovodní sítě si obyvatelé z části
Ruprechtic kolem Horské ulice stěžovali téměř dvacet let. Začátkem
července město oficiálně předalo
stavbu dodavatelské firmě, která
začne se stavbou vodojemu s při-

vaděčem a navazujících sítí. Dokončit je má nejpozději začátkem
prosince příštího roku.
„Jde o strategickou investici, která má do budoucna zajistit dostatek vody nejen pro tuto městskou
část, ale po dobudování vodovodních řadů i pro Kateřinky, Radčice
a Krásnou Studánku. V první fázi
by podle našich odhadů měla stavba nového vodojemu pomoci více
než tisícovce tamních obyvatel,“
říká náměstkyně primátora Radka
Loučková Kotasová.
Optimální technické řešení
má garantovat nejen dodávku
pitné vody pro oblast kolem ulic
U Slunečních lázní a Elišky Krásnohorské, ale do budoucna i pro
připojení domů v oblasti ulic Kovařovicova, Hostivítova, Divoká, Krakonošova a Trpasličí.
Stavební práce na vodojemu a další infrastruktuře
omezí na několik měsíců
dopravu v této části Liberce.
Veřejnost musí počítat s tím,
že v lokalitě budou uzavírky
a regulace dopravy.
„Půjde o skutečně náročnou stavbu, která lidem dočasně trochu znepříjemní
život. Věřím ale, že budou
shovívaví. Už proto, že na vyřešení problému s nedostatkem pitné vody v této části
města čekali spoustu let,“
dodává náměstkyně Radka
Loučková Kotasová.

Zeptejte se
primátora
Přijďte se zeptat
primátora na to, co se
chystá ve vašem okolí,
a neformálně si popovídat
o tom, co vás i město
trápí. Vždy od 17.00.

^L

28. 7. U Vodníka
		 u Starých pekáren
4. 8. Park Nové
		Vratislavice
11. 8. Kiki bar
		 na hřišti ve Vesci
18. 8. U Krakonoše
		
na Králově Háji
25. 8. Rapid
		 v Pavlovicích
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49 nových bytů Na Žižkově
Do dvou let postaví město s pomocí evropských dotací
v ulici Na Žižkově v Rochlici nové bytové domy s 49 byty.

Redakce
Na místě bývalé základní školy
vyrostou čtyři spojené čtyřpodlažní domy. K předání staveniště
dojde letos v září. Předpokládaný
termín dokončení celého projektu
je v červnu 2023.
„Podél ulice vznikne objekt se
čtyřmi samostatnými vchody, s celkem 49 novými sociálními byty.
Veřejná zakázka bude mít maximální předpokládanou hodnotu
120 000 000 Kč bez DPH,“ říká ná-

městkyně pro strategický rozvoj
a dotace Radka Loučková Kotasová.
Pro sociální bydlení město Liberec v současnosti přestavuje městské domy v ulici Dr. Milady Horákové, Orlí a Proboštská. Liberec
sociální byty podle pravidel přiděluje lidem v aktuální bytové nouzi,
které buď nemají žádné, nebo mají
pouze nevyhovující bydlení. Jedná
se o rozmanitou cílovou skupinu,
která může zahrnovat absolventy,
matky samoživitelky, rodiny i jednotlivce.

Odstávka dokladů 29. a 30. 7.

Magistrát města Liberec upozorňuje občany, že ve čtvrtek 29. 7. 2021 a v pátek 30. 7. 2021 nebude v celé ČR
možné podávat žádosti o vydání občanských průkazů ani
biometrických cestovních pasů.
Oddělení správních činností

Důvodem je plánovaná celorepubliková technologická odstávka
systému CDBP (cestovní doklady
s biometrickými prvky), která souvisí s implementací elektronických
občanských průkazů s biometrickými údaji do stávajícího systému
CDBP dle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady EU 2019/1157.
Nové občanské průkazy vydávané od 1. 8. 2021 budou obsahovat
biometrické prvky, podobně jako
cestovní pasy. Občanské průkazy
vydané do 1. 8. 2021 pozbývají platnosti dnem v nich uvedeným nebo
po 3. 8. 2031. Není tedy nutné žádat o nový občanský průkaz s biometrickými údaji v případě, kdy je
stávající občanský průkaz platný.
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Zároveň doporučujeme občanům, kteří již nyní na MML žádají o doklady nebo je potřebují
vyzvednout, aby využívali kromě
pondělí a středy i ostatní úřední
dny. MML má úřední dny každý
den od pondělí do pátku. V tyto
dny není potřeba být předem objednán. Každou třetí sobotu v měsíci je možné vyřídit doklady na
základě předchozího objednání
pomocí on-line objednávacího
systému.
Fronty se tvoří nejčastěji v pondělí a ve středu, přičemž čekací doby
v tyto dny jsou i při obsazení všech
přepážek i více než hodinu. Oproti tomu v úterý, čtvrtek a pátek je
provoz na přepážkovém pracovišti
plynulý, žádosti jsou vyřizovány
téměř bez čekání.

Plánované uzavírky v Liberci
Sokolská do 09/2021
Úplná uzavírka. Oprava vodovodu,
kanalizace, plynovodu, oprava povrchu
komunikace, chodníků, ploch a veřejné‑
ho 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. Rekon‑
strukce vodovodu a kanalizace, rekon‑
strukce 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. Rekon‑
strukce kanalizace, vodovodu, plyno‑
vodu, kabelového vedení NN, oprava
povrchu komunikace, chodníků a veř.
osvětlení.
Slovenská do 10/2021
Úplná uzavírka. Oprava vodovodu,
kanalizace, oprava povrchu komunika‑
ce, chodníků a veřejného osvětlení.
Srbská do 09/2021
Úplná uzavírka. Oprava vodovodu,
kanalizace, oprava povrchu komuni‑
kace.
Letná a Stračí 06–10/2021
Letná – částečná uzavírka, Stračí –
úplná uzavírka. Úprava křižovatky,
komunikace a chodníků, odvodnění,
úprava dešťových kanalizačních pří‑
pojek, veřejného osvětlení a napájení
a kabeláže 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, komunika‑
ce, 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. Předpoklá‑
dané 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.
Liberec–Stráž nad Nisou
do 08/2021
Uzavřen bude rychlý pruh v obou smě‑
rech na etapy od tunelu až po Casino
ve Stráži. Oprava kanalizace bezvý‑
kopovou 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 kruho‑
vém objezdu, bude uzavřena krajnice
a zúžen jízdní pruh, v některých etapách
bude provoz řízen kyvadlově semafory.
Nová Ruda 08–10/2021
Ulice Jablonecká a Tanvaldská v úseku
od ulice Hedvábná po ulici Pivovarská
a od ulice Klášterní po ulici Na Bídě.
Bude probíhat výměna krytu vozovky
po polovinách, provoz řízen semafory.

^L
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My všichni školou povinní
Restart výuky na ZŠ Sokolovská

Plány, které pedagogům a žákům překazila pandemická situace covidu-19, se mohly ke konci
školního roku konečně realizovat.
Ludmila Moravcová,
ZŠ Sokolovská, Liberec

Na Den dětí 1. června a následující čtvrtek proběhl s žáky 9.
ročníků ZŠ Sokolovská projektový
den na téma Energie v našem životě. Realizace tohoto dne proběhla ve spolupráci s Teplárnou
Liberec.
Žáci získali představu o funkci a provozu teplárny, vytvořili si
představu o dalších možnostech
získání tepla a užitkové vody pro
domácnost. Na praktickém příkladu výměníkové stanice ve školním objektu se seznámili s funkcí
tohoto zařízení. Také získali dovednost posoudit ekonomickou
stránku různých zdrojů tepla a jejich vliv na životní prostředí.
Děkujeme pracovníkům Teplár-

Milé učitelky, milí učitelé,
konečně je to tady! O prázdninách odpočívejte, zasloužíte
si to za tento školní rok měrou vrchovatou. Pro mě jste
se zdravotníky a pracovníky
v sociálních službách BEST IN
COVID! Děkuji za sebe, svůj
rezort i své děti. A v září na
shledanou v otevřených školách!
Ivan Langr, náměstek primátora

ny Liberec, Romanu Petruchovi za
odborné vedení projektového dne

Na ZŠ Kaplického finišují s projektem
Pavel Zeronik,
ředitel ZŠ Kaplického
Na ZŠ Kaplického proběhl projekt s názvem „Škola také potřebuje pečovat o své zaměstnance jako
kterákoliv jiná firma“. Škola provedla transparentní změny v organizační struktuře tak, aby bylo každému ze zaměstnanců jasné, jaké
jsou jeho pravomoci a komu se zodpovídá. Zaměstnanci se mohou skrze pravidelné setkávání odborných
úseků podílet na celkové strategii
školy. Jedním z hlavních cílů projektu bylo také nastavení jednotného
způsobu komunikace směrem navenek a také jednotného postupu
při řešení neobvyklých situací.
Velmi důležitou součástí projektu jsou i teambuildingy, v rámci
nichž se všichni zaměstnanci vyjadřují k nastoleným změnám a řeší
nastalé situace tak, aby jejich řešení bylo efektivní pro všechny strany. Vedle teambuildingů se pra-

Poděkování
učitelkám
a učitelům

videlně konají také individuální
a skupinové koučinky, které mimo
jiné napomohly k novému nastavení a zpřehlednění vnitřních mechanismů organizace. Současně
však přispívají k osobnostnímu
růstu všech zaměstnanců. Pro vedoucí zaměstnance je k dispozici
i mentoring, jehož cílem je rozvoj
schopností vedoucích pracovníků
v rozhodovacích procesech.
Přestože byl průběh projektu
ovlivněn situací kolem koronaviru,
v průběhu roku 2021 jsme se mohli
sejít k workshopu i teambuildingu.
V rámci obou těchto akcí se zaměstnanci zabývali současným nastavením pravidel a jejich obměnou do
budoucna. Obě akce prospěly celkovému klimatu mezi zaměstnanci
ZŠ Kaplického a z teambuildingových akcí se stala oblíbená tradice.
Projekt CZ.03. 1. 51/0.0/0.0/1
7_130/0009339 běží od 1. 9. 2018
vychází z auditu, který ředitelství
školy nechalo provést v roce 2017.

a Evě Štefkovičové za pomoc při
přípravě a organizaci této aktivity.

Čtenářská slavnost
Letošním rokem zavedla Základní škola Broumovská novou
tradici, na které se nejmladší žáci stávají oficiálními čtenáři.
Třídní učitelky prvních tříd,
ZŠ Broumovská
Svoje schopnosti však musel každý prvňáček prokázat a uspět tak
v šesti různých čtenářských disciplínách. Někteří si lámali hlavu nad
hádankami, zatímco jiní žáci se
zapotili u poznávání pohádek. Nikomu však nedělalo problém najít
v textu „vetřelce“ či přiřadit obrázek rostliny ke správnému popisu.
Slavnost by se ovšem neobešla
bez pomoci žáků ze školního parlamentu, kteří dohlíželi na jednotlivá
stanoviště a byli oporou a pomocí
pro naše nejmenší. Všichni prvňáčci nakonec úspěšně splnili veškeré
úkoly, a mohli tak být prohlášeni za
čtenáře. Z rukou třídních učitelek
a ředitele školy závěrem dostali diplom a knihu s věnováním.
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Z města a radnice
Krátkézprávy
600 tisíc pro Moravu
Mimořádná rada města
28. června schválila pomoc
obcím zasaženým ničivým tornádem. Čtyři konkrétní obce
na jižní Moravě, které zasáhlo
ničivé tornádo, dostaly celkem
600 tisíc korun. Město každé
z nich poskytlo přímý finanční
dar. Obce Lužice a Mikulčice
na Hodonínsku, ale také obec
Hrušky a městys Moravská
Nová Ves na Břeclavsku peníze obdržely hned po potvrzení
zastupiteli.
„Všem čtyřem nejvíce poničeným moravských obcím
darujeme stejnou částku,
tedy 150 tisíc korun. Stejně
jako se zvedla vlna pomoci
obyčejných lidí, je důležité,
aby fungovala i solidarita mezi
obcemi a kraji. Pomáhat si
v podobných situacích je naše
povinnost. Starostové dotčených obcí budou potřebovat

Část Sokolské ulice bude čtyři měsíce neprůjezdná
Kvůli opravě vodovodu, kanalizace a plynovodu je od 12. července uzavřena část Sokolské
ulice. Uzavírka potrvá do 14. listopadu.
Redakce
Uzavřen bude úsek mezi křižovatkou se Zhořeleckou ulicí u Malého divadla a křižovatkou s Frýdlantskou ulicí. Objízdná trasa povede
kolem radnice, přes Sokolovské náměstí a Chrastavskou ulici.
Část Sokolské ulice projde
v průběhu dvou let postupnou
proměnou. Letos tady budou stavbaři dělat nové inženýrské sítě.
Rekonstrukce je už nutná. Dlouho
odkládanou výměnu zastaralého
poruchového vodovodu z roku
1954 a popraskané kanalizace provede Severočeská vodárenská společnost (SVS). Následně se přidají
plynaři. Město opraví chodníky
a povrchy ulice, včetně přilehlého
veřejného osvětlení. Projekt finálních úprav Sokolské ulice řeší Kancelář architektury města Liberec.
Jde o další takzvanou sdruženou
investici ve spolupráci správců in-

ženýrských sítí, Ředitelství silnic
a dálnic (ŘSD) a města Liberec.
„Sokolská ulice, Šaldovo náměstí a dále Jablonecká ulice je
v současnosti státní silnicí a správu vykonává liberecká pobočka
Ředitelství silnic a dálnic. V dalších

letech budeme postupně ve spolupráci s Libereckým krajem v rekonstruovaných úsecích pokládat
nový asfalt, opravovat chodníky,
přidávat parkovací místa a sázet
stromy,“ říká primátor města Jaroslav Zámečník.

