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Okolí	Tajchu	letos	čeká	
lákavá	proměna.	Rybník	
doplní	lavičky,	převlékací	
box	i pobytová	mola.
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Léto Léto na Tajchuna TajchuOpravy mostů

Noviny	pro	občany	Liberce

Od	března	začne	oprava	
dvou	mostů	na	průtahu	
městem.	Řidiče	čekají	
objížďky.	Práce	potrvají	až	
do	roku	2023. Str. 3

Primátor	pozval	do	Liber-
ce	ministra	financí.	Chce	
víc	peněz	z	daní.	Rozdělení	
není	spravedlivé.
 Str. 6
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Liberec Liberec chce víc!chce víc!

Zastupitelé se sejdou 
24. února už v 9.00
Únorové	zasedání	zastupitel-
stva	města	začíná	mimořádně	
už	v 9.00.	Ve	čtvrtek	24. února	
je	po	letech	peripetií	na	pořa-
du	jednání	především	schvále-
ní	nového	územního	plánu.
 
Pozor na africký mor!
Situace	ohledně	nákazy	afric-
kým	morem	prasat	se	opět	
zhoršila.	Nákaza	se	přiblížila	
k hranicím	České	republiky	na	
vzdálenost	menší	než	10	km.
Veškeré	informace	najdete	
na	stránkách	Státní	veteri-
nární	správy	www.svscr.cz/
zdravi-zvirat/amp-aktualni-
-informace.	Aktuální	mapa	
oblasti	s intenzivním	odlovem	
prasat	divokých	je	k dispozici	
na	www.svscr.cz/amp-mapa-
-opblasti-s-intenzivnim-odlo-
vem-prasat-divokych.

Čištění ulic
Další	nevyužitý	prodejní	stánek	
zmizel,	tentokrát	z	Broumov-
ské	na	zastávce	MHD	Sameto-
vá.	O	stánek	v	majetku	města	
nebyl	zájem	a	nenašel	se	ani	
kupec,	který	by	si	jej	odvezl.	 
O	likvidaci	stánku	rozhodla	
rada	města	v	prosinci.

Krátkézprávy Čtvrt tuny dokumentů

250 kilogramů. Přesně tolik váží kompletní dokumentace k novému územnímu plánu. Zastupitelstvo města Liberce o něm bude 
jednat na zasedání ve čtvrtek 24. února. Foto Jan Král

Po téměř 15 letech přípravy a projednávání rada města doporučuje Zastupitelstvu města 
Liberce schválit a vydat nový územní plán.
Redakce

O vydání územního plánu bude 
rozhodovat zastupitelstvo ve čtvr-
tek 24. února. Jednání zastupitelů 
začíná výjimečně už v 9 hodin.

K  seznámení s  nově pořizo-
vaným územním plánem města 
vznikly samostatné webové strán-
ky uzemniplanliberec.cz, kde byly 
průběžně poskytovány aktuální 

informace, včetně aktuálních ver-
zí projednávané dokumentace. Na 
tomto webu je umístěno komplet-
ní opatření obecné povahy, které 
bude předloženo zastupitelstvu 
k rozhodnutí.

Územní plán přináší podrob-
nější regulace území, ale také vy-
mezení nových rozvojových ploch 
pro bydlení, průmysl, občanskou 
vybavenost atd.  Pokr. na str. 2

Návrh nového územního plánu

Jaroslav Zámečník
primátor
„Příprava územního plá-
nu stála přes 40 milionů 
korun. Přišlo k němu přes 
3 200 připomínek. Všechny 
jsme museli zapracovat 
a vyjádřit se k nim. “
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 Dokončení ze strany 1.

Nový územní plán však přiná-
ší i  podrobnější řešení zelených 
pásů, které pronikají až do jednot-
livých center osídlení.

„Blížíme se do finále. Pevně 
věřím, že únorové zastupitel-
stvo územní plán (ÚP) schválí. 
Liberečané na tento dokument 
čekali téměř 15 let. Máme hoto-
vý čistopis a  připraveny i  veškeré 
podklady. Jen pro zajímavost, kom-
pletní dokumentace k ÚP v součtu 
váží přes čtvrt tuny. Jeho příprava 
stála přes 40 milionů korun. Za tu 
dobu, co ho řešíme, k němu přišlo 
přes 3 200 připomínek. Všechny 

jsme museli zapracovat a  vyjád-
řit se k  nim. Za důležité považuji 
mimo jiné i  to, že v rámci nového 
ÚP má každá jedna parcela určený 
koeficient, nakolik smí být zastave-
na a nakolik tam musí zůstat zeleň. 
Nový územní plán přinese městu 
a  jeho občanům řadu pozitivních 
změn. Umožní to například vý-
stavbu až 10 500 bytů včetně rodin-
ných domů, zavedení kapacitního 
MHD do oblastí s  velkým množ-
stvím obyvatel, vytvoření spojitého 
systému zeleně ve městě, zkvalit-
nění veřejných prostranství nebo 
rozvoj sportovních ploch. Výhod 
je ale mnohem více,“ říká primátor 
města Liberce Jaroslav Zámečník.

Bezmála stovku vraků, ale i aut s propadlou STK odstrani-
lo za necelý rok ze svého katastru město 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. Před návštěvou volejte sekretariát, 

telefon 485 243 165.
Aktuální termíny jsou 22. února a 22. března a mezi 13. a 16. hodinou.

Slovo primátora

Vážení Liberečané,

začátkem února jsme oficiálně zahájili mezinárodní architektonic-
kou soutěž na budoucí podobu Papírového náměstí. Formou takzva-
ného soutěžního dialogu organizátoři oslovili celkem 65 ateliérů, které 
zpracují a předloží své návrhy, z nichž ten nejlepší porotci vyberou nej-
později letos v září. Po několika letech čekání a příprav se tak konečně 
dozvíme, jak by mohla tato cenná lokalita v dolním centru města jed-
nou vypadat.

Mnohem déle ale mnozí z vás čekali na jiný důležitý okamžik. A sice 
schválení územního plánu města. Od politiků, ale i  odborníků často 
slýcháte sliby a ujištění, že „něco“ bude. V případě územního plánu to 
„něco“ trvalo téměř 15 let. Proč? Protože jde o náročný a velmi složi-
tý proces se spoustou administrativních úkonů a  povinností. Svědčí 
o tom mimo jiné fakt, že předchozí vedení města si na vyřešení územ-
ního plánu v Liberci lidově řečeno „vylámala zuby“. Věřím, že nám se 
to teď v  únoru, kdy tento dokument bude schvalovat zastupitelstvo, 
konečně podaří. Pokud ano, přinese to městu a  jeho občanům řadu 
pozitivních změn.

Schválení územního plánu umožní například výstavbu až 10 500 
bytů včetně rodinných domů, zavedení kapacitního MHD do oblas-
tí s  velkým množstvím obyvatel, vytvoření spojitého systému zeleně 
ve městě, zkvalitnění veřejných prostranství nebo rozvoj sportovních 
ploch a areálů. Výhod je ale mnohem více. Tak nám držte palce.

Jaroslav Zámečník,
primátor města Liberec

Redakce

Odstranění vraků umožnila 
městu novela zákona o pozemních 
komunikacích, díky níž bylo mož-
né  postupovat přísněji proti vlast-
níkům odstavených aut. V  nově 
zavedené a  úspěšné praxi hodlá 
Liberec pokračovat i letos.

V  roce 2021 bylo na území Li-
berce nahlášeno 31 vraků. Dvanáct 
z  nich si vlastníci po výzvě úřa-
du sami uklidili. Dalších šestnáct 
město nechalo odtáhnout a  zbylé 
tři čekají na legislativní lhůty. Od-
tažená auta čeká dražba nebo lik-
vidace.

U  aut bez STK podle náměstka 
Jiřího Šolce není problém tak vi-
ditelný, protože působí stále do-
jmem „běžných aut“.

„Nicméně ani ona nejsou způ-
sobilá k provozu, a tudíž nemají na 
komunikaci co pohledávat. Jejich 
vlastníky proto vyzýváme k  ná-
pravě, aby si STK dodělali. Jinak je 
čeká stejný proces odstranění jako 
u  vraku. Podobných výzev jsme 
v  roce 2021 odeslali celkem 64, 
přičemž v 52 případech je vlastníci 
vyřešili sami. Ostatní jsme nechali 
odtáhnout,“ vysvětluje náměstek 
primátora Jiří Šolc s tím, že Liberec 

hodlá v nově zavedené dobré praxi, 
jak čistit město od vraků, pokračo-
vat i letos.