Bazén – prioritou je plavat až do rekonstrukce

Dlouhodobě nepříznivá epidemická situace vůbec nepřeje provozování libereckého bazénu.
Ivan Langr, náměstek primátora
pro kulturu, školství, sociální věci
a cestovní ruch

každou korunu, aby co nejdříve dokázali obnovit nutnou
infrastrukturu a vrátit lidem
víru a naději,“ říká primátor
Liberce Jaroslav Zámečník.

Až do začátku června byl plavecký stadion dlouhé měsíce nuceně uzavřen, a tedy generoval jen
provozní ztráty; i nyní musejí jeho
návštěvníci při vstupu nařízením
státu prokazovat vyšší míru bezinfekčních podmínek než třeba
milovníci divadla či hosté v restauracích. Návštěvnost je tedy logicky
nižší, než by bylo ekonomicky žádoucí.
Přesto všechno je jedinou prioritou vedení města udržet sportovní, kondiční i školní plavání až do
zahájení rekonstrukce bazénu.
Podle předpokladu by k pře-

dání staveniště mělo dojít někdy
v polovině roku 2022. Společnosti
Ještědská sportovní (dále jen JSS),
která bazén ve funkčním stavu
spolehlivě udržuje již takřka 30
let, proto zastupitelstvo města schválilo mimořádnou dotaci ve výši 3,2 milionu korun, aby
pomohlo provozně překlenout
alespoň dobu do konce září. Co
nastane poté, teprve obě strany
vyhodnotí na konci léta.
JSS má smlouvu s městem do
konce roku 2021, a pokud to bude
jen trochu ekonomicky schůdné,
termín naplní. Po 1. lednu 2022
pak patrně existují jen dva reálné scénáře (nebude-li bazén opět
uzavřen kvůli covidu, nebo v jeho
provozu nedojde k neodstranitel-

né havárii): buď se město dohodne
s JSS na pokračování smlouvy až
do rekonstrukce, nebo bude bazén
několik měsíců provozovat samo
prostřednictvím nové společnosti
Bazén Liberec.
Ekonomické analýzy ukazují,
že oba modely jsou zhruba stejně
finančně nákladné, vlastní provoz
by ale na město přenesl významná
bezpečnostní a technická rizika,
která dosud nemusí řešit přímo.
Ostatně, racionalitu tohoto přístupu potvrzuje i fakt, že smlouvu
s JSS z roku 2000 zatím každá politická reprezentace města (v různě
pestrých složeních) opakovaně
prodlužovala, protože si vždycky
snadno spočítala její primární výhodnost.

Červenec 2021
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Prudký růst cen zdraží rekonstrukci bazénu
O desítky milionů korun se může prodražit plánovaná rekonstrukce plaveckého bazénu v Liberci. Důvodem je nečekaně prudký nárůst cen a nestabilita na trhu se stavebními materiály, z nichž některé v posledních týdnech zdražily až o 200 procent.
Redakce
Město kvůli nárůstu cen materiálů začne intenzivně hledat další
varianty, jak nákladnou rekonstrukci financovat. Odhadované
náklady jsou nyní na necelé miliardě korun včetně DPH.
„Zatímco ještě před dvěma měsíci jsme počítali s částkou přibližně 700 milionů bez DPH, nyní se
blížíme k sumě kolem 820 milionů.
Nikdo navíc nedokáže odhadnout,
jak se situace vyvine, ale hlavně
kdy a v jaké úrovni se současný
růst cen zastaví. Proto musíme
začít hledat další nové možnosti financování a ve správný čas vybrat
nejvhodnější způsob, jak složitou
rekonstrukci zaplatit,“ říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.
Odhad ceny, kterou by Liberec

musel podle aktuálních propočtů za opravu sportovního areálu
zaplatit, se nyní i s daní z přidané
hodnoty (DPH) blíží miliardě korun. Město si nicméně v tomto případě bude vzhledem k charakteru
stavby a investice DPH odečítat.
Zároveň chce hledat i nové varianty financování. Vedení radnice už
dříve oznámilo, že se bude ucházet o dotaci ze státem zřízené Národní sportovní agentury (NSA).
Tam chce získat maximální možnou podporu. Další peníze pak
musí uvolnit v rámci standardního
rozpočtu s tím, že hlavní část obří
investice bude krýt bankovní půjčkou na 10 nebo 15 let.
„To, jakou cestou budeme bazén nakonec financovat, je bohužel stále nejasné, protože faktorů,
které konečnou cenu rekonstrukce

do jejího zahájení v příštím roce
ovlivní, se objeví ještě celá řada.
Jisté ale je, že na část té investice
si budeme muset půjčit. Kolik, za
jakých podmínek a na jak dlouho
opravdu nelze teď předpovědět.
Hodně bude záležet i na tom, jak
budeme úspěšní s žádostmi o získání dotačních peněz,“ vysvětluje
statutární náměstek primátora pro
ekonomiku a správu majetku Zbyněk Karban.
O ně se Liberec chce ucházet
nejen u NSA, ale i v dalších státních dotačních programech.
Do finální ceny, kterou město
nakonec za opravu plaveckého bazénu zaplatí z vlastní pokladny, se
promítne i to, za jakých podmínek
vysoutěží dodavatele. Výběrové řízení chce vyhlásit hned po vydání
stavebního povolení.

Plavecký areál na Tržním náměstí byl postavený v polovině 80.
let minulého století podle návrhu
architekta Pavla Švancera. Jeho
současný stav ale potřebuje zásadní rekonstrukci.
Dosluhuje v něm technologické
zařízení a nevyhovující je i zázemí
pro návštěvníky. Střechou zatéká,
vana hlavního bazénu prosakuje.
Radnice modernizaci areálu chystá od roku 2015. Stavební práce by
měly začít v roce 2022 a potrvají
zhruba 18 měsíců.
Stadion v době před pandemií
koronaviru ročně navštěvovalo
350 000 až 400 000 návštěvníků.
V areálu jsou celkem tři bazény
včetně padesátimetrového. Dále
dva tobogany, vířivky, skluzavka,
sauny, Kneippův chodník a několik dalších atrakcí.

Mateřská škola v Husovce Pražírna DOK stavbou roku
rozkvete na podzim
v Libereckém kraji

Děti se do opravené školky vrátí ještě letos. Rekonstrukce
potrvá pouhé čtyři měsíce.
Dana Vorlová
Odloučené pracoviště mateřské školy
Klášterní v Husově
ulici projde od července do října rekonstrukcí díky projektu
„Stavební úpravy pro
energetické úspory
MŠ Klášterní“, který
je další z řady akcí
přinášejících žákům
mateřských škol zřizovaných městem větší komfort
a pohodlí. V neposlední řadě tím
získá důstojnou podobu další z historických domů v centru města.
Zhotovitelem stavby byla vybrána firma Pozemní stavitelství,
s.r.o., s cenou stavebních prací 4,6
milionu korun.
Rekonstrukcí budovy dojde
k odstranění statických a funkčních poruch, ke zlepšení tepelně-technických vlastností výplní

Odborná porota i veřejnost letos opět vybíraly z přihlášených
stavebních počinů Libereckého kraje v tradiční Soutěži Karla
Hubáčka originální architektonické projekty. Absolutním vítězem se stala liberecká stavba DOK Nordbeans, a to pro své
kvalitní architektonické řešení brownfieldu.
Liberecký kraj

otvorů, obvodových konstrukcí,
střešního pláště a estetického
vzhledu. Děti i učitelský sbor budou mít po dobu rekonstrukce
náhradní zázemí v hlavní budově
MŠ Klášterní.
Celkové náklady projektu se odhadují kolem 5,5 mil. Kč a budou
z části hrazeny z dotací Evropské
unie, konkrétně z Operačního programu Životní prostředí v předpokládané výši 2,2 mil. Kč.

Pozornost odborné i laické poroty se tentokrát upřela ke stavbám pro veřejnost. Zatímco lidé
se v hlasování zaměřili především
na společenský význam projektu,
odborná porota posuzovala architektonická kritéria. Přidanou
hodnotou absolutního vítěze, kavárny a pražírny DOK Nordbeans,
bylo využití chátrajícího objektu
u nádraží. S veřejností se odborníci shodli na ocenění pro nový
pavilon Mateřské školky v Mníšku.
Cenu poroty si odnesla Kotelna
na biomasu Andělská hora jako
zvláštní ocenění za záchranu architektonického dědictví.
Vítězové obdrželi autorskou
cenu, skleněnou vodováhu, kterou
pro Soutěž Karla Hubáčka vytvořil v roce 2019 student umělecké

sklářské školy v Železném Brodě
Roman Mareš. Sadou stříbrných
mincí s motivem baziliky sv. Petra
ve Vatikánu pak vítěze obdaroval
partner soutěže Česká mincovna.

8

Zpravodaj^Liberec

Červenec 2021

inzerce

Objevte kvalitní produkty s přidanou hodnotou
V rámci podpory zdravého životního stylu a trvale udržitelného rozvoje vzniká spousta aktivit
a projektů. Příkladem jde i společnost Kaufland, která sází na produkty s přidanou hodnotou
a vysokou kvalitu svých privátních značek.
Kaufland přijímá odpovědnost za prostředí, ve kterém působí a které společně
vytváříme. Nabízí takové zboží a produkty, jejichž výroba je šetrná vůči životnímu
prostředí a přírodním zdrojům.
Produkty s přidanou hodnotou
Kaufland v minulém roce výrazně rozšířil sortiment bio produktů. Značná
část jeho čokoládových výrobků je
označena logem Fairtrade. Nabízí také
čerstvé ryby, které pochází výhradně
z udržitelného rybolovu. Velká část bytového textilu a oblečení privátních značek Kauflandu je vyrobena z biobavlny
s certifikací GOTS.
Odpovědný sortiment
Věděli jste, že Kaufland změnou obalů v úseku ovoce/zelenina uspořil ročně
až 100 tun plastu? Významně omezuje

i barviva, látky ovlivňující chuť a konzervanty. Mletá masa a uzeniny vyrábí bez
glutamátu a v mělněném mase používá
jako konzervant himalájskou sůl. U ovoce
a zeleniny akceptuje pouze jednu třetinu
povoleného obsahu reziduí pesticidů určených evropskými normami. I dobré životní podmínky zvířat jsou pro Kaufland
velice důležité. Zcela se zřekl prodeje kožešinových produktů a nenabízí ani kachní či husí maso z chovů, kde jsou zvířata
násilně vykrmována či zaživa škubána.
Do roku 2025 zároveň ze svého sortimentu zcela vyřadí vejce z klecového chovu.
Již dnes si však zákazníci mohou vybrat
vejce z podestýlkového chovu, biofarem
či volného výběhu.
Kouzlo privátních značek
Privátní značky tvoří důležitou součást
sortimentu Kauflandu, který se záro-

veň významně podílí na jejich vývoji. Má
tak plnou kontrolu nad kvalitou a složením jednotlivých produktů, a může tak
u svých výrobků aktivně snižovat množství soli, tuku, cukru či jiných sladidel.
Při jejich výrobě dodržuje přísné normy,
které například zakazují užití vajec z klecového chovu. Produkty privátních značek díky své vysoké kvalitě každoročně
bodují v řadě spotřebitelských soutěží. Ocenění Volba spotřebitelů či Česká chuťovka pravidelně získávají masa
a masné produkty vyrobené ve vlastním
masozávodě v Modleticích u Prahy. Certifikát Česká chuťovka obdržely krátce
po svém uvedení na trh loni na podzim
také výrobky nejnovější privátní značky
K-Jarmark pocházející výhradně od českých výrobců.

NAŠE KVALITNÍ MASO
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V příštím roce město opět uvolní
5 milionů na vaše nápady
Chcete zkrášlit své okolí nebo máte návrh, který by zlepšil život v Liberci? Máte vlastní nápad?
Tak pojďme Tvořit Liberec. Jen vy rozhodnete o tom, kam půjdou peníze z části rozpočtu města.
Redakce
Na podzim začne druhé kolo
participativního rozpočtu, při
kterém budou občané přímo rozhodovat o využití části investic.
Liberečané budou sami navrhovat a svým hlasováním podporovat projekty, které radnice
následně zrealizuje. Na tyto projekty podle přání obyvatel plánuje
město Liberec vyčlenit 5 milionů
korun.
V září zastupitelé projednají
pravidla a harmonogram participativního rozpočtu 2022.

Krátkézprávy
Nemocnice má nový
CT přístroj
V červnu dorazil do liberecké
nemocnice nový CT přístroj
od společnosti Philips Česká
republika. Ten nahradil demontovaný výpočetní tomograf pořízený v roce 2006.
Nový CT 5000 Ingenuity
Premium do objektu Pavilonu
chirurgických oborů (budova
A) byl ve středu 23. června
uveden do provozu.

Advent a Velikonoce
v režii Elsetu
Kompletní zajištění akce
„Liberecký advent a Velikonoce“ (Velikonoce od roku
2022) a jejich doprovodného
kulturního programu v letech
2021 až 2024 bude pro město
Liberec realizovat společnost

Liberečané budou moci v říjnu
podávat návrhy a nápady, jak vylepšit své okolí nebo život v ulici.
Jak se ukázalo v minulém ročníku, nejvíce podnětů směřovalo
k projektům do veřejných prostor,
sportovišť, hřišť, parků a úprav
podoby veřejných prostranství.
U podaných projektů bude
město posuzovat proveditelnost.
Tedy například zda realizaci projektu nebrání nějaká technická

Elset, s.r.o., za nabídkovou
cenu 1 225 000 Kč bez DPH.
Ze dvou nabídek, které město
ve veřejné zakázce obdrželo,
či právní překážka, případně jiný
záměr města.
Které projekty město zrealizuje, rozhodnou lidé v březnu příštího roku hlasováním. Následně
budou prezentovány výsledky
a bude stanoven finální seznam

vítězných projektů; začne se s jejich realizací.
Zavedením
participativního
rozpočtu se radnice snaží vtáhnout Liberečany do rozhodování
o veřejných financích a rozvoji
města.

vybrala hodnoticí komise
podle předem daných kritérií
společnost Elset.

Oprava Památníku obětem komunismu

V loňském roce byl neznámými vandaly poškozen Památník obětem komunismu v Jablonecké ulici. V červnu byla oprava dokončena tak, aby byl památník připraven na pietní akci, která se konala při příležitosti Dne památky obětí komunistického režimu.
Odbor ekologie
a veřejnéhoprostoru
Oprava bohužel trvala dlouho,
a to z důvodů závažných technických problémů na straně dodavatele, kterému dvakrát praskly
skleněné tabule, které se vyráběly
speciálně pro tuto akci. Jednou
sklo bohužel prasklo ještě při výrobě a podruhé zhotoviteli prasklo
při převozu do Liberce. K poškoze-

ní tohoto památníku nedošlo poprvé, ale již v roce 2012 bylo jedno
ze skel nutné vyměnit. I tehdy jej
poškodil neznámý vandal.
V rámci opravy bylo nyní provedeno odstranění poškozených nátěrů, nové nátěry konstrukce, dodání a instalace nových reflexních
skel a v neposlední řadě se ještě
nyní provádí doplnění odcizených
prvků nápisu. Celá oprava památníku vyšla na 357 156 Kč vč. DPH.
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Životníprostředí
Černé skládky v Ruprechticích
V uplynulých týdnech se v Ruprechticích podařilo zlikvidovat dvě větší černé skládky, které
místní obyvatele dlouhodobě trápily.

Odbor ekologie a veřejného prostoru
První odstraněná skládka se nacházela za Židovským hřbitovem.
Místo bylo v minulosti částečně legálně a částečně neoprávněně využíváno jako prostor pro zahrádky.
Patrné zde byly ještě staré záhony,
oplocení nebo zbytky chatky, kterou obývali bezdomovci. Strážníci
Městské policie Liberec lokalitu
namátkově kontrolovali a při jedné noční obhlídce zde našli ženu

v bezvědomí a ve velmi špatném
zdravotním stavu; byla předána
rychlé záchranné službě.
Vzhledem k vysoké míře znečištění městská policie požádala
o vyčištění místa.
Druhá zlikvidovaná skládka
byla poblíž Radčické ulice v lesíku, kde byly Jizersko-ještědským
horským spolkem nedávno vytvořeny tůně pro obojživelníky a kde
je doložen výskyt například mloka
skvrnitého. Na rozmezí pozem-

ků ve vlastnictví města a Lesů ČR
se nacházela větší skládka a opět
stará, avšak zachovalejší chatka,
která v minulosti pravděpodobně
sloužila jako zázemí pro malou
zahrádku. Chatka však na základě
zjištěných informací od místních
obyvatel byla po mnoho let opuštěná a vyhledávaná lidmi bez domova včetně osob závislých na
drogách. Stavení bylo od podlahy
ke stropu prakticky zarovnáno odpadky, které prohledal pro jistotu
služební pes.
Ačkoliv bylo znečištěné širší
území, chatka s hlavním nepořádkem byla postavená na pozemku
Lesů ČR. Po dohodě s lesní správou došlo k její likvidaci. Zástupci
lesní správy se výraznou měrou
postarali o postupný odvoz vysbíraných odpadků, svým podílem
přispěly také Technické služby
města Liberec nebo společnost
FCC Liberec.
O náročnou ruční práci se postarali pracovníci Komunitních
prací Liberec, kteří oba prostory
pečlivě vyčistili. Rozebrání obou
stavení a napytlování veškerého
odpadu do téměř 250 kusů pytlů
zabralo skupince pracovníků téměř dva týdny. Celkem bylo odstraněno na šest tun odpadu.

Nový park pro děti i dospělé

V zelenou zónu pro vzájemná setkávání a prázdninová dobrodružství se proměnila zahrada
někdejší mateřinky na Ruprechtické ulici.
Přes léto se tam uskuteční
příměstské tábory, louka se slunečníky – takzvaný RuprPark – je
přístupná všem Liberečanům.
Úpravy dosud ledem ležící zeleně
provedlo Česko-německé centrum, které tam sídlí, spolu s městskou společností Elset.
V zadní části zahrady vznikly

překážky pro nácvik parkouru a například pískoviště poslouží také pro
pétanque. Vedle letního baru se
zmrzlinou se budou moci návštěvníci ruprechtické zelené zóny také
protáhnout při badmintonu, využít
zahradní ohniště a děti se budou
moci vydovádět na skákacích hradech nebo si zakopat s míčem. Za-

hrada poslouží také česko-německému dialogu a prázdninovému
poznávání němčiny.
Spolek
Němců
působí
v Ruprechticích od roku 1995.
Rozpadající se mateřinku převzal
tehdy od města a postupně ji díky
pomoci z Německa přetvořil v Česko-německé centrum.

Krátkézprávy
Dětský odpadový den
v polovině září
Přijďte ve středu 15. září mezi
10. a 17. hodinou do parku
v Budyšínské ulici nad Tržním
náměstím. Statutární město
Liberec zde již popáté v řadě
uspořádá velký Dětský odpadový den, který bude plný
zábavných atrakcí zaměřených
na ty nejmenší děti ve městě.
Malí návštěvníci se tak hravou
formou mohou dovědět více
o tom, jak se správně odpad
třídí, jak je s ním dále nakládáno a co lze z odpadu vyrobit.
Na akci budou připraveny rozmanité soutěže nebo skákací
atrakce, kterým bude vévodit
speciální skákací dráha.

Dar ZAPA beton pro
dětské hřiště
Společnost ZAPA beton u příležitosti 30 výročí založení
společnosti darovala městu
Liberec 15 tun praného kačírku v hodnotě 10 tisíc Kč, který
bude využit v rámci obnovy
dopadové plochy na dětském
hřišti v Puchmajerově ulici.

11

Zpravodaj^Liberec

Červenec 2021

Parkoviště pro kontejnery se osvědčila
Další kontejnerová stání v libereckých ulicích dostala nový parkovací systém, který udrží kontejnery na svém místě.

a nedostupné pro obyvatele i pracovníky svozové společnosti. Na některých místech byl systém použit
také pro zajištění většího prostoru
pro parkování nebo úpravy celkového stání tak, aby před nádobami
nešlo zaparkovat vozidlem a byl
zajištěn přístup pro jejich pravidelný výsyp. Díky lepšímu uspořádání
vznikl na několika stanovištích také
prostor pro další kontejnery.
Úprav se tak nově dočkala stanoviště v ulicích Americká, Barvířská, Dobiášova, Jeřmanická, Letná, Melantrichova, Topolová nebo
U Mlékárny.

Odbor ekologie a veřejného prostoru
Na jaře jsme psali o novém využití speciálních pořadačů pro umístění kontejnerů na sběr komunálního
a separovaného odpadu. Poměrně
jednoduchá kovová konstrukce
upevněná na betonových podstavcích vytváří jasně vymezené místo
pro umístění nádob na odpad tak,
aby celkový využitý prostor byl co
nejmenší, avšak pro manipulaci
s nádobami dostatečný. Toto jednoduché zařízení bylo využito v místech, kde byly nádoby častokrát
přesouvány, byly překryté přes sebe

>> Každý strom je pro město velmi vzácný…
Dokončení ze str. 1
Kvůli poškození a různým typům onemocnění odborníci nařídili odstranit v některých lokalitách města desítky napadených
či jinak havarijních dřevin. Téměř
ve sto procentech případů se přitom jednalo o stromy, které nebylo možné jakýmkoliv dostupným
způsobem zachránit. Rozhodnutí o jejich likvidaci zároveň vždy
předcházela odborná debata
a také posudky zkušených expertů, kteří ke kácení vydávají příslušná povolení.
„Nikdo z nás nemá radost, když
se musí pokácet jakýkoliv strom.
Natož, když je jich více. Pokud ale
onemocní a vysychají i přesto, že
jim je věnována maximální péče,
pak nezbývá než jednat. Musíme
mít stále na paměti, že každý takový strom může nečekaně spadnout
a ohrozit životy a zdraví občanů.
Neumím si představit, že kvůli
nesprávnému hospodaření někde
spadne nezdravý strom například
na maminku s kočárkem,“ upozorňuje primátor Jaroslav Zámečník s tím, že postup, který úředníci
a zaměstnanci města nyní aplikují,
považuje za zodpovědný, přestože
se některým kritikům nelíbí.
Jen vloni na podzim pracovníci
Technických služeb města Liberec
(TSML) zjistili přes 130 havarijních
stromů. Dalších 83 nechal prověřit

orgán ochrany životního prostředí, aby vzápětí vydal pokyn k jejich
okamžitému odstranění. Přes padesát nebezpečných stromů odhalili i zaměstnanci majetkového odboru dokonce přímo v zahradách
mateřských školek. Před několika
Výsadba podzim 2020 až jaro 2021
Rok

TSML + EP
Odbor MS
Odbor SM

Stromy

61
56
53

Keře

364
120
45

Celkem bylo na městských
pozemcích vysazeno na podzim
2020 a na jaře 2021 170 ks stromů
a 529 ks keřů. Další výsadba za
pokácené dřeviny, které byly skáceny v období vegetačního klidu
2020–2021, bude vysazena v souladu s rozhodnutím odboru
životního prostředí MML na
podzim 2021.

dny
navíc
silný vítr na
sídlišti Gagarinova vyvrátil 4 vzrostlé
stromy jen pár
metrů od dětského hřiště.
Faktorů, které
ovlivňují, kolik stromů se musí pokácet, je celá řada.

Za každý pokácený strom navíc
město v rámci takzvané náhradní
výsadby vždy nejpozději do 3 let
zasadí jeden nový strom či keř.
Celkově ale Liberec dlouhodobě
sází nebo má připravenou výsadbu významně vyššího počtu dřevin, než kolik jich musel odstranit.
To je i jedním z důvodů, proč dlouhodobě zůstává druhým nejzelenějším městem v ČR.
Výsadba Městských lesů 2020
smrk ztepilý
jedle bělokorá
borovice lesní
modřín opadavý
dub zimní
buk lesní
celkem

3 200 ks

1 200 ks
17 600 ks
400 ks
10 200 ks
4 000 ks
36 600 ks dřevin

„V závislosti na klimatických
změnách si plně uvědomujeme
nezastupitelnost zeleně v zastavěném území. Proto kancelář architektury města s odborem ekologie
a veřejného prostoru připravují či
již realizují řadu projektů, které
přispějí k zadržení vody, zamezí vzniku tzv. tepelných ostrovů
v centrálních částech města a tato
výsadba pomůže snížit i vliv znečištění na zdraví občanů. Podmínky pro výsadbu dřevin jsou
letos příznivé. Proto nižších teplot
a deštivějšího počasí plně využíváme a sázíme dřeviny o sto šest,“
říká vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru Lucie Sládková.
Celkem se na městských pozemcích od loňského podzimu
2020 do letošního jara vysadilo
bezmála 700 kusů dřevin. Více než
30 tisíc sazenic jen během letošního roku už vysázely
i Městské lesy Liberec. Další výsadbu
za stromy a keře,
odstraněné
kvůli
jejich
špatnému stavu v období
vegetačního
klidu 2020–2021,
město Liberec chystá
v souladu s rozhodnutím odboru životního
prostředí na podzim.

Březová alej
Ruská
Janáčkova
Kotkova
Okružní

čtvrť
II
II
II
III
III

přistavení 16. 9. odvoz 17. 9.

I
I
I
XIV
II

čtvrť

přistavení 13. 9. odvoz 14. 9.

ulice
16. Wintrova
17. Puchmajerova – křiž. Brněnská
18. U Stoky
19. Slavíčkova
20. Křepelčí

4. kolo

11.
12.
13.
14.
15.

ulice

čtvrť
I
I
I
I
I

přistavení 9. 9. odvoz 10. 9.

čtvrť
XV
XV
XV
XV
XV

čtvrť
XV
XV
XV
XV
XXI

přistavení 4. 10. odvoz 5. 10.

ulice
36. Smolný vrch – křiž. Na Hrázi
37. Sosnová
38. Revírní
39. Jizerská – otočka busu 19
40. U Vleku u č. p. 39

8. kolo

31.
32.
33.
34.
35.

přistavení 30. 9. odvoz 1. 10.

ulice
Franklinova u č. p. 579
Březový vrch
Aloisina výšina u č. p. 637
Vlčí vrch
Sněhurčina

7. kolo

čtvrť
V
V
V
V
XV

přistavení 23. 9. odvoz 24. 9.

ulice
26. SNP
27. Fučíkova – křiž. Chelčického
28. Čapkova u č. p. 341
29. Na Výšinách
30. Aloisina výšina u č. p. 448

6. kolo

21.
22.
23.
24.
25.

čtvrť
IV
IV
IV
V
V

přistavení 20. 9. odvoz 21. 9.

ulice
Mikulášská – křiž. Plátenická
Mlýnská
Svatoplukova – křiž. Gollova
Tyršova
Oblačná

5. kolo

76.
77.
78.
79.
80.

VII
XXIV
VIII
VIII
VIII
Libušina
Zemědělská – křiž. Brigádnická
K Bucharce – křiž. Za Domovem
Charbinská – křiž. Sáňkařská
U Pily – křiž. Hraběcí

XIII
VIII
XIX
XIX
XIX

přistavení 4. 11. odvoz 5. 11.