„Velký dík za to patří všem mým 
kolegům a  kolegyním, kteří celý 
ten náročný a  byrokratický pro-
ces zavedli do praxe, abychom ho 
mohli úspěšně používat. A  to od 
první výzvy až po odtah či draž-
bu. Mohu občanům slíbit, že čistit 
naše město od vraků i dalších aut, 
která neoprávněně zabírají místo 
v  našich ulicích, budeme dál i  le-
tos,“ dodává náměstek Jiří Šolc.

Celkově město ze svého rozpoč-
tu v roce 2021 zaplatilo odtahové 
službě 323 735 Kč.

Sto vraků za rok

>> Návrh nového…
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Redakce

Odbor ekologie a  veřejného 
prostoru na vybraných plochách 
a  v  parcích v  rámci města Liberec 
nechává zpracovávat dendrologic-
ké průzkumy a návrhy pěstebních 
opatření, na základě těchto pod-
kladů poté zajišťuje výběr zhoto-
vitele příslušných arboristických 
a asanačních prací. Dendrologický 
průzkum je vizuální kontrola stavu 
dřeviny v  daném okamžiku se za-
znamenáním jeho stavu a zhodno-
cením jeho budoucího vývoje, ne-
jedná se však o exaktní zhodnocení 
stavu, nýbrž o  subjektivní názor 
konkrétního hodnotitele.

„Jednorázovou investicí v podo-
bě nákupu akustického tomogra-
fu dojde v  dlouhodobém ohledu 
k  úspoře finančních prostředků 
města za provedení přístrojových 
testů, rovněž dojde ke zvýšení 
provozní bezpečnosti z  důvodu 
lepší dostupnosti testů, zvýší se 
také množství prováděných tes-
tů a  v  neposlední řadě zabráníme 

zbytečnému kácení dřevin,“ ko-
mentuje náměstek primátora pro 
technickou správu města Jiří Šolc.

Pro porovnání, za provedení 
akustické tomografie na jednom 
stromu zaplatí odbor ekologie 
přibližně 4 000 Kč. „S  ohledem na 
množství dřevin v rámci města po-
čítáme s  návratností investice do 
12 měsíců od pořízení přístroje,“ 
dodává náměstek Jiří Šolc.

Přístroj lze dále užívat i k posou-
zení stavu dřevin v majetku města, 
ve školách a školkách, které podlé-
hají kontrolám odboru majetkové 
správy, nebo ho lze zapůjčit odbo-
ru životního prostředí při výkonu 
státní správy.

Pořízení tomografu liberecký 
odbor ekologie a veřejného prosto-
ru konzultoval s  odborem správy 
veřejného prostranství a  zeleně 
městské části Praha 5, který přístroj 
od společnosti Ekotechnika zakou-
pil v  roce 2019, a  pracovníci jsou 
s výstupy i ovládáním spokojeni, za 
tři roky užívání nebyla na přístroji 
zaznamenána žádná závada.

Město zakoupí přístroj pro provádění akustické tomogra-
fie na dřevinách. Akustický tomograf stojí 248 000 Kč.

Řidiči, připravte se, 15. března začnou opravy mostů na 
průtahu Libercem. Stavební práce se potáhnou rok a půl.

Opravy mostů na
průtahu od března

Redakce

Smyslem tohoto zjišťování je 
získání dlouhodobě srovnatelných 
údajů o  sociální a  ekonomické si-
tuaci v  celkem 34 evropských ze-
mích. Dalším cílem je získat data 
pro výpočet ukazatelů peněžní 
a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území 
celé České republiky v  11 473 do-
mácnostech, z  nichž se 6 723 zú-
častnilo šetření již v  předchozích 
letech. Všechny domácnosti byly 
do šetření zahrnuty na základě ná-
hodného výběru počítačem.

Vlastní šetření probíhá od  
29. ledna do 12.  června  2022 pro-

střednictvím speciálně vyškole-
ných tazatelů. Do šetření budou 
zahrnuty všechny osoby, které mají 
ve vybraném bytě obvyklé bydliště. 
Aktivní účast občanů na tomto vý-
znamném statistickém šetření a je-
jich ochota spolupracovat s ČSÚ je 
důležitá a umožní získat řadu důle-
žitých informací o  sociální situaci 
domácností v ČR, které nelze zjistit 
žádným jiným způsobem.

Terénní pracovníci zapojení 
do šetření se budou prokazovat 
průkazem tazatele a  zároveň prů-
kazem zaměstnance Českého sta-
tistického úřadu nebo dokladem 
totožnosti. Ve všech fázích zpraco-
vání je zaručena anonymita.

Ve více než 11 tisících náhodně vybraných českých do-
mácnostech proběhne v letošním roce šetření o životních 
podmínkách. Průzkum organizuje Český statistický úřad.

Statistici zkoumají životní 
podmínky v domácnostech

Tomograf na stromy

Jan Král

Liberecká Sprá-
va Ředitelství silnic 
a  dálnic ČR před-
pokládá zahájení 
rekonstrukce mos-
tů na silnici I/35 na 
průtahu Libercem 
pod jedním do-
pravním omezením na jaře 2022 
a dokončení na podzim 2023. 

Silnice I/35, zejména pak prů-
tah Libercem, patří mezi nejzatí-
ženější úsek silnic I. třídy v  Libe-
reckém kraji. S  denní intenzitou 
dopravy  téměř 60 tisíc vozů se jed-
ná o jednu z nejvytíženějších silnic 
I. třídy v rámci celé ČR. Plánovaná 
rekonstrukce mostů, které jsou ve 
velmi špatném stavu a  nesnesou 
další odklad, bude mít výrazný vliv 
na dopravní propustnost. 

Během stavby bude veškerá do-
prava svedena pouze do jednoho 
jízdního pásu, kterým se jezdí na 
Turnov, a  to v  režimu 2 + 1 (dva 
pruhy ve směru na Turnov). „Jsme 
si dobře vědomi, jak výrazně opra-
va mostů ovlivní provoz. Důležitým 
kritériem pro výběr zhotovitele je 
proto doba realizace,“ říká ředitel 
Správy Liberec Jan Wohlmuth.

Rekonstrukce dvou mostů 35-
024.2 a  35-022.2 začne 15.  břez-
na  2022, pokud budou vhodné 
klimatické podmínky. Dokončení 
předpokládá ŘSD v  říjnu 2023. 
Poté by měla následovat opra-
va mostu 35-020.2 nad Košickou 
a oprava Libereckého tunelu.

Provoz na stávajícím levém 
jízdním pásu silnice I/35 bude 
po celou dobu výstavby vyloučen 
mezi exity 23 a 21. Veškerá dopra-
va bude převedena na pravý jízdní 
pás. Řidiči se tak nebudou moci 
připojit na silnici I/35 ze silnice 
I/14 ve směru od Jablonce nad 
Nisou na Děčín a  omezen bude 
sjezd z  I/35 na I/14 ve směru od 
Turnova na Jablonec nad Nisou. 
Uzavřen bude také sjezd I/14 
k  aréně, sloužit bude pro stave-
ništní dopravu.

Dvanáctipólová mostní estaká-
da ev. č. 35-024.2 délky téměř 237 
metrů převádí komunikaci I/35 
přes místní komunikace a  překo-
nává železniční trať Liberec–Tan-
vald, výtažnou kolej a  železniční 
trať Liberec  – Liberec-Dolní ná-
draží. Dále most překonává Slunný 
potok, areály soukromých firem 
a několik skládek. Most z roku 1976 
je ve velmi špatném stavu, a  pro-
to již došlo například k  uzavření 
odbočovacího pruhu do Jablon-
ce v  celé délce, k  uzavření rych-
lého jízdního pruhu pro vozidla  
o hmotnosti vyšší než 3,5 t a k ome-
zení jeho šířky. Z posledních opat-
ření bylo počátkem roku 2021 re-
alizováno provizorní podepření 
nejvíce poškozených nosníků. Plá-
novaná rekonstrukce řeší demolici 
a následné nahrazení mostu.

Oprava úseku Klatovská–Košic-
ká s  mostem ev. č. 35-022.2, kte-
rý je rovněž z  roku 1976 a  jehož 
konstrukce je podle diagnostiky 
dožilá, představuje rekonstrukci 
levého jízdního pásu (směr Hrá-
dek nad Nisou, Děčín) silnice 
I/35 v  km 22,255–21,835. V  rám-
ci rekonstrukce dojde k  rozšíření 
komunikace s vytvořením průple-
tového úseku v délce 300 m mezi 
směrově upraveným připojením 
větve silnice I/14 od Jablonce n. 
N. a sjezdem na Liberec-centrum. 
Zásadní proměnou projde i  sa-
motná nájezdová rampa od Jab-
lonce, která má nyní příliš malý 
poloměr oblouku a  dochází zde 
k nehodám. Stávající mostní esta-
káda (most ev. č. 35-022.2) bude 
nahrazena mostem o jednom poli 
s navazujícími opěrnými zdmi.

Viz: 1url.cz/@objizdkyLBC.
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Provoz	mateřských	škol,	zřizova-
ných	statutárním	městem	Liberec,	
bude	jako	každoročně	v souladu 
s ustanovením	vyhlášky	č.	14/2005	
Sb.	a podle	místních	podmínek 

v měsících	červenci	a srpnu	2022	
omezen	nebo	přerušen.
Zákonní	zástupci	dětí	obdrží	veške-
ré	informace	u ředitele	své	kme-
nové	mateřské	školy.	Mohou	se	

informovat	o době	omezení	nebo	
přerušení	provozu,	o možnostech	
využití	náhradní	školky	nebo	na-
bídky	Domu	dětí	a mládeže	Větrník	
pro	děti	předškolního	věku.

V případě	zájmu	se	prosím	ob-
racejte	na	ředitele	své	mateřské	
školy	v dostatečném	předstihu, 
a to	do	25. března 2022.

info@waldorfl iberec.cz waldorfl iberec.cz @waldorfl iberec.cz

Waldorfské třídy Liberec nabízí od září 2022 několik volných 
míst v 6. třídě. 
Pro vzdělávání vytváříme respektující a inspirativní prostředí.

V dětech podporujeme nadšení a zájem o okolní svět a učíme je rozumět 
mu v souvislostech. Zohledňujeme jedinečnost každého dítěte. Rozvíjíme 
jeho talent, sociální dovednosti a schopnost objevit vlastní potenciál. 
Posilujeme zdravou sebedůvěru a ochotu převzít zodpovědnost za vlastní 
život.

Do školy s radostí, do života s moudrostí!

Kam na druhý stupeň? 

Provoz mateřských škol a příměstské tábory pro předškoláky v Domě dětí a mládeže Větrník v létě 2022
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Krátkézprávy

My všichni školou povinní
Jaká je současná výuka?

Mezinárodní setkání s legorobotikou

Covidová doba přináší mnoho negativních změn ve společnosti, ale může také leccos oboha-
tit. Nevěříte? Učitelům ve školách se dnes často stává, že jsou v karanténě či izolaci, zatímco 
jejich žáci mohou chodit do školy. Ačkoliv suplující kolegové se snaží učit neznámou třídu či 
předmět co nejlépe, není to vždy to pravé.
Iveta Rejnartová,
ředitelka ZŠ 5. května

Učitelé na ZŠ 5.  května zvládají 
takovou výuku, kdy se připojí do 
třídy z vlastního domova. Stačí mít 
ve třídě set pro smíšenou (hybrid-
ní) výuku a  skvělé spolupracující 
kolegy, kteří se nebojí nových tech-
nických zařízení a dokážou s tímto 
zařízením zacházet. Pokud peda-
gogovi dovolí zdraví a  technické 
podmínky připojit se z domova do 
třídy, pak má vyhráno.

Jak to tedy vypadá? Učitel si vy-
tvoří odkaz k online připojení stej-
ně jako při distanční výuce, který 
rozešle suplujícím kolegům, popř. 
dětem. Suplující už pak jen zapne 
počítač v  učebně, připojí si set ke 
svému počítači, otevře odkaz od 
kolegy z domova a už může probí-
hat výuka skoro jako prezenční.

Set totiž obsahuje tak kvalitní 
kameru i  mikrofon, že vyučující 
z domova krásně vidí své žáky, vel-
mi dobře je slyší, i když jsou všichni 
rozmístěni po celé třídě. Učitel ko-
munikuje s  dětmi, jako kdyby byl 
mezi nimi a vede hodinu v podstatě 
sám. Zastupující učitel se ale v ho-
dině nenudí. Jestliže se děti pohy-

bují po třídě, kolega ve třídě ovládá 
kameru dle instrukcí vyučujícího 
z domova. Pomáhá také kontrolovat 
žáky při samostatné práci či pomá-
há dětem, které potřebují pomoct.

Co se stane, když chybí učitel, 
ale i  několik žáků, a  ostatní chodí 
do školy? V  téhle škole si umí po-
radit i  s  touto situací. Stačí mít se 
třídou jeden společný odkaz k při-
pojení. Potom se všichni sejdou na 
společné hodině, ať už se nachází 
kdekoliv.

A největší výhoda? Nikdo nestrá-
dá. Učitel se nemusí bát, že bude 
pozadu s  učivem, a  navíc nemusí 
tvořit přípravy pro suplující kolegy. 
Chybějící žáci nemusí nic dohánět, 
protože se také zúčastnili výuky. 
Žáci ve škole pracují jako při běžné 
výuce tak, jak jsou zvyklí.

Ačkoliv je klasické prezenční 
vyučování nejlepší a nenahraditel-
né, díky moderním technologiím 
zvládají moderní školy karanténní 
situace řešit beze ztrát.

Základní škola Barvířská

Základní škola Barvířská je za-
pojena do mezinárodního projektu 
spolupráce škol Erasmus+ s  tema-
tikou legorobotiky a programování. 
Cílem je vést mladé lidi k efektivní-
mu využívání informační a komuni-
kační technologie namísto toho, aby 
na ní byli závislí. Projektu se dále 
účastní školy z  Francie, Turecka, 
Slovinska, Portugalska a Nizozemí.

V lednu proběhlo dlouho pláno-
vané první setkání účastníků v Čes-
ké republice. Ve škole žáci absolvo-
vali workshop s  programováním 
virtuálních robotů na počítači, učili 
se jednoduchou práci s  algoritmy 
a  také si stavěli a  programovali ro-
boty se stavebnicemi Lego WeDo. 
Dále navštívili iQfablab, kde pro ně 
lektoři připravili výukový program 
Lego Mindstorms.

Součástí setkání bylo v neposled-

ní řadě také představení nejzajíma-
vějších míst Liberce a okolí, chybět 
nemohla ani Praha a procházka po 
nejznámějších památkách. Příští se-
tkání účastníků proběhne začátkem 
června v Portugalsku.

Projekt je financován grantem 
z Evropské unie.

DDM Větrník
Letošní	maškarní	bál	je	
vzhledem	k častým	změnám	
mimořádných	vládních	na-
řízení	nahrazen	Masopustní	
sobotou,	která	se	bude	konat	
26. února.	Děti	se	mohou	těšit	
na	zábavné	hry,	tvořivé	dílny	
a pro	nejmenší	bude	otevřena	
herna.	Bližší	informace	najdete	
na	našich	webových	stránkách.

Nově	jsme	otevřeli	kroužek	
pro	dospělé	Tanec	pro	radost.	
Budeme	se	věnovat	základům	
baletu,	modernímu	tanci,	
variacím	a krátké	choreografii.	
Trénovat	budeme	jedenkrát	
měsíčně	v DDM	Větrník	se	
sólistkou	baletu	Divadla	F.	
X.	Šaldy.	Pro	další	informace	
pište	na	e-mail	jana.hunkova@
ddmliberec.cz

Ve	V-klubu,	který	sídlí	v ulici	
5. května	a je	jedním	z oddě-
lení	DDM	Větrník,	probíhal	na	
podzim	projekt	zaměřený	na	
integraci	dětí	národnostních	
menšin	a cizinců.	Pracovali	
jsme	zejména	s dětmi	z Ukra-
jiny,	Vietnamu	a z romských	
rodin,	které	se	přistěhovaly	
teprve	nedávno,	nebo	s dět-
mi,	u nichž	přetrvávají	potíže	
s českým	jazykem.	V rámci	
projektu	jsme	se	snažili	tuto	
bariéru	zmenšit.	Děti	mohly	do	
V-klubu	chodit	na	doučování.	
Nejdůležitější	část	začleňování	
však	probíhala	během	her	
a sportovních	aktivit.

Od	14. února	je	na	stránkách	
DDM	Větrník	k nahlédnutí	
seznam	letních	táborů,	na	
které	bude	1. března	spuštěno	
přihlašování.
Více	na	www.ddmliberec.cz

^ ^ ^ ^ ^
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Z města a radnice

Primátor statutárního města Liberec Jaroslav Zámečník chce s řešit s ministrem financí Zbyň-
kem Stanjurou systém rozdělování daní. Město kvůli němu přichází o stovky milionů.

Jana Kodymová

Jaroslav Zámečník dopisem 
požádal v  lednu nového ministra 
financí Zbyňka Stanjuru o  osobní 
setkání kvůli současnému systé-
mu rozdělování daní obcím, jehož 
přepočet považuje za dlouhodobě 
nespravedlivý pro některá větší 
města. Podle primátora Zámečníka 
kvůli tomu Liberečané dostávají od 
státu o stovky milionů korun méně 
než jiná, srovnatelně velká města.