Volgogradská – křiž. Čerchovská
Sklářská
Bajkalská
Erbenova – křiž. Hanácká
Strakonická – křiž. Kubelíkova

16. kolo

71.
72.
73.
74.
75.

XXV
XXV
XXIII
XXIII
XXIII

přistavení 1. 11. odvoz 2. 11.

Dobrodružná – křiž. Na Kopci
V Cihelně
Mařanova
Hodkovická – křiž. U Kolory
Kaplického

15. kolo

66.
67.
68.
69.
70.

XVII
XXV
XXV
XXV
XVV

přistavení 25. 10. odvoz 26. 10.

Ladova – horní část
Slovanská – křiž. U Sídliště
Chatařská
Nad Sokolovnou
Jeřmanická

14. kolo

61.
62.
63.
64.
65.

VI
VI
VII
VII
VII

přistavení 21. 10. odvoz 22. 10.

Gagarinova
Gagarinova
Jeronýmova u č. p. 574
Votočkova – křiž. Palackého
Příční – křiž. U Křížku

13. kolo

56.
57.
58.
59.
60.

VI
VI
VI
VI
VI

přistavení 18. 10. odvoz 19. 10.

Kyjevské náměstí
Soukenická
Vlnařská
Sametová u č. p. 835
náměstí Na Lukách

12. kolo

51.
52.
53.
54.
55.

VI
VI
VI
VII
VI

přistavení 14. 10. odvoz 15. 10.

Halasova – křiž. Seifertova
Pazderkova
Žitná
Hradební – křiž. Havlíčkova
Na Žižkově – křiž. Horní Kopečná

11. kolo

46.
47.
48.
49.
50.

XVI
XXIX
VI
VI
VI

přistavení 11. 10. odvoz 12. 10.

Kadlická – křiž. Vřesová
Janovská – křiž. Hrabětická
Modrá – křiž. Zelené údolí
Dobiášova
Haškova

10. kolo

41.
42.
43.
44.
45.

přistavení 7. 10. odvoz 8. 10.
čtvrť

116.
117.
118.
119.
120.

XIII
XIII
XIV
XIV
XIV

Vodňanská
Elišky Krásnohorské
Horská – křiž. U Obrázku, otočka busu
Kropáčkova
U Slunečních lázní – křiž. Krakonošova

XIV
XIV
XIV
XIV
XIV

přistavení 2. 12. odvoz 3. 12.

XIV
XIV
XIV
XIV
XIV

přistavení 29. 11. odvoz 30. 11.
Konopná
Třešňová
Na Cvičišti
Na Pískovně – Hokejka
Na Pískovně – Hokejka

24. kolo

111.
112.
113.
114.
115.

XII
XII
XII
XII
XII

přistavení 25. 11. odvoz 26. 11.
Křížkovského
Borový vrch
Holubí
Kopeckého – křiž. Tomanova
Ostravská

23. kolo

106.
107.
108.
109.
110.

XXXI
XXXI
XXXII
XXXII
XXXIV

odvoz 19. 11.

XVIII
XVIII
XXXV
XXXIII
XXXIII

odvoz 16. 11.

XI
XI
XX
XX
XX

přistavení 22. 11. odvoz 23. 11.
Letná – parkoviště
Slunná
Balbínova
Šimáčkova – křiž. Jarní
Šimáčkova – garáže

22. kolo

101.
102.
103.
104.
105.

přistavení 18. 11.
Dětřichovská – křiž. Habartická
Jahodová
V Rokli
U Hřbitova
Vítkovská

21. kolo

96.
97.
98.
99.
100.

přistavení 15. 11.

Karlinská – dolní část
Irkutská – křiž. Volgogradská
Českolipská
Tolstého
Jitřní

20. kolo

91.
92.
93.
94.
95.

III
X
X
X
X

odvoz 9. 11.
čtvrť

přistavení 11. 11. odvoz 12. 11.

Dožínková
Harantova – křiž. Suldovského
Ostašovská – křiž. Karlovská
Ostašovská u ZŠ
Křižanská u č. p. 153

19. kolo

86.
87.
88.
89.
90.

přistavení 8. 11.

Jugoslávská
Jáchymovská – křiž. Mánesova
Jáchymovská – křiž. Vojanova
Vysoká – křiž. Vojanova
Nová

18. kolo

81.
82.
83.
84.
85.

17. kolo
ulice

Zpravodaj^Liberec

3. kolo

6.
7.
8.
9.
10.

ulice
Žižkovo náměstí
Svojsíkova
Rumjancevova
Slunečná u hřiště
8. března

2. kolo

1.
2.
3.
4.
5.

čtvrť
I
I
I
I
I

přistavení 6. 9. odvoz 7. 9.

ulice
Mozartova u č. p. 671
Husova
Husova
Masarykova – křiž. Klostermannova
Masarykova – křiž. Škroupova

1. kolo

Statutární město Liberec, odbor ekologie a veřejného prostoru

UPOZORNĚNÍ: Každý obyvatel města Liberce má možnost odevzdat odpad o hmotnosti až 500 kg zdarma
ve sběrném dvoře FCC Liberec, s. r. o., v průmyslové zóně Jih v Ampérově ulici nebo ve sběrném místě
Kovošrotu v ulici Dr. Milady Horákové.
Neodkládejte odpady mimo nádobu!
Do kontejnerů nepatří nebezpečné odpady, které jsou od občanů bezplatně odebírány mobilní sběrnou.
Kontejnery budou na stanoviště přistaveny v dopoledních hodinách a následující den odvezeny opět
v dopoledních hodinách.

Kontejnery neslouží k likvidaci odpadů podnikatelů. Pokud by toto občané zjistili, žádáme o oznámení
této skutečnosti na telefon 156 (městská policie) nebo na tel. č. 485 243 456, 485 213 020.

Pro potřebu občanů budou v rámci podzimního úklidu rozmístěny na níže uvedená stanoviště velkoobjemové kontejnery pro sběr objemných odpadů, které se nevejdou do běžných sběrných nádob.

PODZIMNÍ ÚKLID 2021
9. kolo
ulice

12
Červenec 2021
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Křížovka o knihu
Vážení čtenáři, připravili jsme pro vás další křížovku o zajímavou knihu. Obdrží ji jeden z úspěšných luštitelů. Správnou tajenku zašlete do 31. srpna
na e-mail: zpravodaj@magistrat.liberec.cz pod heslem „Křížovka“. Uveďte kromě tajenky také jméno a telefon.
Knihu za správné vyluštění tajenky v minulém vydání Zpravodaje obdrží Radek Štajner.
Klimatizace. V parném létě se ptá plavovlasá manželka svého muže: „Karle, mám dát klimatizaci na střední nebo maximální výkon?“ „Na maximum.“
Křížovka: tak
Klimatizace.
V parném létě vsetajence
ptá plavovlasá
manželka svého muže: „Karle, mám dát klimatizaci na střední nebo maximální výkon?" „Na maximum, Boženko."
„Dobrá,
tedy…(dokončení
křížovky).“
„Dobrá, tak tedy … (dokončení v tajence křížovky)."
Pomůcka:
avait, Iesi,
Maun

Slovensky
„moje"

Dílčí
rozpočet

Strunný
hudební
nástroj

Hl.město
Kazachstánu

^L

Základní
materiální
vybavení
(zkr.)

Část
oceánu

Zbavit ostří

Hřbitov
(zastar.)

Etylén

Chaplinův
ﬁlm

Náš
hudební
skladatel a
zpěvák

Zn.plyn.
vařičů

Oslovovat
3.osobou
mn.čísla

Vydávat
zvuk jako
had

Zn.jízdních
kol

Chorvatský ostrov

Žen.jméno
(27.12.)

Zkratka pro
kus

Slovenská
číslovka

Navíjeti

Drop
(zoolog.)

^L
Polská řeka

Druh střešní
tašky

Soubor 9
hráčů

1.DÍL
TAJENKY

Soubor
map

^L

Solmizační
slabika

Prací
prášek

Rachmaninovova opera

Rozpouštědlo

Římská 4

Baalova
družka

Sportovní
úbor

Evropský
stát

Přivést na
svět
Slovensky
„slet"

Pometlo
(nářeč.)

2.DÍL
TAJENKY

Žákovská
knížka (zkr.)

Někde

Porážet

Krtek
(nářeč.)

Katedra
netkaných
textílií (zkr.)

Nemocnič.
oddělení

Cizí nábytkářská
ﬁrma

Rusky
„oceán"

Nerost
(obsah Pt)

Starší SPZ
Litoměřic

^L

Plastická
hmota

Planá
núbijská
bavlna

Kbelík

Služ.pořadí

Sled

Říční korýš

Název
neznámé
Běloba

Javor
(botan.)

Spisová
zkratka

Sibiřský
veletok

Dřevník

Sídlo na
východě
Itálie

...Podnik...
v Michalovcích

Kanál

Dodavatel
autodílů

Obyvatel
Sumatry

1
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Názoryzastupitelů
Texty uvedené v této rubrice nejsou stanoviskem magistrátu ani vedení města Liberec, kromě výslovně označených.
Za jednotlivé příspěvky nesou zodpovědnost jejich autoři a uvedené názory demonstrují postoje politických stran, nikoliv redakce.

Jaký Liberec vlastně chceme?

Všichni chceme, aby lidé na radnici měli vizi, kam město směřovat. Politici to cítí taky, a tak před volbami slibují hlavně nové
velkolepé stavby a odvážné projekty, obrací se ke slavné minulosti a tvrdí, že právě oni na slavnou minulost navážou. Jenže ty
sliby jsou často mimo realitu, a tak je výsledkem jen zklamání. Co s tím?
Jaromír Baxa,
Liberec otevřený lidem
Určitě si takových lákavých obrázků vybavíte spoustu, vždyť co
všechno už mělo být za poslední
roky hotovo! Opravený bazén a Ještěd; zámek s úžasným parkem okolo; náplavka u Nisy; opravená promenáda okolo přehrady; spousty,
ale opravdu spousty nových parkovacích míst; nové tramvaje jezdící
na všechny strany a nad tím vším
nová lanovka na Bedřichov se zastávkou u rozhledny na Žulovém
vrchu.
Jenže kde nic, tu nic. Oproti minulým letům jen chybí hádky o to,
kdo za tohle selhání může. Přeci
jen, vládnoucí SLK mají tak velkou
většinu v zastupitelstvu, že nemají
nesplněné sliby na koho svést.
Přitom všichni víme, že realizovat můžeme jen ty sny, na které
máme peníze. Takže reálné jsou
fakticky jen tři vize dalšího rozvoje.

VIZE 1: VŠE PŘI
STARÉM
Politici budou dál
snít o velkých věcech,
malovat
obrázky,
připravovat projekty. Za pár let postavíme velkolepý
bazén, na jeho stavbu si vezmeme
úvěr, který město vyčerpá na dlouhé roky dopředu, stejně jako kdysi
aréna. Něco se bude pomalu měnit
jen v centru města, jinde na investice nebudou peníze. Na rozvoj
mohou zapomenout nejen divadla, ale i školy nebo dopravní podnik, město bude mít sotva na jejich
provoz. To, jak se město posune,
bude stát na tom, co udělají jiní,
a ne na tom, co udělá město samo.
VIZE 2: SOUSTŘEDÍME SE
NA TO PODSTATNÉ
Lidé vnímají město především
přes své nejbližší okolí. Radnice to
pochopí a soustředí se na rozvoj
veřejných prostranství, na zeleň,

parky, hřiště, chodníky – stejně jako
to už roky dělají ve Vratislavicích.
Strategie města bude založená na
zkušenosti, že město s atraktivním
prostorem pomůže místním komunitám, podnikatelům a kultuře v ulicích. Umožní lidem aktivní trávení
volného času a prospěje jejich životnímu stylu. Nemůžeme si ale dovolit vše, takže velké investice město
na čas omezí a možná bude muset
omezit činnost některých organizací, pokud nenajdou jinou vizi svého
fungování. Na druhou stranu se nebudou zvyšovat daně a poplatky.
VIZE 3: NAJDEME NOVÉ
PŘÍJMY
Třetí scénář rozvíjí druhý, ale
má větší ambice: vedle kvalitního
veřejného prostoru by naše město
mělo nabízet i něco navíc. Realizovat alespoň některou z těch lákavých vizí, které nám předchozí
politici předestřeli, rozvíjet divadla
a pomáhat v rozvoji zoo a dalším.

Na tohle všechno nám ani v dalších letech nebudou stačit příjmy,
které máme, ani přislíbené dotace.
Pomohla by změna rozpočtového
určení daní, ale to je cesta na hodně let, s nejistým výsledkem. Jedinou realistickou cestou k vyšším
příjmům jsou jen různé poplatky
a daň z nemovitosti. Jejich zvýšení
je ale nepopulární.
Slibovat cokoliv dalšího je podle
mé znalosti města mimo realitu.
Dokazuje to i fakt, že ať byl ve vedení města kdokoliv, vždy převládla vize první, udržovací. Na městě
je to už dost vidět, proto mně osobně tahle vize nevyhovuje. Přesto se
takhle dá ještě nějaký čas pokračovat a je zřejmé, že má tady v Liberci dost příznivců. Snad proto, že
snít je tak lákavé! Nějakou zásadní
změnu ale nečekejme.
Jakou vizi byste si vybrali vy? Co
je pro vás nejpodstatnější? Chcete-li se o svůj pohled podělit, napište
mi na jaromir.baxa@zm.liberec.cz.