Města a obce dostávají ze státní-
ho rozpočtu 80 % svých veškerých 
příjmů právě na základě takzva-
ného rozpočtového určení daní 
(RUD). Pouze 20 % získávají z do-
tací, poplatků a daně z nemovitos-
ti. Na základě koeficientu ovšem 
některá krajská města dostávají od 
státu méně peněz než jiná srov-
natelná města. Přitom výdaje na 
zajištění chodu města a služeb ob-
čanům, jako je MHD, úklid a opra-
vy ulic, veřejné osvětlení, městská 

policie a další, jsou v podob-
né výši. To je i případ Liberce.

„Dokud se přepočet ne-
změní, budeme ve srovnání 

s  ostatními podobně velkými 
městy dál finančně znevýhodně-
ni. Liberečané přitom kvůli tomu 
přicházejí ročně o  stovky milionů 
korun,“ dodává primátor s tím, že 
v uplynulých letech vedení Liberce 
na tento fakt opakovaně upozor-
ňovalo i bývalého premiéra a  jeho 
ministryni financí. Marně.

Tématu, ale i  diskusi o  něm, se 
odmítli věnovat s  odůvodněním, 
že obce mají na účtech dostatek 
peněz a málo investují. Konkrétně 
v Liberci, ale i v některých dalších 
městech, je ale realita jiná.

„Kdybychom dostávali po pře-
počtu na obyvatele stejnou výši 
z  rozpočtového určení daní jako 

například Plzeň, budeme ročně 
disponovat částkou zhruba o  jed-
nu miliardu vyšší než nyní. A to je 
ohromný rozdíl,“ upozorňuje pri-
mátor Jaroslav Zámečník.

K  žádosti o  jednání na téma 
spravedlivého rozdělování RUD 
primátora Liberce vedlo mimo jiné 
i vyjádření nového ministra financí 
pro Hospodářské noviny, kterým 
řekl, že současný systém rozdělo-
vání považuje „za funkční a  spra-
vedlivý“.

„V případě Liberce tomu tak ale 
není. Pokud by byl současný ko-
eficient RUD spravedlivý ke všem 
obcím bez rozdílu, bude náš roč-
ní rozpočet nikoliv 2,5, ale cca 3,5 
miliardy,“ vysvětluje primátor Zá-
mečník s tím, že věří, že nová vlá-
da je připravena se problému RUD 
odborně věnovat.

Primátor pozval ministra
financí do Liberce. Chce penízeRada pro klima: 

zhasněte osvětlení
Rada	pro	klima	je	pracovní	
skupina	rady	města	Liberce	
pro	projednávání	různých	ná-
mětů	spojených	s ekologickou	
tematikou.
Z rady	pro	klima	nyní	vzešel	
podnět	na	vypínání	slavnost-
ního	veřejného	osvětlení	
v hlubokých	nočních	a brz-
kých	ranních	hodinách	na	
budovách.	Jde	o historickou	
radnici,	dále	o budovu	Divadla	
F.X.	Šaldy,	krajskou	knihovnu,	
kostel	sv.	Antonína	Velikého,	
kostel	sv.	Antonína	Paduán-
ského	v Ruprechticích	a budo-
vu	Severočeského	muzea.
Radní	na	začátku	února	
o tématu	diskutovali	a podnět	
neschválili.	Úspora	elektrické	
energie	není	zásadní	a potla-
čení	světelného	šumu	malé	
v porovnání	s riziky,	která	vy-
plývají	z bezpečnosti	objektů.

Respirátory pro školy
Rada	města	schválila	nákup	
125 000	respirátorů	pro	
zaměstnance	škol	a školských	
zařízení.	Respirátory	koupí	
radnice	napřímo	od	dodava-
tele	GetReady,	s.r.o.,	Liberec.	
Celková	cena	je	453 750	
korun,	včetně	DPH.
Toto	množství	pokryje	potře-
by	mateřských	škol,	základ-
ních	škol,	základní	umělecké	
školy	a Domu	dětí	a mládeže	
Větrník	na	období	3	měsíců.	
Cena	zahrnuje	i dopravu	do	
místa	určení.	Hlavním	krité- 
riem	výběru	byla	cena.

Krátkézprávy

Ministr	financí	Zbyněk	Stanjura

Liberečané 

kvůli nespravedli-

vému rozdělení daní 

přicházejí ročně o stovky 

milionů korun. Rozdíl 

pro město Liberec činí 

až jednu miliardu.

Zpravodaj^Liberec ve všech libereckých schránkách
54 200 ks



7Zpravodaj^LiberecÚnor 2022

Archu obstará zoo
Centrum	pro	zvířata	v nouzi	
Archa	bude	pro	město	nadále	
provozovat	Zoo	Liberec.	Roz-
hodla	o tom	rada	města 
a souhlasila	s příspěvkem	pro	
zoologickou	zahradu	pro	letoš-
ní	rok	ve	výši	3 200 000	Kč.
„Útulek	pro	opuštěná,	zraněná	
a	bohužel	nechtěná	zvířata	
funguje	skvěle.	Lidé	jsou	zvyklí	
na	venčení	potřebných	zvířat,	
hezké	donátorské	programy	
atd.	Proto	jsme	hledali	ces-
tu,	jak	pověřit	zoo,	dnes	již	
krajskou	oranizaci,	aby	Archa	
nadále	fungovala	stejně	dob-
ře,“	uvedl	náměstek	primátora	
pro	technickou	správu	města	
Jiří	Šolc.
Archa	mj.	dlouhodobě	zajišťuje	
odchyt	toulavých	psů	a koček.

Krátkézprávy

^L

První měsíc provozu plaveckého bazénu v Liberci má za sebou nová městská společnost, která areál na přelomu roku převza-
la po 27 letech od Ještědské sportovní.

Redakce

„Naším hlavním úkolem je, aby 
tohle téměř 40 let staré sportoviště 
zůstalo v provozu a tudíž otevřené 
do doby, než bude zahájena jeho 
generální rekonstrukce. Máme 
veškeré zákonné revize nezbytné 
pro standardní provoz. Častěji, 
než to vyžadují hygienické a  bez-
pečnostní normy, kontrolujeme 
kvalitu vody, vzduchu, stav vany 
i statiku,“ říká jednatel nové měst-
ské společnosti Bazén Liberec Ro-
bert Korselt.

Areál je především energeticky 
náročným objektem, kde jsou do-
žilé veškeré tepelné izolace, velmi 
primitivní regulace vytápění a ná-
klady na něj stoupají do astrono-
mických výšin.

„Situace na trhu byla a je velmi 
divoká, ale i tak nás nárůst energií 
dost překvapil, promítne se samo-
zřejmě do nákladů na provoz pla-
veckého bazénu. Nicméně máme 
zájem, aby občané Liberce mohli 

areál i  nadále využívat. Už pro-
to, že tam sportuje nebo relaxuje 
přes 40 tisíc návštěvníků měsíčně 
a  pravidelně zde trénuje přes 500 
členů sportovních oddílů, ale i tisí-
ce dětí, které se tu do konce školní-
ho roku naučí plavat,“ upozorňuje 

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

Liberec aktuálně pokračuje 
v  přípravě projektové dokumen-
tace potřebné k plánované rekon-
strukce. Zastupitele města proto 

patrně ještě před letními prázd-
ninami čeká zásadní rozhodnutí, 
jakým způsobem bude probíhat 
revitalizace tohoto areálu, ale i jak 
má být financována.

„Cílem je, aby bazén byl po 
přestavbě nejen krásný, proto se 
snažíme zachovat původní archi-
tekturu navrženou  koncem 80. 
let minulého století architektem 
Pavlem Švancerem, ale i moderní, 
úsporný a  „chytrý“. Tak, aby od-
povídal trendům 21. století,“ říká 
ekonomický náměstek primátora 
Zbyněk Karban.

Jestli bude rekonstrukce bazénu 
zahájena už v příštím roce, se tepr-
ve rozhodne. Do té doby chce ve-
dení města společně s více než 70 
zaměstnanci Bazénu Liberec zajis-
tit podmínky k tomu, aby areál zůstal 
bezpečným a  funkčním místem. 
Letos na jaře se pak návštěvníci 
bazénu dočkají několika novinek, 
změn, ale i  nových služeb, o  kte-
rých vás budeme průběžně infor-
movat.

Odbor správní a živnostenský

Ke dni  1.  července  2008 došlo 
k  zásadní novele živnostenského 
zákona, v  rámci které byly všech-
ny původní volné živnosti spojeny 
v  jednu živnost s  názvem „Výroba, 
obchod a služby neuvedené v přílo-
hách 1 až 3 živnostenského zákona“.

Od tohoto dne byly původní Živ-
nostenské listy (barevné) nahraze-
ny Výpisem ze živnostenského rejs-
tříku a  u  všech podnikatelů, kteří 
měli volné živnosti, byla při návště-
vě živnostenského úřadu provede-
na tzv. transformace, tedy úprava 
živnosti dle aktuálního znění živ-
nostenského zákona. V  současné 
době je však ve správním  obvodu 
libereckého živnostenského úřadu 
stále evidováno cca 6 500 podni-
katelů, u  nichž dosud nebyla tato 

změna provedena. V  mnoha pří-
padech se jedná o  subjekty, které 
svoje podnikání již dávno ukončily 
a domnívají se, že jejich živnosten-
ské oprávnění již zaniklo.

Živnostenský úřad vyzývá 
všechny podnikatele, kterým byl 
vydán před 1. 7. 2008 živnostenský 
list a  dosud nebyl nahrazen Výpi-
sem ze živnostenského rejstříku, 
aby se dostavili na přepážkové 
pracoviště nového Magistrátu, 
nám. Dr. E. Beneše 183/22, Libe-
rec, kde bude na místě ověřeno, 
zda v konkrétním případě proběh-
la zákonem stanovená transfor-
mace, případně podnikatel může 
podat žádost o zrušení živnosten-
ského oprávnění. Uvedená změna 
proběhne bez objednání, na místě, 
bez správního poplatku.

Výše uvedené se týká i  společ-

ností  – a  to i  společností v  likvi-
daci  – kterým bylo živnostenské 
oprávnění vydáno před 1.  7.  2008 
a  dosud nebyla provedena trans-
formace. V  těchto případech je 
nutná osobní účast osoby opráv-
něné za společnost jednat.

Živností koncesovaných ani ře-
meslných a vázaných se tato infor-
mace netýká.

Pokud si subjekt není jistý, 
zda stále platí jeho živnostenské 
oprávnění, případně zda již bylo 
uvedeno do souladu se zněním 
zákona, je možno kontaktovat 
pracovníky živnostenského úřa-
du e-mailem nebo telefonicky. 
Tel. 485 244 848, 485 244 858, 
485 244 856 nebo 485 244 845. In-
formaci o evidenci údajů v živnos-
tenském rejstříku lze také zjistit na 
webových stránkách www.rzp.cz.

Plavecký bazén jede naplno

Jste vlastníky živnostenského oprávnění 
vydaného před rokem 2008?
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Ředitelství silnic a dálnic ČR zajišťuje v pravidelných pětiletých intervalech celostátní sčítání dopravy (CSD), a to nejen na dál-
nicích a silnicích I. třídy v jeho správě, ale i na silnicích II. třídy a vybraných silnicích III. třídy a místních komunikacích měst.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zveřejněné výsledky ukazují, že 
doprava oproti minulému CSD, 
které bylo prováděno v roce 2016, 
opět významně narostla. Průběh 
sčítání i  způsob jeho vyhodno-
cování přitom výrazně ovlivnila 
pandemie koronaviru.

V  Libereckém kraji patří mezi 

nejzatíženější silnice I/35 v Liber-
ci a dálnice D10 v daném úseku.

V  přehledu jsou uvedeny cel-
kové počty motorových vozidel 
za jeden den v  nejzatíženějších 
úsecích dálnic, silnic I. a II. třídy. 
Těžká motorová vozidla (nákladní 
+ autobusy) jsou uvedena samo-
statně.

Přes 50 tisíc vozidel na průtahu denně

Do takzvaného soutěžního dialogu se může přihlásit jakákoliv architektonická kancelář. O vítězném návrhu 
rozhodne závislá a nezávislá porota letos v září.

Liberec oficiálně zahájil mezinárodní
architektonickou soutěž Papírák 2030

Tomáš Tesař

Vyhlášením soutěže město od-
startovalo pomyslný závod pro de-
sítky architektů a ateliérů, kteří po 
několika letech příprav dostávají 
jedinečnou příležitost v  následu-
jících měsících navrhnout, jak se 
má v Liberci do budoucna promě-
nit městská čtvrť známá jako tzv. 
Papírák.

„Podobně náročnou soutěž 
Liberec vypisuje po dlouhých 20 
letech, a to rovnou na jeden z nej-
zajímavějších a zároveň nejtěžších 
úkolů ve městě. Přestože se v  mi-
nulosti na toto území soustředilo 
už několik generací architektů, 
stále hledá svou budoucí podobu. 
Návrh nové čtvrti je skutečnou vý-
zvou nejen pro účastníky soutěže, 
ale především pro samotné měs-
to. Výstupem by měla být celková 
představa rozvoje v podobě „mas-
terplanu“. Na jeho základě pak 
vznikne podrobná Územní studie 
řešeného území a  architektonic-
ko-krajinářský návrh Městských 
teras. Ten pak bude rozpracován 
do podoby kompletní projektové 
dokumentace a  následné realiza-
ce,“ říká primátor Liberce Jaroslav 
Zámečník.

Podle šéfa Kanceláře architektu-
ry města (KAM) Liberce Jiřího Jan-

ďourka je zahájený soutěžní dialog 
jednou z  nejdůležitějších porevo-
lučních rozvojových výzev a zároveň 
obrovskou příležitostí pro Liberec. 
A  zároveň šancí, jak území Papíro-
vého náměstí proměnit v  moderní 
čtvrť, která se stane reprezentativní 
ukázkou toho, jak lze podobné lo-
kality v centru revitalizovat. Cílem je 
vytvořit území, které se integruje do 
života města a  bude vyhledávanou 
adresou pro život, podnikání, zába-
vu i přemýšlení.

„Jde o  čtvrť, která se pro část 
obyvatel města stala místem zma-
ru, zatímco jiní v  ní spatřují pro-
stor úzce spjatý s  cennou historií 
Liberce nebo svobodný prostor, 
který má ohromný potenciál. Za 
mě je to ale především možnost, 
jak vyřešit budoucí podobu této 
lokality. Rádi bychom využili těch-
to potenciálů a rozvoj této jedineč-
né části města nasměrovali ke kul-
turně kreativní čtvrti, k principům 
uhlíkově neutrální čtvrti a  města 
krátkých vzdáleností. Nebude 
to jednoduché, protože to místo 
v  sobě ukrývá mnoho otazníků 
a  nevyřčených otázek. Kolegové 
architekti proto stojí před velkou 
výzvou, nicméně jsem přesvědče-
ný, že se nám sejde řada skvělých 
návrhů,“ říká šéf KAM Liberec Jiří 
Janďourek.

VŠECHNA MOTOROVÁ VOZIDLA CELKEM

51 029 I/35 Liberec, mezi Košickou a I/14 (odbočka průtahu na Jablonec)

27 596 D10, úsek Březina (II/610) – Svijany (II/279)

14 773 II/283 Turnov, náměstí Českého ráje

TĚŽKÁ MOTOROVÁ VOZIDLA CELKEM

7 799 I/35 Liberec, mezi Košickou a I/14 (odbočka průtahu na Jablonec)

5 357 D10, úsek Březina (II/610) – Svijany (II/279)

1 383 II/262 Česká Lípa, ul. Děčínská

SOUTĚŽNÍ DIALOG PAPÍROVÉ NÁMĚSTÍ
FINANCE
Předpokládaná	hodnota	územní	studie	je	600 000	Kč.

Předpokládaná	hodnota	projektové	dokumentace
Městských	teras	je	3 900 000	Kč.

Předpokládané	investiční	náklady	na	stavební	realizaci
Městských	teras	jsou	30 000 000	Kč.

Pro	4	účastníky	je	připraveno	dohromady	1 600 000	Kč	na	náhrady	výloh.