Kácení stromů (nejen) v Liberci

Je mi to líto, ale musím se vymezit proti svým kolegům, zejména ze Starostů, ve vedení města. Způsob, jak nakládají se zelení,
ale hlavně jakým způsobem se v Liberci v posledních měsících kácí desítky zdravých stromů, považuji za neomluvitelný.
Marek Vávra, ANO 2011
Možná jste si toho také všimli.
Na Facebooku se každou chvíli dozvíme, jak se město stará o zeleň,
objevují se fotky, jak pan primátor
sází stromy nebo je zalévá. „No sláva!“ chtělo by se zvolat. Stromy do
města přece patří. Jenomže realita
je úplně jiná.
Zatímco vysazení každého nového stromu máme s patřičným PR
zdokumentováno na Facebooku
i jinde, tak o tom, kolik se jich vykácelo za poslední necelý rok, se mlčí.

A kolik jich tedy
bylo? 396! Téměř 400
stromů, z nichž převážná většina byla
naprosto
zdravá.
Navíc to, že je strom
nemocný, neznamená, že se musí
pokácet.
Proč o tom mluvím? Před zhruba
čtyřmi lety jsem se angažoval v boji
proti kácení historických alejí na
Frýdlantsku, kde, jak možná někteří víte, vaříme pivo. Bohužel jsme
náš boj za zachování krásných, ještě původně barokních alejí prohrá-

li. Hejtman, jeho Starostové a motoristé prosadili svou a já to pořád
vnímám jako obrovskou křivdu na
krajině a kulturním dědictví našeho regionu.
Dnes s hrůzou zjišťuji, že se Starostové chovají stejně i v Liberci.
Ne, opravdu nejde jen o kácení náletů. I zde se znovu kácí aleje, dokonce i na hřbitovech, jako na tom
v Růžodole. Všímají si toho již i média, ale i samotní občané.
Stromy jsou naším dědictvím
stejně jako historické památky.
Naši předci věděli, proč je sází, ne-

jen z estetického a krajinotvorného
důvodu, ale bylo jim zároveň jasné,
že v krajině i ve městě drží minimálně dvě vzácné věci: vodu a stín.
A v souvislosti s měnícím se klimatem jsou toto přesně dvě komodity,
o které musíme pečovat jako o oko
v hlavě.
Zběsilé kácení stromů, které
nyní předvádí kolegové ze Starostů, není jen necitlivým zacházením
s dědictvím, které nám zanechaly
generace před námi, ale ohrožuje
i budoucnost generací, které přijdou po nás.
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Jak jde čas s plány na rekonstrukci bazénu

Už v roce 2018 jsme mohli v novinách číst, že přípravy na rekonstrukci bazénu vrcholí. Problémem jsou „jen“ peníze – stát má
přes 620 mil. Kč. Součástí má být i nový 25 m dlouhý bazén. Dle slov tehdejšího primátora Batthyányho: „Nejpozději v roce
2020 musíme začít, déle bazén nevydrží.“

Když přišlo v roce
2018 do čela liberecké radnice nové veJsme v roce 2021. Ve vedení jsou
dení, udělalo zásadní
od konce roku 2018 Starostové. Na
revizi projektů. Díky
bazén se i přes roční koronavirovou
ní spadly pod stůl něpřestávku nesáhlo ani u zásadních které připravené projekty i s dohodhavarijních stavů. Přípravy prý ale nutou dotací (namátkou parkovací
vrcholí, noviny jsou plné krásných dům u autobusového nádraží, sběrobrázků. Problémem jsou „jen“ ný dvůr s kompostárnou, revitalizapeníze. Rekonstrukce má, po pár ce a obnova lesů na Ještědu).
veletočích, stát přes 700 milionů.
Jiné začali připravovat znovu.
Přístavbu dalšího 25m bazénu už To je i případ bazénu. Podívejme
neobsahuje. A když se podíváte do se, jak se projekt rekonstrukce barozpočtového výhledu, tak tam na zénu za tři roky posunul.
ni žádné peníze vyhrazené nejsou.
Stručně shrnuto? Cena vzrostla
na dvojnásobek, rekonstrukce
Vývoj ceny rekonstrukce
v nedohlednu, rozhodně ne
v tomto volebním období (to
Náklady na
Přístavba
Rok
rekonstrukci
25m bazénu
bude zase slibů v dalších vol1. 3. 2016 350 mil. Kč
NE
bách!), bazén i přes roční od07. 2018
620 mil. Kč
ANO
stávku ve stejném stavu jako
07. 2019
350–400 mil. Kč
NE
před ní. Pracovní skupina, ve
1. 5. 2021 Přes 700 mil. Kč
NE
které jsou kromě zástupců
Zuzana Kocumová,
Liberec otevřený lidem

města např. i zástupci plaveckých
týmů, se přes dva roky nesešla. Bazén se uzavře celý, vedení města
odmítá pro zajištění alespoň základního plavání zkonstruovat nepoužívaný bazén na Františkově, ač by
rekonstrukce nestála ani desetinu.
Opravu bazénu na Františkově jsme intenzivně prosazovali už
v roce 2019. Byli jsme se tam s vedením radnice a zodpovědnými

úředníky i odborníky z oboru podívat, vyčíslily se náklady na různě
nákladné varianty rekonstrukce.
Kdyby se v roce 2019 začalo, do zahájení rekonstrukce velkého bazénu by bylo hotovo.
Ovšem – to by se muselo chtít.
A ono se nechce. Takže máme krásné obrázky, spoustu slibů a v rozpočtovém výhledu na samotnou
rekonstrukci bazénu je nula.

Posun za tři roky
Náklady na rekonstrukci bazénu
Datum zahájení rekonstrukce
Údajné vypršení revizí bazénu
Provoz 25m bazénu v areálu
v průběhu rekonstukce

2018
350 – 400 mil. Kč
Pololetí 2020
Pololetí 2019

2021
Přes 700 mil. Kč
2023
???

ANO

NE

Oprava aspoň základních havarijních stavů

Nerealizuje se

Neudělalo se

Náklady na rekonstrukci bazénu Františkov
Vůle zajistit náhradní bazén
v průběhu rekonstukce
Pracovní skupina pro řešení bazénů
– schází se?

40–50 mil.

40–50 mil.

NE

NE

Cca 4krát

Od r. 2019 NE

Udržet vodu v půdě je nejlepší ochrana
před povodněmi i před suchem

Za protipovodňová opatření kolem Lužické Nisy se má utratit 1,5 miliardy. Na podporu zadržování vody v krajině na povodí řeky
jde jedno procento této sumy. Chceme tento poměr obrátit.
Josef Šedlbauer,
Změna pro Liberec
Ze všech protipovodňových opatření,
což jsou různé stavby na toku řeky,
vedení města prosazuje jako první
povodňový park v ulici Wintrova.
Vůbec to nedává smysl, protože
podle výpočtů při stoleté vodě tato
stavba ochrání majetek za 37 mil.
Kč, investice je ale 109 mil. Kč! Ve
Wintrově ulici by navíc musela být
zlikvidována zahrádkářská kolonie,
která v místě existuje desítky let
a využívají ji místní obyvatelé. Tak
proč? Je to prostě velká stavební zakázka.
Náklady na protipovodňová
opatření na toku Nisy až k hranicím jsou odhadnuty zatím na 1,5
miliardy. To znamená, že už nezby-

dou peníze na skutečně potřebná
opatření pro zadržování vody v krajině na celém povodí Nisy. Taková
opatření přitom mají význam nejen jako ochrana proti bleskovým
povodním, ale také jako zmírnění
dopadů sucha. Intenzivní přívalové
srážky a období sucha jsou přitom
ve střední Evropě nejviditelnějším
dopadem klimatických změn.
Společně s dalšími zastupiteli
prosazujeme protipovodňová opatření, která chápou souvislost mezi
povodněmi, suchem a nakládáním
s krajinou na povodí. K tomu nestačí jen technická opatření na toku
řeky, která si nechalo naprojektovat
vedení Liberce a Libereckého kraje.
Chceme, aby Liberec zadal odbornou oponenturu plánovaných staveb na svém území. Oponent by měl
doporučit ty z nich, které mají smysl

a jsou efektivní fakticky i ekonomicky. A chceme, aby vedení Liberce
v jednání s Libereckým krajem prosazovalo program na podporu zadržování vody v půdě na celém povodí Lužické Nisy. V zastupitelstvu
Libereckého kraje jsme před několika lety takový program prosadili, ale
dosud do něj jde jen 8 až 14 milionů
ročně. To je nutné změnit!
SLEVY V MHD PRO LIDI
V SOCIÁLNÍ TÍSNI
OD 1. ČERVENCE V PLATNOSTI
V liberecké MHD už platí slevy
75 % pro lidi v sociální tísni. Návrh
jsem pro vedení města připravil
v lednu, takže pozdě, ale přece.
Nárok mají hlavně ti, kdo dostávají příspěvek na bydlení, což se
v Liberci týká asi 2000 lidí. Často jde
o seniory, kteří už slevu mají. Mezi

ostatními je ale dost samoživitelek, rodin s malými dětmi a dalších
lidí, co se dostali do problémů kvůli
pandemii. K práci a zajištění rodiny
tito lidé MHD potřebují, na výhodné
dlouhodobé kupony nedosáhnou
a zůstává jim zdaleka nejdražší jednorázové jízdné, které se navíc od
ledna zvedlo na 24 Kč za jednu cestu. Sledujeme tak nárůst jízd načerno a pokut. Přitom dobře víme, že
dluhy za pokuty dopravním podnikům, zvýšené o náklady vymáhání,
patří mezi nejčastější příčiny exekucí v ČR.
Zlevněné jízdné je vymyšlené tak,
že po zlepšení příjmů na něj jednoduše přestane být nárok. Ti, na které
sleva cílí, budou chtít vést normální
život, hned jak to bude možné. Proto dává smysl taková adresná a dočasná pomoc.
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Inventura primátora Jaroslava Zámečníka

Zdravím vás, přátelé. Jsem téměř tři roky primátorem našeho krásného města Liberce. Rozhodl jsem se již nyní kandidovat
na primátora města v dalších volbách v roce 2022 a pokračovat v práci pro všechny Liberečany. Rád bych proto společně
s vámi udělal inventuru uplynulých tří let a představil, co ještě chceme v roce 2021 a 2022 stihnout.
Jaroslav Zámečník,
SLK
Jak jistě víte, už
od prvních dní svého
primátorování
kladu důraz na zlepšování vzhledu
Liberce a kvality života v našem
městě.
O rozvoji města přestaly rozhodovat developerské a stavební firmy. Do města se vrátili architekti
a s nimi i transparentní soutěže
a nápady, jak Liberec zdokonalovat.
Staráme se, investujeme a přitom dokážeme splácet dluhy našich předchůdců.
Spolupracujeme s kolegy napříč
politickými stranami v Liberci,
protože i oni mohou mít zajímavé a dobré pohledy na věc. Každý
jsme odjinud a každý máme jinou
zkušenost, která může být přínosná.
Často za vámi vyjíždím do růz-

ných částí města a pečlivě naslouchám vašim přáním, radostem
i starostem. Zajímalo by mě, jak
naši práci pro město hodnotíte,

a poprosil bych vás o zpětnou vazbu, co se podle vás povedlo nebo
nepovedlo. Každá lokalita je jedinečná, má svá specifika, která dnes

a denně ovlivňují život vás, místních. Budu rád, když se se mnou
podělíte o váš názor. Každému
budu věnovat pozornost. Předem
děkuji za váš čas.
Vše k Invetuře primátora najdete
na nových internetových stránkách
www.inventuraprimatora.cz. Najdete zde to, čeho si ceníme, co se
podle nás povedlo a co chceme ještě do konce roku 2022 stihnout. Je
zde také uvedeno, co se podle nás
nepovedlo. Zajímají mě vaše otázky, podněty nebo jen obecné
vzkazy. Na všechny se pokusím
odpovědět a vše budu postupně zveřejňovat na internetových
stránkách, na svém facebookovém
profilu s názvem „Jaroslav Zámečník má rád Liberec“ nebo i ve Zpravodaji Liberec.
V průběhu letošního léta se opět
jako každoročně vypravím za vámi
do jednotlivých čtvrtí.


Přeji všem hezké léto!

Blížíme se k cíli

Ve středu 30. června proběhlo v pořadí druhé jednání se zástupci bytového družstva Alfa a zástupců Spolku pro bytová družstva ve věci převodu podílů na bytových družstvech z města na družstva.
Petr Židek, ODS
Ačkoli v předchozích dvou třech
letech bylo jednání
nespočet, považuji
tato dvě jednání za zásadní, nejvíc
konstruktivní a konečně vedoucí
k cíli, který byl nastaven společně uzavřenými smlouvami před
dvaceti lety. Dostali jsme se do
fáze, kdy konečně ladíme smlouvu
s parametry, které jsou přijatelné
pro obě strany. Na přípravě smluv
spolupracujeme s právní kanceláří

Joukl a partneři, která zpracovává
základní smlouvu a následný postup převodu podílů k družstevním jednotkám z družstev na jednotlivé členy.
Příprava má několik parametrů,
které jako vedoucí pracovní skupiny považuji za nutné, aby byly
dodrženy. Znění smlouvy musí být
perfektní. Na straně jedné musí eliminovat případnou trestněprávní
odpovědnost zastupitelů při jejím
schvalování, na stranu druhou
musí být přijatelná a akceptovatelná družstvy, musí být připra-
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vena tak, aby její znění obstálo
i v budoucnu, a právní kancelář,
která je za její přípravu odpovědná, musí být připravena její obsah
a postup převodu obhájit. To, jak
se to podaří, uvidíme na mimořádném prázdninovém jednání zastupitelstva, které by se mělo konat
29. července od 15 hodin. Na tomto
jednání se bude schvalovat první
z deseti převodů, na BD Alfa.
Přestože toto téma velmi jitřilo
vztahy mezi jednotlivými politickými kluby v zastupitelstvu, tak to
vypadá, že by mohlo konečně dojít

k politické shodě, která je v tomto
případě velmi důležitá, a to napříč
všemi kluby. Jsem velmi rád, že cíl
klubu ODS, který od začátku tvrdil,
že se smlouvy uzavřené před dvaceti lety mají dodržet, bude naplněn.
BD Alfa je první vlaštovkou
a čeká nás ještě dlouhá cesta k dokončení převodu se všemi družstvy. Nicméně pokud se to podaří,
nebrání nic v cestě dokončit většinu převodů ještě v tomto volebním
období. Tak si držme palce, ať to
dobře dopadne.

Vaše inzerce v 54 200 výtiscích
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Kultura, společnost
Liberec ocenil medailí města
trojici sportovních osobností
Zastupitelstvo města Liberec udělilo třem významným sportovním osobnostem Medaili města Liberec za mimořádné zásluhy o rozvoj našeho města v oblasti sportu.

Markéta Pechová

Jan Král
Z rukou primátora Jaroslava Zámečníka převzali ocenění v úterý
22. června v obřadní síni radnice
plavkyně Markéta Pechová, lyžař
a trenér Jaroslav Honců a gymnasta
a trenér Lumír Kučera.
Markéta Pechová (*1979) patří
mezi nejlepší české dálkové plavkyně. Jako první handicapovaná
plavkyně na světě dokázala v roce
2019 přeplavat bez nohy a části plíce kanál La Manche (trasu zvládla
uplavat za 12 hodin 31 minut). Zapsala se tak na seznam výjimečných a obdivuhodných sportovních výkonů. Její ocenění iniciovala
zastupitelka města Renáta Balašová. Laureátku představil
předseda Sportovního
plaveckého klubu Slavia
Liberec, trenér a koordinátor přeplavby přes
kanál La Manche Petr
Kořínek.
Doktor
pedagogiky
Jaroslav Honců (*1939),
lyžař, biatlonista, profesionální trenér a celoživotní sportovec, patří
k trenérským ikonám
naší vlasti a je neopo-

Jaroslav Honců

Lumír Kučera

minutelnou osobností lyžařského
světa. Bez zajímavosti není ani to,
že je pravnukem průkopníka lyžování, řídícího učitele, lidového vypravěče a spisovatele Jana Buchara.
V roce 1961 jako výborný lyžař nastoupil základní vojenskou
službu do Dukly v Liberci, kde jako
záklaďák závodil v běhu, biatlonu
a staral se i o tréninkový program.
O dva roky později mu byla nabídnuta funkce trenéra. V Liberci žije
60 let a i nadále sleduje sportovní
dění na jeho území. V posledních
letech se na veřejnosti objevoval
jako zastánce modernizace a rozvoje skiareálu Ještěd. Ocenění, stejně jako v prvním případě, navrhla
Renáta Balašová, která také laureá-

ta představila.
Textilní inženýr Lumír Kučera
(*1949) je trenérem, gymnastou,
všestranným sportovcem a jedním
ze zakládajících členů oddílu Gymnastika Liberec, který letos oslavil
úctyhodných padesát let trvání.
Za tyto roky prošlo klubem několik
stovek cvičenců a dodnes své svěřence stále aktivně vede.
V roce 1967 začal studovat na
VŠST v Liberci. Zpočátku pomáhal Okresnímu svazu sportovní
gymnastiky s organizací mistrovství republiky ženské gymnastiky,
protože mužská v Liberci v té době
neexistovala. Později se rozhodl,
že mužskou gymnastiku založí,
a první trénink se uskutečnil 6. ledna 1971. Léta byl předsedou Okresního svazu
sportovní gymnastiky
a členem Krajského svazu, pracoval jako člen
režijní komise spartakiád a jako rozhodčí Jizerské padesátky. Navrhovateli ocenění medailí
města byli jeho syn Jan
Kučera a Pavel Zoubek.
Jan Kučera se při slavnostním aktu také ujal
představení laureáta.

Krátkézprávy
Anifilm v Liberci
pevně zakotvil
Letošní ročník Mezinárodního
festivalu animovaných filmů
Anifilm prokázal, že do Liberce
pevně patří. Letos se festival
rozšířil i do nových míst – například do Severočeského
muzea a galerie Lázně. Centrem se mu stal opět liberecký
zámek i s festivalovým stanem,
kde mnoho návštěvníků na
koncertech končilo své festivalové dny. Projekce a další
programy pak probíhaly v kině
Varšava, Cinema City OC
Fórum, hotelu Zlatý lev, v Lidových sadech, krajské vědecké
knihovně a každý večer na
náměstí Dr. E. Beneše. V mezinárodních soutěžních sekcích
se utkalo 10 celovečerních
filmů, 38 krátkých filmů, 32

filmů studentských, 15 videoklipů, 19 abstraktních a nenarativních snímků a 18 VR filmů.
V mezinárodním měřítku
soutěžilo také 15 počítačových
her. V národní soutěži Český
obzor se ve čtyřech kategoriích
utkalo 54 filmů.
Cenu v soutěži celovečerních
filmů pro dospělé diváky získal
film Zabij to a opusť město
polského režiséra Mariusze
Wilczyńského, který na svém
prvním celovečerním filmu
pracoval jedenáct let. Cenu
pro nejlepší celovečerní film
pro děti porota udělila filmu
Vlkochodci (režie Ross Stewart,
Tomm Moore) ze slavného
irského animačního studia
Cartoon Saloon.
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Knihovna dokumentuje
regionální osobnosti

Liberecká knihovna buduje databázi Regionálních osobností
Libereckého kraje, jež má sloužit jako zdroj informací o životě
a působení nejvýznamnějších postav současnosti i historie
našeho regionu. Databáze je volně přístupná na nově spuštěných webových stránkách.
Kateřina Šidlofová, Jan Hnělička
Na počátku března spustila liberecká Krajská vědecká knihovna
speciální webové stránky věnované databázi Regionálních osobností Libereckého kraje, která je
volně přístupná na adrese www.
osobnostilibereckehokraje.cz. Databáze má sloužit odborné i širo-

ké veřejnosti jako zdroj informací o našich krajanech, jejichž život
a působení představují významný přínos pro společnost. Články
o jednotlivých osobnostech tvoří
pracovníci knihovny jak s podporou žijících pamětníků, tak
vlastním výzkumem pomocí archivních a dalších materiálů. Záznamy doplňuje např. i fotogalerie
či mapa a další dokumentace.
S žijícími protagonisty pořizují
naši pracovníci videorozhovory,
které jsou zájemcům k dispozici
jak v databázi, tak na YouTube kanále knihovny. V letech 2019–2020
byly zpracovány příběhy osobností, které se zúčastnily I. či II. československého odboje anebo obdr-

PARK BUDYŠÍNSKÁ

žely Poctu hejtmana Libereckého
kraje.
Aktuálně v databázi můžete
najít např. sportovkyni Markétu
Pechovou, architekta Svatopluka
Technika nebo hrdiny od Tobruku a Dukly. V následujících letech
budeme databázi rozšiřovat o další
osobnosti a tematické okruhy, jako
například spisovatele, podnikatele, vlastivědce, sportovce, vědce,
umělce nebo šlechtu.

Červenec 2021

Navrhněte kandidáty
na ocenění primátora
Letos poprvé vyhlašuje primátor města Liberec Jaroslav Zámečník zcela novou úroveň ocenění. To patří občanům, kteří
svým mimořádným skutkem získali respekt a uznání široké
veřejnosti.
Návrhy na ocenění za uplynulý
rok (2020) můžete zasílat do konce roku 2021 pod heslem Uznání

primátora města prostřednictvím
e-mailové adresy zpravodaj@magistrat.liberec.cz.

UZNÁNÍ PRIMÁTORA – NOMINAČNÍ KATEGORIE
1. Veřejný prostor (např. architektura, péče o město)
2. Občanská společnost (např. sociální oblast, dobrovolnictví, skauting,
společenský a kulturní život)
3. Zdraví a životní styl (např. sport, zdravotnictví)
4. Ekologie a udržitelný rozvoj (např. ochrana lesa, klimatická opatření,
podpora biodiverzity, environmentální výchova)
5. Vzdělání a inovace (např. školství, věda a výzkum)

Nominujte osobnosti
na Medaili města Liberec
Stejně jako v loňském roce vyhlašujeme i letos nominace na druhé nejvyšší ocenění statutárního města Liberec, tedy medaile města.
Ivan Langr, náměstek primátora pro
kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch
Osobnosti z různých oborů
lidské činnosti může nominovat
každý zletilý občan města a doručit jej vč. zdůvodnění a životopisu
kandidáta na e-mailovou adresu
vackova.marie@magistrat.liberec.
cz až do konce září 2021.
Medaile města Liberec, již jako
ocenění odvíjíme od znění Statutu města Liberec z roku 1996,
se uděluje jako čestné ocenění za
občanské zásluhy o město Liberec
v jakémkoli oboru lidské činnosti
(např. kultura, demokracie, lidská
práva, vzdělávání, společenské či
přírodní vědy, rozvoj města aj.).
Medaili města Liberce lze také
udělit za celoživotní zásluhy. Ocenění nelze odejmout. Medaile tedy
a priori předpokládá skutečně vynikající kandidáty, všeobecně zná-

mé, kteří zanechali/zanechávají
významnou stopu v historii města.
Nominace veřejností ale není
automatickou vstupenkou mezi
budoucí laureáty medaile, ba právě naopak. Její relevantnost bude
už tradičně podrobena projednání
a hlasování ve výboru pro kulturu
a cestovní ruch, který návrhy nominací následně doporučí radě,
resp. zastupitelstvu města. Nepřijetí nominace výborem přitom
nebude zpětně zdůvodňováno.
Pro rok 2021 zastupitelstvo udělilo
celkem 9 medailí, nominací z veřejnosti ale přišlo 13.
Vedle medaile zastupitelstvo
uděluje i své nejvyšší vyznamenání, tedy Čestné občanství města
Liberec. Nominace za mimořádný
rozvoj města jsou ale dle Statutu
vyhrazeny jen zastupitelům města
či městského obvodu Vratislavice,
veřejnost do nich nepromlouvá. Občanství, které lze laureátu

i zpětně odejmout, je udělováno
mnohem vzácněji než medaile,
zpravidla jedno do roka; například
pro rok 2021 jsme neudělili žádné.
Přehled všech držitelů obou ocenění je k dispozici na www.liberec.
cz/cz/mesto-samosprava/cestni-obcane.
V posledních letech město zároveň čelí žádostem, někdy i nepříjemným výhružkám, aby zbavilo čestného občanství i takové
nehodné postavy minulosti, jimiž byl např. Konrad Henlein,
Václav Kopecký či Klement Gottwald. K tomu ale nepřistoupíme.
Přestože jsou tito lidé temnými
postavami předchozího století,
není úkolem politiků minulost
zpětně korigovat, natož měnit.
Je naopak úkolem historiků ji
patřičně vykládat a občanů se
s ní naučit žít a náležitě se poučit. Taková byla doba, takoví
jsme byli.
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Liberec bude kandidovat na
město kultury 2028
Statutární město Liberec bude oficiálně kandidovat na Evropské hlavní město kultury 2028.
Návrh rezortu kultury schválili zastupitelé takřka jednomyslně, což je samo o sobě pro kulturu
skvělá zpráva. Budeme tak kontinuálně pokračovat v přípravách přihlášky, které jsme zahájili
už více než před dvěma roky. O titulu EHMK 2028 by měla mezinárodní jury rozhodnout dvoukolově v letech 2022 a 2023.
Ivan Langr, náměstek primátora pro
kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch

Evropské hlavní město kultury
2028 (EHMK) je pro Liberec obrovskou příležitostí nejen k možnému
rozvoji kultury a turismu, ale i bezprostředně souvisejících oblastí,
jakými jsou vzdělávání, sociální
věci, veřejný prostor, sport, životní prostředí, komunitní spolupráce i participace občanů. Pořádání
EHMK na Česko připadá jednou
za 14 let, jde o národní prezentaci zajištěnou finančně ze zdrojů
EU, Ministerstva kultury, kraje,
obce i soukromé sféry. Například
Slovensko EHMK přivítá v roce
2026 (pořadatel ještě není znám),
Německo o rok dříve (Chemnitz),
v roce 2024 Estonsko (Tartu) atd.
Česko naposledy EHMK hostilo v roce 2015, pořadatelská Plzeň
přitom dosáhla nebývalého rozkvětu. Pár čísel? V západočeské
metropoli uspořádali na 600 projektů, přivedli do města 1,4 milionu návštěvníků, kteří utratili 564
milionů korun. Že se zvýšil zájem
lidí o veřejné dění a také kvalita

života, je zřejmé. Zkrátka Plzeň
z EHMK 2015 těží dodnes.
Liberec není na EHMK 2028
sám. Vycházíme z toho, že náš region je příliš malý na to, abychom
takovou akci uzurpovali pro sebe.
A stejně tak turismus, na EHMK
specificky navázaný stejně jako
např. na města s UNESCO památkami, ani lokální ekonomiku
nelze svázat do hranic města. Už
v minulých měsících jsme proto spolupráci nabídli i obcím
a městům z okolí, stejně jako ze
sousedního Německa a Polska.
Podporu i zájem se podílet už vyjádřily např. Jablonec, Frýdlant,
Chrastava, Hejnice, Hrádek, Hodkovice, Raspenava, Žitava, Görlitz,
Zgorzelec a další. Máme i podporu Libereckého kraje, memorandum o spolupráci podepsali také
primátoři Liberce a partnerského
Augsburgu, který na EHMK kandidoval (neúspěšně) v roce 2010.
Jak budou přípravy pokračovat?
Někdy na podzim letošního roku by
mělo Ministerstvo kultury vypsat výzvu k podání přihlášky, od té chvíle
budeme mít asi 10 měsíců, abychom
poměrně složitý dokument vypraco-

vali a odevzdali. První soutěžní kolo,
z nějž postoupí minimálně dva kandidáti, se uskuteční zhruba v říjnu či
listopadu 2022. Podklady pro druhé
soutěžní kolo pak budou muset být
odeslány na jaře 2023. A krátce poté
jury vyhlásí celkového vítěze, který
bude mít další 4 roky na přípravu
celé škály projektů. EHMK je tedy
během na dlouhou trať, protíná tři
různá volební období. I proto je tak
důležitá podpora prakticky všech
zastupitelů.
V nejbližší době musíme především vybudovat základní tým pro
1. fázi EHMK 2028 (vypracování
přihlášky) a také sestavit akční
plán strategie kultury. Tento dokument, potřebný jako podklad pro
samotnou kandidaturu, rovněž
schválilo zastupitelstvo města. Liberec přitom rozvojový dokument
pro oblast kultury dosud neměl.
O dalších krocích vás budeme
pravidelně informovat s mluvčím
kampaně Liberec 2028, robotem
Thespianem. Vše také můžete
sledovat na webových stránkách
www.liberec2028.cz a www.kreativni-liberec.cz. Děkujeme předem
za vaši podporu, držme si palce!