POROTA
Dipl.	Ing.	Peter	Gero,	Ing.	arch.	Lukáš	Kohl,	Ing.	Štěpánka	Šmídová,	Ing.	arch.	
MgA.	Osamu	Okamura,	Ing.	arch.	Petr	Štefek,	Ing.	arch.	Miroslava	Zadražilová,	
Ph.D.,	a zástupci	města	Ing.	Jaroslav	Zámečník,	CSc.,	Marek	Vávra,	Mgr.	Jindřich	
Felcman,	Ph.D.,	Ing.	arch.	Ing.	Jiří	Janďourek,	Adam	Lenert

TERMÍNY a HARMONOGRAM
do	7. 3. 	 –	lhůta	pro	podání	žádostí	o účast
do	1. 4. 	 –	lhůta	pro	podání	metodiky	přístupu
do	15. 4. 	 –	výběr	čtyř	účastníků
3. 5. 	 –	prohlídka	soutěžního	místa	a úvodní	workshop
do	10. 6. 	 –	lhůta	pro	podání	konceptu
17. 6. 	 –	zasedání	hodnoticí		komise:	prezentace	a hodnocení	konceptu
do	24. 8. 	 –	lhůta	pro	podání	nabídky
9. 9.		 –	zasedání	komise	k hodnocení	nabídky
září		 –	schválení	výsledků	zadávacího	řízení	radou	města
říjen		 –	uzavření	smlouvy

SOUTĚŽNÍ DIALOG VZNIKL VE SPOLUPRÁCI:
Kancelář	architektury	města	Liberec,	HAVEL & PARTNERS	Kariéra,	Platforma	
pro	veřejný	prostor,	Pěstuj	prostor

INFO K SOUTĚŽNÍMU DIALOGU:
https://zakazky.liberec.cz/contract_display_1596.html
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Veřejnýprostor

I v letošním roce se bude pokračovat v koncepčních stabilizačních zásazích v libereckých 
parcích.

Město ve spolupráci s městskou policií zahájí provoz tří mobilních kamer, které budou sledo-
vat vytipovaná místa, kde se pravidelně tvoří černé skládky.

Odbor ekologie a veřejného prostoru

Vloni byly arboristicky ošetře-
ny parky u kostela sv. Jana Křtitele 
v  Rochlici, Petra Bezruče, plocha 
v Oldřichově ulici, lesopark v Kláš-
terní ulici a park Prokopa Holého, 
kde budou v  letošním roce ještě 
dokončeny výsadby.

V roce 2022 se odborné arboris-
tické firmy pustí do práce v parku 
u  kostela sv. Kříže v  ul. Valdštejn-
ská, v  parku na Štefánikově ná-
městí a v Zahradě vzpomínek, kde 
dojde k celkové obnově dožilé cen-
trální aleje a opravě cest.

Přestože se snažíme starší stro-
my spíše stabilizovat řezem, mimo 
jiné s  ohledem na probíhající kli-
matickou změnu, než je jen bez-
hlavě kácet při prvních známkách 
prosychání koruny, Zahrada vzpo-
mínek byla po zralém uvážení a po 
dohodě s odborníky vybrána k cel-
kové obnově. Mimo jiné i  s  ohle-
dem na barbarství let minulých, 

kdy byly stromy ořezávány tzv. 
na hlavu, a  též s  ohledem na stav 
centrální aleje v sousedním parku. 
Tato alej byla odborně ošetřena 
v  roce 2020, avšak v  budoucnu se 
s  ohledem na výkyvy teplot jistě 
nevyhneme jejímu dalšímu ošet-

ření a  nakonec i  celkové obnově. 
Do doby, než k  tomu bude muset 
dojít, však již v  Zahradě vzpomí-
nek budou z  nově vysazených li-
pek vzrostlé stromy poskytující 
návštěvníkům stín přispívající k te-
pelné pohodě celého parku.

Odbor ekologie a veřejného prostoru

Složené obývací stěny, gauče, 
matrace, kuchyňské linky, lednice, 
vybouraná bytová jádra, pneuma-
tiky, televize, barvy, vyjeté oleje, 
rozličné díly automobilů, pračky 
nebo koberce jsou častým úkazem 
u stanovišť kontejnerů.

Žádné odpady však nesmí být 
odkládány vedle nádob! Pokud tak 
fyzická osoba učiní, hrozí jí poku-
ta až do výše 50 000 Kč. Právnické 
osoby pak nemohou využívat žád-
né kontejnery, které slouží výhrad-
ně pro občany města. Za toto po-
rušení může být uložena pokuta až 

do výše 10 000 000 Kč.
Kamerový systém budou sledo-

vat strážníci, kteří tak mohou jasně 
identifikovat případné pachatele. 

Stanoviště kamer budou proměnli-
vá a budou přesunována přednost-
ně na ta místa, kde se u kontejnerů 
dlouhodobě a opakovaně tvoří čer-
né skládky.

Tímto znovu upozorňujeme 
obyvatele města, že pro odkládání 
objemného, nebezpečného nebo 
stavebního odpadu a velkých elek-
trospotřebičů slouží sběrný dvůr 
společnosti FCC Liberec v  Ampé-
rově ulici. Objemný odpad lze od-
vézt také do sběrného místa spo-
lečnosti Kovošrot Group CZ v ulici 
Dr. Milady Horákové nebo sběrné-
ho místa společnosti FCC Liberec 
v Londýnské ulici.

Obnova parků pokračuje

Bordeláře zachytí kamery

Nové tůně v lesoparku
Lesopark	Fibichova	nedaleko	
zoologické	zahrady	se	na	pod-
zim	dočkal	revitalizace,	kdy	
bylo	v rámci	první	etapy	pro-
vedeno	kácení	poškozených	
stromů,	arboristické	ošetření	
dřevin	a do	korun	stromů	byly	
instalovány	bezpečnostní	vaz-
by.	Dále	byly	vysazeny	stromy	
nové	a došlo	také	na	výsadbu	
keřových	skupin.

Poslední	část	první	etapy	re-
vitalizace	lesoparku	Fibichova	
nyní	spěje	ke	svému	závěru,	
kdy	je	v průběhu	února	prová-
děno	hloubení	šesti	drobných	
vodních	tůněk,	které	možná	
už	na	jaře	přilákají	do	lesopar-
ku	obojživelníky	a další	drob-
né	živočišné	druhy.	Měli	by	
tam	nalézt	bezpečná	útočiště,	
jelikož	vodní	hladiny	budou	
z větší	části	zastíněny	stávající	
vegetací,	a nemělo	by	tudíž	
docházet	k značným	teplot-
ním	výkyvům	vlivem	sluneční-
ho	záření.	Koruny	stromů	jim	
zároveň	poskytnou	částečnou	
ochranu	před	predátory.
V létě	a na	podzim	po	vylíh-
nutí	živočichů,	pakliže	dojde	
vlivem	sucha	k vyschnutí	
tůní,	budou	tato	místa	čekat	
na	prudké	přívalové	deště	
a pokusí	se	alespoň	částečně	
zachytit	a zmírnit	jejich	dopad	
na	průtok	v nedalekém	Jizer-
ském	potoce.	Větší	část	ná-
kladů	na	zbudování	tůní	bude	
hrazena	ze	získané	dotace.

Krátkézprávy
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Okolí Tajchu letos čeká lákavá proměna. Rybník doplní lavičky, převlékací box i pobytová mola.

Tomáš Tesař

Okolí Veseckého rybníka se do-
čká zlepšení, a to v podobě vybave-
ní novým dřevěným mobiliářem. 
Atypické řešení vytvořil ateliér 
IUCH architektura ve spolupráci 
s Kanceláří architektury města.

„V  roce 2020 jsme vedli s  míst-
ními občany diskusi a  na zákla-
dě jejich připomínek a  postřehů 
společně s IUCH architektura při-
pravili celkovou koncepci revita-
lizace okolí Tajchu. Území kolem 
této vodní plochy Liberečané vel-
mi často vyhledávají jako prostor 
k  odpočinku a  relaxaci. Zároveň 
ale respektujeme, že jde o  velmi 
cenné přírodní území. Proto jsme 
k  celkové revitalizaci okolí zvolili 
velmi citlivý přístup,“ říká šéf Kan-
celáře architektury města Liberce 
Jiří Janďourek.

Město nyní vypisuje výběrové 
řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu, v  rámci níž chce oslovit 
šest zhotovitelů mobiliáře.

Vybraný dodavatel pak dřevě-

ný mobiliář podle návrhu a  do-
kumentace Idy a  Jakuba Chuch-
líkových z  IUCH architektury 
zhotoví. Je to první krok k  po-
stupné revitalizaci okolí Tajchu, 

na který se lidé mohou těšit už le-
tos v létě. Předpokládaná celková 
hodnota veřejné zakázky je sta-
novena na 1 150 000 Kč bez DPH.

V  první etapě se kolem Vesec-
kého rybníka objeví prvky mo-
biliáře jako například převlékací 
box, pobytová mola, herní prvky 
pro děti, lavičky, koše a stojany na 
kola. V dalších letech, po dokonče-
ní odbahnění Veseckého rybníka, 
se mobiliář rozšíří o  odpočinkové 
vodní molo, informační systém 
a  přírodě blízké sestupy k  vodě. 
Zároveň tu vzniknou povalové 
chodníky, upraví se cesty a stávají-
cí parkoviště.

Povodí Labe na  podzim 2023 
předpokládá vypuštění Vesecké-
ho rybníka kvůli opravám hráze 
a  jeho odbahnění. Náklady této 
etapy Povodí Labe odhaduje na 50 
milionů korun.