MATKY
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Krátkézprávy
Letní akce
v Křišťálovém údolí
24. 7. Sklářské a pivní
slavnosti, Harrachov
Celodenní hudební program,
otevřená sklářská huť a možnost vyzkoušet si foukání skla.

12.–15. 8. Křehká krása,
Jablonec n. N.
10. ročník prodejní výstavy
skla, bižuterie a vánočních
ozdob. Letos s výstavou ukazující cestu českého skla na
seznam světového kulturního
dědictví a výstavou modelů
Beaty Rajské.
4. 9. Sklářská slavnost,
Kristiánov
V autentickém prostředí sklářské osady uprostřed Jizerských
hor ukazují své umění místní
výrobci.

Zavítejte během prázdnin na libe-

pod ještědskými sjezdovkami.

a dalším programem. Akce se

reckou zastávku prvního ročníku

Anebo si udělejte rovnou zábavné

uskuteční ve Skiareálu Ještěd na

hudebního festivalu Hudba na

odpoledne s celou rodinou a užij-

dojezdu sjezdovky Nová Skalka.

horách. V neděli 18. července od

te si Kamzík Fest se zajímavými

Vstupenky jsou v online předpro-

18 hodin se můžete těšit na oblí-

hudebními interprety pro děti,

deji v síti xticket.cz. Více informací

beného písničkáře POKÁČe přímo

pohádkovým lesem plným úkolů

na www.skijested.cz.

18.–19. 9. Skleněné
městečko, Železný Brod
15. ročník slavností sklářského
řemesla, kulturní program,
prodej skla přímo od výrobců
v ulicích města, otevřené výrobní provozy, galerie a sklářská škola.
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Poutní stezka po starém a neobyčejném kulturním prostoru

Vladimír Fiala

skou kapli. Z Rumburku se poutníci mohou vydat přes Oybin do
Liberce ke kostelu Nalezení sv.
Leipzig
Kříže s jeho nádhernou barokní
Kamenz
zahradou.
1
PanschwitzNebo vyrazte na cestu do ČesKuckau
2
kého Dubu a prohlédněte si poDresden
3
zůstatky zapomenuGörlitz/Zgorzelec
Bautzen
Bautzen
4
té a znovu objevené
Cunewalde
9
Ostritz 5
johanitské komendy.
Wrocław
Herrnhut 8
Po její návštěvě to
Rumburk 20
Jelenia Góra
Hejnice
můžete protáhnout
6
11
10
7
Zittau
až
do
zámku
v Mnichově HradiKarpacz
Oybin
Liberec
12
15
13 Krzeszów
19
šti k hrobu Albrechta z ValdštejHorní Police
Jablonné v
18
na v kapli sv. Anny. Kdo naopak
Podještedí 16 Český Dub
Broumov 14
míří na sever, zahne v Liberci
17
Stationen der Via Sacra
Mnichovo
Stacje na szlaku Via Sacra | Zastávky na Via Sacra
směrem
na Hejnice a dorazí k saHradište
Via Sacra - Radpilgerroute
262 km
mému úpatí Jizerských hor, kde
Via Sacra - niemiecka trasa dla pielgrzymów rowerowych
Via Sacra - německá cyklostezka
se rozkládá areál kostela NavštíVia Sacra - tschechische Radpilgerroute
558 km
Via Sacra - czeska trasa dla pielgrzymów rowerowych
Praha
vení Panny Marie při františkánVia Sacra - česká cyklostezka
ském klášteře. A ti nejodvážnější
se mohou vydat na několikadenní pouť až do Broumova, aby si
střed kulis úžasných barokních sta- u České Lípy s poutním kostelem prohlédli jeho impozantní klášter.
Nová turistická trasa je postupně
veb.
Navštívení Panny Marie, k bazilice
Na české straně hranice vás Via sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablon- budována a propagována v rámci
Sacra povede po starých poutních ném v Podještědí. Zde se můžete projektu č. 100279636 VIA SACRA –
místech od svého nejzápadnějšího rozhodnout odbočit na Rumburk příspěvek k zachování a propagazastavení, kterým je Horní Police a navštívit jeho kouzelnou loretán- ci společného kulturního dědictví
spolufinancovaný z prostředků
Evropské unie – Evropského fondu
pro regionální rozvoj, Programu
spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020.
Berlin

Via Sacra je nová poutní stezka
a cyklostezka po starém a neobyčejném kulturním prostoru, který vás
zavede za hranice času i států.
Abyste se k jednotlivým památkám dostali, musíte se vydat na
dlouhou cestu. Budete potkávat
kříže, kapličky, boží muka a vesnice, které zahlédnete již z dálky díky
jejich mohutným kostelům. Na své
pouti se však nakonec dostanete až
k oněm poutním místům, kde zbudovala ruka barokních architektů
a umělců opravdové perly evropských rozměrů.
Svým návštěvníkům – poutníkům
nabízí Via Sacra dvacet zastavení
rozsetých na území České republiky
(8), Německa (9) a Polska (3). Ponoříte se do více než tisícileté historie
severních Čech, Horní Lužice a Dolního Slezska v trojmezí Německa,
Polska a Česka.
Místní průvodci vám přitom
budou vyprávět dávné a strhující
příběhy, které se vážou k mnohdy
velmi pohnuté historii místa, upro-

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

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

Bezpečná advokátní úschova

Nejmodernější technologie
prezentace nemovitosti

Pomoc s prodejem a pronájmem

Stanovení správné ceny
Vaší nemovitosti

Nabízím profesionální
realitní služby

PROSÍM OTOČTE MNE!

Stand 2021 | Die Nummerierung der Stationen bedeutet keine Wertung oder dauerhafte Markierung, sie entspricht dem derzeit aktuellen Stand der touristischen Route.
Stan 2021 | Numeracja punktów nie oznacza klasyfikacji poszczególnych stacji ani trwałego oznakowania szlaku, odpowiada jedynie aktualnemu statusowi trasy turystycznej.
Stav 2021 | Dané číslování zastavení nepředstavuje žádné hodnocení nebo trvalé značení, odpovídá pro tuto dobu aktuálnímu stavu turistické trasy.

SPORTFILM

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL SPORTOVNÍCH FILMŮ
XXIV. ROČNÍK, LIBEREC

30. ZÁŘÍ – 10. ŘÍJNA 2021
WWW.SPORTFILM.CZ
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MADE IN Technické muzeum pro celou rodinu
JABLONEC
inzerce

Dlouhé „pandemické prázdniny“ teprve nedávno skončily a Technické muzeum Liberec se konečně mohlo připravit na ty letní.

V Jizerských horách se před
staletími zrodila skleněná perlička a dala základ fenoménu
Jablonecké bižuterie.

Svaz výrobců skla a bižuterie
v Jablonci připravil největší a nejkomplexnější prezentaci současného bižuterního a sklářského průmyslu. Známá turistická atrakce,
se jmenuje PALACE PLUS, do budoucna PALACE Bijoux de Bohême.
Centrum je vytvořeno pro zájemce
o současnou produkci bižuterie
a skla, příznivce módních trendů.
Víte, že jsou nyní největším hitem véééliké náušnice nebo spousta náramků na ruce v rafinovaných
kombinacích tvarů a barev perlí?
A dlouhé náhrdelníky s přívěskem,
nebo medailonem? Jak je na tom
klasika, je zapomenuta? Ne, například „vosk“ – skleněné imitace perlí
jsou stále převelice módní, zejména
v kombinaci barev.
Přijďte se poučit, potěšit se krásou módních doplňků, udělat si radost, opatřit dárky, které jsou vždy
úspěšné, nebo si něco krásného
vyrobit. Podpoříte několik desítek
regionálnchí výrobců. Kromě tohoto velkého centra jsme připravili
fanynkám bižuterie překvapení.
Otevíráme dvě prodejny – v Liberci v OC Fórum a v Praze v pasáži Černá růže Na Příkopech 853.
www.palaceplus.cz

Redakce
Návštěvníky čekají nově uspořádané a rozšířené sbírky historických jízdních kol, radiopřístrojů
a fotoaparátů. Součástí fotoexpozice je i výstava fotografií Jiřího
Jiroutka, publikovaných v knize
Fenomén Ještěd.
Nosným tématem jsou v technickém muzeu samozřejmě historická vozidla, počínaje motocykly
přes auta po tramvaje a autobusy.
V pavilonu věnovaném Izraeli je
umístěno i letadlo.
Dopravou je inspirován i venkovní prostor, kde děti naleznou
dopravní hřiště, po němž mohou
jezdit svými vozidly. Za pěkného
počasí mohou také nastoupit do
vláčku a povozit se po nádvoří.
Areál, který představuje oázu klidu a bezpečí uprostřed města, pamatuje i na nejmenší návštěvníky.
Hrací prostor vytvořený z bývalého
bazénku dává maminkám jistotu,
že děti nikam neodběhnou ve chvíli, kdy si rodiče budou chtít zakoupit třeba cappuccino nebo ledový
čaj či nanuk a dopřát si chvíli klidu.

Pro venkovní areál je přichystána
i houpačka se skluzavkou a prolézačkou a tabule na kreslení barevnými křídami. Starší děti se naopak
v pavilonech mohou zapojit do
znalostní soutěže o ceny.
V horkých letních měsících panu-

je v pavilonech příjemný stín. Zajímavé exponáty v přátelském prostředí čtyř pavilonů bývalých LVT
na Masarykově třídě přinášejí pravý
prázdninový zážitek pro návštěvníky všech generací, jímž je kombinace poučení, zábavy i odpočinku.

Modlitba za demokracii
Statutární město Liberec a spolek G300
zvou širokou veřejnost na vzpomínkové události konané při příležitosti
53. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968
Sobota 21. 8. v 9.00
Pietní shromáždění s položením květin
u Pomníku obětem okupace 1968 na nám. Dr. E. Beneše v Liberci

Sobota 21. 8. v 17.00
Koncert Modlitba za demokracii
s písněmi Karla Kryla na nám. Dr. E. Beneše v Liberci
v podání brněnské skupiny Missa
Akce je podpořena
Fondem kultury a cestovního ruchu
statutárního města Liberec
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Zájezdy s Vlastivědou

Liberecká vlastivěda zve zájemce o výlety na své akce.
28. 8. Perly Dolního Poohří.
Rokokový zámek Stekník, Louny, Letiště Raná. Pokud bude čas,
na
vštívíme rozhlednu Stříbrník
(Červený vrch) s Ejemovou chatou.
Odjezd z ulice Na Rybníčku
v 6.30. Cena zájezdu včetně ces
tovního pojištění a vstupů 770 Kč.
11. 9. CHKO Broumovsko a
Jestřebí hory v kraji bratří Čapků,
turistická trasa 11 km.
Malé Svatoňovice – Muzeum
bratří Čapků, park „Pošťáckých
pohádek“, poutní místo Mariánský
sad, rozhledna Žaltman, Jestřebí
bouda, rozhledna na Markoušovickém hřebeni, pěchotní srub Na
Pahorku, kaple Nejsvětějšího srdce
Panny Marie, Lhota. Přejezd autobusem do Velkých Svatoňovic, zde
prohlídka Hasičského muzea.
Odjezd z ulice Na Rybníčku
v 6.45. Cena zájezdu včetně cestov
ního pojištění 500 Kč.
18. 9. Středočeské památky jižně od Prahy (zámek, park, památ-

ník, muzeum, přehrada, kostel).
Zámek Dobříš, Památník Karla
Čapka na Strži u Staré Huti, Muzeum zlata Nový Knín, Slapy, Štěchovice, Davle, pohled na ostrov
sv. Kiliána se základy Ostrovského
kláštera z roku 999.
Odjezd z ulice Na Rybníčku
v 7.00. Cena zájezdu včetně cestov
ního pojištění a vstupů je 690 Kč.
2. 10. Jihočeské pamětihodnosti aneb po stopách posledních
bojů 2. svět. války.
Milín (památník poslední bitvy
2. svět. války), vodní zámek Blatná,
zámek Lnáře, Muzeum kočky, Slivice (kostel, kde je ve zdi vsazena
poslední střela 2. světové války).
Odjezd z ulice Na Rybníčku
v 6.30. Cena zájezdu včetně ces
tovního pojištění a vstupů 810 Kč.
Prodej zájezdů ve středu od
14.00 do 16.00 ve spolkové místnosti Vlastivědy, Oblačná 450, e-mail: vlastiveda.liberec@centrum.
cz, telefon 725 341 030.