Letos bude léto na Tajchu příjemnější

Pracujte pro silného a stabilního zaměstnavatele ve vašem 
regionu. Právě hledáme do našeho týmu nového kolegu/
kolegyni na pozici:

Samostatný projektant/ka  
elektrických stanic – stavební část 
 
Můžete se u nás těšit na: 

• Odpovídající mzdové ohodnocení
• Širokou škálu zaměstnaneckých výhod a benefitů 
• Příjemné pracovní prostředí a pohodový tým
• Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje 
• Flexibilní pracovní dobu
• Dlouhodobou perspektivu uplatnění
• Místo výkonu práce: Turnov
• Nástup dohodou 

 
Pro více informací kontaktujte: 
Ing. Lucie Gavlaszová,  
tel: +420 211 044 265,  
e-mail: gavlaszova@ceps.cz

Bez názvu-1   1Bez názvu-1   1 21.01.2022   12:08:5921.01.2022   12:08:59

Daniela Bušková,
Městská policie Liberec

V  rámci Programu prevence kri-
minality 2021 došlo k rozšíření měst-
ského kamerového systému, při-
čemž je současně povyšována umělá 
inteligence jednotlivých kamero-
vých bodů. To se velmi osvědčuje při 
sledování problematických míst, při 
upozornění na vozidla v pátrání atp. 
Kamery se tak např. umí ráno zamě-
řit na přechody a večer naopak zací-
lit na oblíbené terče vandalů.

V současné době má městský ka-
merový systém 65 kamer různého 
typu a  v  prevenci se osvědčuje ze-

jména jeho odrazující účinek. Dru-
hým projektem se Liberec jako jed-
no z prvních měst účastnil pilotního 
spouštění tzv. Map budoucnosti. 
Jedná se o spolupráci města, měst-
ské policie a  Policie ČR při sdílení 
přestupků a  trestných činů v  ma-
pách, které pak zpětně umí vyhod-
notit a  zobrazit kriminálně proble-
matická místa a časy.

Tyto podklady slouží libereckým 
policistům, strážníkům, asistentům 
prevence kriminality i  terénním 
pracovníkům při jejich každodenní 
činnosti, a Liberec tak patří k měs-
tům, které do konceptu Smart Cities  
zahrnují i bezpečnostní situaci.

Prevence kriminality v roce 2021
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SOBOTA
5.

ČTVRTEK
10.

SOBOTA
12.

SOBOTA
19.

ČTVRTEK
24.
SOBOTA
26.

naivní divadlo hraje také v následující dny:
1. 3. 9:00, 10:30 Boj o oheň Divadlo Alfa Plzeň
2. 3. 9:00 Žabí zámek Zadáno pro školy
3. 3. 9:00 Žabí zámek Zadáno pro školy
4. 3. 9:00 Komáři se ženili aneb Ze života obtížného hmyzu      Zadáno pro školy
7. 3. 9:00 Komáři se ženili aneb Ze života obtížného hmyzu      Zadáno pro školy
8. 3. 9:00 Komáři se ženili aneb Ze života obtížného hmyzu      Zadáno pro školy
9. 3. 9:00 Žabí zámek Zadáno pro školy

10. 3. 9:00 O hodině navíc aneb Potlach v hustníku         Zadáno pro školy
10. 3. 18:00 Babička Červené Karkulky slaví narozeniny!   Divadlo v Celetné Praha
11. 3. 9:00, 10:30 O hodině navíc aneb Potlach v hustníku         Zadáno pro školy
11. 3. 8:30, 11:00 Divadlo Drak, Hradec Králové – Cesta Zadáno pro školy
13. 3. 15:00 Hvězdný posel Dům kultury města Ostravy
14. 3. 10:00 Hvězdný posel Dům kultury města Ostravy
15. 3. 9:00, 10:30 Hvězdný posel Městský dům kultury Karvinná
16. 3. 8:30, 10:00 Hvězdný posel Beskydské divadlo Nový Jičín
17. 3. 9:00, 11:00 Hvězdný posel Kulturní služby města Moravská Třebová

19:00 Hvězdný posel Divadlo Drak, Hradec Králové
18. 3. 9:00, 10:30 Hvězdný posel Divadlo Drak, Hradec Králové
21. 3. 9:00, 10:30 O beránkovi, který spadl z nebe Zadáno pro školy
22. 3. 8:30, 10:00 Pohádka do dlaně Beskydské divadlo Nový Jičín 
23. 3. 9:00, 11:00 Pohádka do dlaně Městské divadlo v Prostějově
24. 3. 9:00, 10:30 Kabinet zázraků neboli Orbis pictus                Zadáno pro školy
25. 3. 9:00, 10:30 Kabinet zázraků neboli Orbis pictus                Zadáno pro školy
25. 3. 9:00, 11:00 Divadlo Alfa Plzeň – Johanes Doktor Faust    Zadáno pro školy

a Jenovéfa
30. 3. 15:00, 18:00       Kabinet zázraků Francie – Remeš – festival Méli’môme 2022

neboli Orbis pictus
31. 3. 9:30, 14:30       Kabinet zázraků Francie – Remeš – festival Méli’môme 2022

neboli Orbis pictus

SOUTĚŽ!
O záchranu jaké hmyzí slečny usilují naši

hrdinové v inscenaci Komáři se ženili aneb 
Ze života obtížného hmyzu?

A) kobylka
B) světluška

C) mandelinka bramborová  
Správnou odpověď pošlete do konce února 

na mail: soutez@naivnidivadlo.cz
Vylosovaný výherce obdrží dva lístky 

na představení zdarma

Naivní divadlo Liberec
Moskevská 32/18
460 31 Liberec 1
telefon do pokladny: 
+420 485 253 611

1100::0000 KKoommáářřii  ssee  žžeenniillii  aanneebb  ZZee  žžiivvoottaa  oobbttíížžnnééhhoo  hhmmyyZZuu ssááll  nnDDll

1199::3300 vveeččeerr  vv  nnaaiivvnníímm::  ssttuuddiioo  nnDDll
DDiivvaaDDlloo  DDrraaKK,,  hhrraaDDeecc  KKrráálloovvéé  ––  cceessttaa

1100::0000,,  1155::0000 lloouuttKKyy  bbeeZZ  hhrraanniicc,,  PPrraahhaa::  ssttuuddiioo  nnDDll
PPřřííbběěhhyy  mmaalléé  lluuPPiittiinnyy  GGoonnZZáálleeZZ

1100::0000 ŠŠŠŠŠŠŠŠ..  ŠŠŠŠŠŠŠŠ..  hhůůůůůů..  hhaaff!! ssttuuddiioo  nnDDll
1155::0000 lliiššáákk  rreennaarrdd ssááll  nnDDll
1166::0000 WWoorrkksshhoopp::  vvyyrroobb  ssii  ssvvoouu  lloouuttKKuu!! aatteelliiéérr  nnDDll

1199::3300 vveeččeerr  vv  nnaaiivvnníímm::  ssááll  nnDDll
DDiivvaaDDlloo  aallffaa  PPllZZeeňň  ––  JJoohhaanneess  DDooKKttoorr  ffaauusstt  aa  JJeennoovvééffaa

1100::0000 KKaabbiinneett  ZZááZZrraaKKůů  nneebboollii  oorrbbiiss  PPiiccttuuss ssttuuddiioo  nnDDll
1199::3300 vveeččeerr  vv  nnaaiivvnníímm::  ssttuuddiioo  nnDDll

iimmJJooyy  &&  ttaarraannttiinnoo..  iimmPPrroovviiZZaaččnníí  lloonnGGffoorrmmaa
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ŘIPRAVUJEME
5. 4.  BUTY      7. 4.  
VANUA2
20. 4.  PAVEL ČADEK

21. 4.  ROBERT KŘESŤAN 
A DRUHÁ TRÁVA
27. 4. JAROSLAV 
SAMSOM LENK
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15. út BLANCHE A MARIE   [ Per Olov Enquist ]                       K2/8

Magické drama o hledání pravé podstaty přátelství 
a lásky.

16. st OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE   
[ Hrabal, Palouš ]                                                                             K3/9

Slavná novela Bohumila Hrabala se po letech vrací na prkna 
Malého divadla.

17. čt ZA OPONOU – Pohlazení duše
Setkání Markéty Tallerové se zajímavými hosty.                                  

18. pá JMÉNO  [ M. Delaporte, A. de La Patellière ]                          Č/6

Vtipná rodinná večeře, ostře kořeněná ožehavými tématy.

21. po JAK NASRAT LIDI
Divadelní workshop pro veřejnost (ve zkušebně činohry). 
Začátek v 16 h.

22. čt PANÍ Z MOŘE  [ Henrik Ibsen ]
Mistrovsky spletené drama o lásce a svobodě.