Sdružení
TULIPAN,
spolupráci sese
společností
AABYSS
s.r.o. s.r.o.
Sdružení
TULIPAN,
z.s.z.s.
vevespolupráci
společností
AABYSS

Vás zvou
zvou mezi
mezi sebe
Vás
sebe
Pomůžeme vám najít práci přímo na míru!

Pomůžeme vám
najít práci přímo na míru!
Cz.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0010402

3K pro praxi – Koncepčně a Komplexně ke Kompetencím pro praxi II

3K pro praxi – Koncepčně a Komplexně ke Kompetencím pro praxi II
Jste osoba se zdravotní znevýhodněním ? Je vám více jak 50 let a jste bez
1. 48/0.0/0.0/16_046/0010402
práce? Jste osobou naCz.03.
rodičovské
dovolené a nemáte se kam vrátit do práce?

• Jste osoba se zdravotní znevýhodněním?
Jsme tu pro Vás a rádi vám v rámci našeho
• Je vám více jak 50 let a jste bez práce?
najítsesikam
vhodné
• Jste naprojektu
rodičovsképomůžeme
dovolené a nemáte
vrátit do práce?

pracovní uplatnění!

Jsme tu pro Vás a rádi vám v rámci našeho
Hlavním cílem projektu je adekvátně připravit osoby se zdravotním znevýhodněním, osoby
50+ a osoby vracející se na trh práce po mateřské dovolené.
projektu
pomůžeme najít si vhodné
S využitím individuální podpory, motivace, cíleně nastaveného vzdělávání, a dalších podpůrných
nástrojů, které přispívají k sociální integraci cílových skupin.
pracovní
uplatnění!
Usnadníme
Vám získat pracovní
uplatnění ve Vašem regionu.
Každému připravíme individuální plán na míru

Hlavním cílem projektuVytvoříme
je adekvátně
osoby se zdravotním
vám osobnípřipravit
portfolio
Nabízíme
individuální
konzultace,
pracovní
nácviky
nebo
placené
praxe,
diagnostiku,
znevýhodněním, osoby 50+ a osoby vracející sepracovní
na trh
práce
volnočasové aktivity, konzultace s psychologem nebo sociálním pracovníkem.
po
mateřské
dovolené.
Nabízíme zvyšování digitální gramotnosti a kurzy pro získání základních pracovních kompetencí
S využitím individuální podpory, motivace, cíleně nastaveného vzdělávání
Zařídíme vám zajímavé rekvalifikační kurzy
a dalších podpůrných nástrojů, které přispívají k sociální integraci cílových skupin.
Usnadníme Vám získat pracovní uplatnění ve Vašem regionu.

OZP, OZZ, 50+
777 677 903

Každému připravíme individuální plán na míru
Vytvoříme vám osobní portfolio

Maminky a tatínci po MD/RD
739 454 700

Nabízíme individuální konzultace, pracovní nácviky, placené praxe, pracovní diagnostiku, volnočasové aktivity, konzultace s psychologem nebo sociálním pracovníkem.
Nabízíme zvyšování digitální gramotnosti a kurzy pro získání základních pracovních
kompetencí. Zařídíme vám zajímavé rekvalifikační kurzy.

OZP, OZZ, 50+
777 677 903

Maminky a tatínci po MD/RD
739 454 700

^Liberec
Nejaktuálnější zprávy
z města a radnice

^L

Přišlo do redakce
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Vážený pane primátore,
musím vám jako rodačka milující Liberec moc poděkovat. Musím
konstatovat, že když jste vyzval občany, ať se nebojí Vás oslovit se šlendriánem, který uvidí ve městě, moc
jsem tomu nevěřila, že to bude jiné,
než to bývalo za minulých představitelů města. Zatím jsem viděla
na vlastní oči, že cokoli jsem Vám
poslala za podnět, vždy bylo rychle nebo dost rychle vyřešeno. Ať to
byl znečištěný průchod na konci
Františkova, nebo sídlo bezdomovců u potůčku v Husitské nebo binec
v centru Na vršku.
Ale co mě ohromilo, byla likvidace ruiny Berlína pod Ještědem. Tedy
klobouk dolů.

23

Zpravodaj^Liberec

Červenec 2021

Místo je již vyklizené a čisté. To se
zatím nepodařilo žádnému vašemu
předchůdci. Tak si představuji zástupce města.
Moc Vám děkuji za občany i Liberec.

Jana Žižková

PODĚKOVÁNÍ ZA HŘBITOV
V HORNÍM RŮŽODOLE
Chtěla bych poděkovat za krásně
upravený hřbitov v Horním Růžodole. Chodím tam pravidelně desítky let a teď se mi moc líbí jeho
úprava. Staré stromy zmizely, hřbitov je prosvětlený a všude vysázeny
stromky nové.
Marie, důchodkyně 85 let, Liberec

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 30. 6. 2021
132/21 Svazek klíčů

30. 6.

131/21 Peněženka Jan Macháček

30. 6.

128/21 Peněženka – David Šatra

28. 6.

126/21 Mobilní telefon

28. 6.

125/21 Peněženka Tomáš Karlík

28. 6.

124/21 Klíče

24. 6.

123/21 Batoh Jakub Vetecha

24. 6.

122/21 Dámská kabelka

22. 6.

121/21 Batoh Vojtěch Chmelík

22. 6.

120/21 Peněženka Zuzana Krajčírová

22. 6.

119/21 Mobilní telefon, výkresy v deskách Roman Pokorný

22. 6.

118/21 Peněženka Martin Šulc

21. 6.

116/21 Nákupní taška Batoryk Mykhalio

21. 6.

113/21 Průkaz Tereza Dostálová

17. 6.

Nálezy DPMLJ (4. 5.–12. 6.): monitor PC, dětská přilba, batoh dětský + láhev
s miskou, boty dámské, 2× čepice, peněženka Tereza Kudíková, peněženka
112/21
Jan Krušina, peněženka Vít Hubatý, 3× brýle, deštník, 3× mobil, karta Samuel
Dostál, karta Anika Kratzer, karta Tereza Řezáčová, fitness náramek.

17. 6.

110/21 Mobilní telefon

15. 6.

109/21 Snubní prstýnek

15. 6.

108/21 Sluchátka

14. 6.

107/21 Peněženka Dana Balogová

14. 6.

106/21 Svazek klíčů Sabina Štreglová

14. 6.

105/21 Klíče

9. 6.

104/21 Batoh peněženka, oblečení

9. 6.

101/21 Nálezy H & M Liberec Fórum: klíče, klíč + čip, karta Pavla Nosková, mobil

8. 6.

100/21 Peněženka Jindřich Mrkva

8. 6.

99/21 Nálezy areál Vesec 5. 6. : zimní bunda, vak na záda, mobil

7. 6.

98/21 Peněženka Valentyn Valovskyi

7. 6.

96/21 Bankovní karta Sarah Chromá

7. 6.

Nálezy DPMLJ (13. 5.–2. 6.): deštník, taška – prací prostředky nové, pánská
94/21 bunda, čepice, dětská mikina, hodinky, mobil, karta Yana Boiko, 2× dioptrické
brýle, vak – boty + sportovní oblečení, taška s pletací přízí

3. 6.

Prohlídky barokní
zahrady a kostela
Nalezení sv. Kříže
Komentovaná prohlídka
sakrálních památek
v centru Liberce.
12. července – 30. srpna
každé pondělí od 17 hodin
(1 hodina)
Sraz účastníků u kostela
Nalezení sv. Kříže (zastávka
MHD Malé náměstí)

Dospělí 50 Kč
Děti, studenti, senioři 30 Kč
Rodiny 2+2 100 Kč
Výtěžek ze vstupného bude
věnován ŘK církvi Liberec.
Nutná rezervace předem
vždy do pátku 14 hodin:
Městské informační
centrum Liberec
info@visitliberec.eu, 485 101 709,
www.visitliberec.eu

Visit^Liberec

Kolofix v Liberci: Bleskový servis kola,
Sobi 20 i zabláceného horáka

inzerce

Věděli jste, že v době koronaviru se cykloprovoz
v Evropě až zdvojnásobil? S tím souvisí i obrovský nárůst poptávky po servisech. A dlouhé
čekačky. Není výjimkou, že bez kola musíte být
i měsíc. Situaci se rozhodl zlepšit projekt Kolofix,
který najdete ve Vratislavicích v areálu INTEX.
„Většinu oprav stíháme do 48 hodin, s tlumiči do
pěti dnů. Kola neprodáváme, ale jen opravujeme,“ říká zakladatel servisu Pavel Čábelický,
někdejší reprezentační mechanik a závodník.
Ve většině servisů se dlouho čeká, čím si to
vysvětlujete?
„V Česku jsou skoro 3 miliony cyklistů. Za poslední rok došlo k dalšímu nárůstu, lidi začali
víc jezdit, vytahují kola z půd a garáží. Jsem přesvědčený, že cyklista by se měl opravami
zabývat co nejméně. A užít si jízdu. Vždyť kolo je nejen dopravní prostředek, ale i zábava.
Nejsme prodejna kol – zabýváme se jen servisem. V tom jsme unikátní. Neohrnujeme nos
nad žádným kolem, klidně přivezte Ukrajinu nebo Sobi 20. Ale poradíme si i s navoněnou
karbonovou silničkou či elektrokolem.“
Kolofix je v Liberci od minulého roku, proč zrovna zde?
„Liberec je sice hokejové město a samozřejmě lyžařské, ale když všichni odhodí běžky, tak si
vezmou kolo a proto tu kolofix nesmí chybět. (úsměv) O kolo se vám postará Míra. Kola jsou
pro něj celoživotní srdcovkou – dlouhá léta strávil na silničce. Je rád, když vše perfektně funguje. Z toho mám velkou radost, protože do naší práce musíte vkládat nejen um, ale i srdce.“
Nabízíte lidem i výjezdy domů, je po nich poptávka?
„Jasně! Když máte dvě dospělá kola a dvě pro děti, tak už jen doprava na pobočku je
logistický oříšek. Naši zákazníci si tak můžou přes aplikaci nebo infolinku objednat výjezd na
adresu domů. Co zvládneme, opravíme na místě. Nebo kola odvezeme k nám na pobočku
a seřízená a opravená zpět. Je to budoucnost spousty služeb, když takhle funguje rozvoz
jídla, proč by nemohl i cykloservis.“

www.kolofix.cz | 800 01 01 01
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Vodní hry na
jablonecké
přehradě
Poslední prázdninovou sobotu
28. srpna se od 13 hodin v zátoce
u Městské haly uskuteční 1. ročník zábavných vodních her pro
čtyřčlenné týmy. Soutěžící budou
překonávat plovoucí překážky,
plnit strategické úkoly a diváci se
mohou těšit na napínavé souboje a hlavně zábavnou podívanou.
„Doufám, že se letos opět přihlásí
tým Z kapra prdi, aby obhájil loňské vítězství,“ podotknul organizátor Tomáš Štrégl.
V poledne začneme netradičním závodem na paddleboardech,
který je určen dospělým i dětem.
V 16.00 přijde na řadu zlatý hřeb
akce – vodní hry! V 19.15 si můžete užít jógu na paddleboardech
při západu slunce a program uzavřeme ve 21.00 společnou večerní
projížďkou na osvětleném megaboardu.
Aktuální informace sledujte na
facebookové události a na www.
jbcwatergames.cz.

Krátkézprávy
Liberecký okruh

SPORTOVNÍ
VELETRH

Automuzeum.cz ve spolupráci
s Technickým muzeem Liberec
pořádá v sobotu 14. srpna
setkání majitelů historických
vozidel. Součástí bude i jízda
pravidelnosti na trati bývalého
závodu, nazývaného Liberecký
okruh. Jízda připomene letošní 75. výročí prvního závodu
na Libereckém okruhu okolo
přehrady. Poprvé se jel 11. srpna 1946, většinou ještě s trofejními automobily a motocykly
za velkého zájmu veřejnosti.
 Více na www.automuzeum.cz.

4. 9. 2021
LIBEREC
HOME CREDIT ARENA

Zpravodaj^Liberec

TK Rochlice Liberec

V Liberci funguje bezmála stovka sportovních organizací, a proto právem můžeme naše město
nazývat městem sportu. Na tomto místě sportovní kluby postupně představujeme.
Tenisový klub poskytuje tréninkové plány pro všechny věkové
i výkonnostní kategorie. Tréninky
probíhají buď individuální, nebo
skupinové (max. 4 děti). TK má přibližně 120 členů, převážně mládež
do 19 let. Členové jsou rozdělení
podle věkových kategorií: děti do
4 let, minitenis (5–7 let), babytenis
(8–9 let), mladší žactvo, starší žactvo, dorost a dospělí. Během letních
prázdnin pořádají týdenní tenisové
soustředění a příměstské tenisové
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Červenec 2021

kempy. V průběhu celého roku pořádají jak oficiální turnaje ČTS, tak
i menší klubové turnaje.
Mají vaše děti své vzory mezi Petrou Kvitovou, Karolínou Plíškovou
či Lukášem Rosolem? Dorazte na
nábor, který probíhá celoročně pro
děti od 3 let.
Webové stránky klubu:
www.tenis-liberec.cz.
Město Liberec se podílí na spolufinancování sportovní činnosti klubů
v rámci Dílčího sportovního fondu.
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UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA
ZPRAVODAJE LIBEREC
JE 27. SRPNA
DISTRIBUCE ZPRAVODAJE
Distribuci Zpravodaje do každé rodiny
v Liberci zajišťuje od 1. ledna 2002 Česká
pošta, s. p. Pokud Zpravodaj neobdržíte do své schránky, obracejte se,
prosíme, přímo na Českou poštu,
tel.: 954 246 016. Do vyčerpání zásob
je Zpravodaj k dispozici v recepci hlavní
budovy radnice, Nového magistrátu
a v městském informačním centru.