23. st KRÁTKÉ A ÚDERNÉ DIVADLO – host

24. čt SPOLEČENSTVO VLASTNÍKŮ    [ J. Havelka  ]           Č2/5      
Poctivá současná komedie o vašich nejsměšnějších sousedech.                              

26. so ALOIS NEBEL  [ J. Rudiš, J. 99, A. Skala ]
Sudety v mlze. Divadelní podoba známého komiksového románu. 

27. ne SYLVA  [ Karolina Světlá ]
Romantický příběh ze srdce a hlubin ještědských srázů.

28. po ATOMOVÁ KOČIČKA  [ Tomáš Dianiška ]
Bláznivá sci-fi  komedie z harcovských kolejí.                                   

Začátky představení, není-li uvedeno jinak, jsou v 19 h. Změna programu vyhrazena.
POKLADNA DIVADLA: tel.: 485 101 523, 487 377 351, e-mail: pokladna@saldovo-divadlo.cz

Předplatné 2021/22 v prodeji po celý abonentní cyklus! Z ceny předplatného bude odečtena částka za již odehraná představení! Předplatné 
zakoupíte v ODDĚLENÍ PŘEDPLATNÉHO: Pondělí–Pátek 8.30–11.00, 13.00–15.30. V měsících říjen až leden je ve dnech úterý a středa 
prodloužena otevírací doba do 17 hodin. Oddělení předplatného najdete vedle pokladny Šaldova divadla! Adresa: budova Šaldova divadla – 
nám. Dr. Beneše 22, Liberec 1, E-mail: predplatne@saldovo-divadlo.cz, tel.: 485 107 836. Zřizovatelem Divadla F. X. Šaldy je Statutární město 
Liberec. Umělecká činnost divadla se uskutečňuje za fi nanční podpory Statutárního města Liberec, Libereckého kraje a Ministerstva kultury ČR.

2. st ATOMOVÁ KOČIČKA  [ Tomáš Dianiška ]
Bláznivá sci-fi  komedie z harcovských kolejí.                                    

4. pá ALOIS NEBEL  [ J. Rudiš, J. 99, A. Skala ]   
Sudety v mlze. Divadelní podoba známého komiksového románu. 

6. ne SIALSKÁ TROJČATA   [ R. Lipus, M. Šotek, D. Vávra ]
Zmužilý kabaret o stavbě Ještědu.

7. po JERZY GROTOWSKI
Divadelní workshop pro veřejnost (ve zkušebně činohry). 
Začátek v 16 h.

7. po SIALSKÁ TROJČATA   [ R. Lipus, M. Šotek, D. Vávra ]
Zmužilý kabaret o stavbě Ještědu. Zadáno.

8. út OTTO HEJNIC TRIO
Jedinečný jazzový koncert s křestem nového alba.

9. st JMÉNO  [ M. Delaporte, A. de La Patellière ]            
Vtipná rodinná večeře, ostře kořeněná ožehavými tématy. 

10. čt ORTEN!  
Autorská adaptace deníků Jiřího Ortena. Ve spolupráci 
s Divadlem 3+kk.                                            

12. so PANÍ Z MOŘE  [ Henrik Ibsen ]
Mistrovsky spletené drama o lásce a svobodě.                        

15. út SPOLEČENSTVO VLASTNÍKŮ  [ J. Havelka ]             Č/7   
Poctivá současná komedie o vašich nejsměšnějších sousedech. 
(Změna hracího dne.)                    

16. st BLANCHE A MARIE   [ Per Olov Enquist ]                          Č2/5

Magické drama o hledání pravé podstaty přátelství a lásky. 
(Změna hracího dne.)

1. út JOLANTA [ P. I. Čajkovskij  ]                                                                    OB/2

Něžná opera o zázraku prozření.

2. st HLEDÁ SE TENOR: MUZIKÁL  [ Brad Carroll ]
Bláznivá komedie z divadelního prostředí, která zaručeně pobaví.

5. so VRAŽDA V ORIENT EXPRESU   [ Ken Ludwig, Agatha Christie ]
Slavná detektivka Agathy Christie ve zcela novém divadelním              K5/10

zpracování. (Změna hracího dne.) 

6. ne LOVCI PEREL [ Georges Bizet ]                                                                ON/4

Romantická opera s nádechem exotiky! Začátek v 16 h.

7. po HLEDÁ SE TENOR: MUZIKÁL  [ Brad Carroll ]
Bláznivá komedie z divadelního prostředí, která zaručeně pobaví.

8. út MOJE PRVNÍ ŽIDOVSKÉ VÁNOCE  [ Hadar Galron ]                             K2/8

Drama o hledání lidské identity.

9. st SEDMERO KRKAVCŮ [ Richard Ševčík, Jan Matásek ]                   OB1/4

Taneční psychologické drama na motivy pohádky B. Němcové a bratří Grimmů.

10. čt MY FAIR LADY [ Frederick Loewe, Alan Jay Lerner ]           
Slavný muzikál opět v Liberci!

11. pá HRA, KTERÁ SE ZVRTLA [ H. Lewis, J. Sayer, H. Shields ]
Originální komedie, která nenechá vaši bránici odpočinout.

12. so PŮJDEŠ MI ZA SVĚDKA? – host     [ Jean-Luc Lemoine ]   
Komedie o mnohdy neuvěřitelných vztazích mezi lidmi.

13. ne MAUGLÍ [ A. Březina, M. Mikanová, R. Kipling ]                       
Dobrodružné taneční divadlo inspirované Knihou džunglí. Začátek v 16 h.

Malé divadloŠaldovo divadlo
16. st DON GIOVANNI [ W. A. Mozart ]                                                                 O/4

...aneb „potrestaný prostopášník“ v legendární Mozartově „opeře oper. 
(Změna hracího dne.)

17. čt ŠKOLA ŽEN  [ Molière ]
Klasická komedie o tom, že… s ženou se oženit je přece hrozný risk!   

18. pá BALETNÍ GALAVEČER    1. PREMIÉRA                                             JP/3*

Unikátní taneční večer baletu DFXŠ s rozmanitým programem.

19. so KRÁL LEAR [ W. Shakespeare ]                                                                 K5/8

Slavná tragédie o bláznovství a zmoudření pošetilého krále.
(Změna hracího dne.)

20. ne BALETNÍ GALAVEČER    2. PREMIÉRA                                           JP2/2*

21. po KDES TO BYL(A) V NOCI? [ A. Ayckbourn ] – host
Odpověď na tuto otázku může být za jistých okolností v manželství jedna 
z nejtěžších. V podání Divadla Bez zábradlí.

23. st BLBEC K VEČEŘI [ Francis Veber ]
Svěží francouzská komedie plná nečekaných zvratů.

25. pá MOJE PRVNÍ ŽIDOVSKÉ VÁNOCE  [ Hadar Galron ]                 K5/9

Drama o hledání lidské identity.

26. so SYMFONICKÝ KONCERT  [ S. Rachmaninov, M. P. Musorgskij ]
Klavírní koncert č. 3 d moll, Obrázky z výstavy.                         K6/O/3 + SK/3

Náhradní koncert ze 14. 2. 2021. PREMIÉRA

27. ne MAUGLÍ [ A. Březina, M. Mikanová, R. Kipling ]                       
Dobrodružné taneční divadlo inspirované Knihou džunglí. 
Náhradní představení z 11. 12. 2021. Začátek v 16 h.

28. po HLEDÁ SE TENOR – muzikál  [ Brad Carroll ]
Bláznivá komedie z divadelního prostředí, která zaručeně pobaví.
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Křížovka:  Obsluha. Potkají se dva kamarádi: „Včera jsem byl na večeři v restauraci Na Růžku a obsluha byla nahoře bez." „Nepovídej, tam musím také zajít. Stálo to 
alespoň za to?" (Odpověď zklamaného hosta se dozvíte z tajenky křížovky.)

Pomůcka:
Odchylka 
kruhovi- 

tosti
Demon- 
strace

Tramvaj 
(slang.)

1000 kg 
(sloven.)

Saské 
město (30km 
od čes.hranic)

SPZ okr. 
Trenčín

Tenisový 
úder Parafín Varhanní 

hlas Kout
Slovenské 
historické 

území
Nenudit Hodnocení Hedvábná 

stuhaLatvia

Oprašovat 
mopem

Řím.čísly 
55

Afro- 
asiatka

Zaoblený 
kámen

Jakostní 
mouka

Kovový 
prvek

Ohmatání Světle 
fialová

1.DÍL 
TAJENKY

2.DÍL 
TAJENKY

100 m2

Linolea

Inic.malíře 
Muchy

Plastikový 
model

Druh 
platební 

kartyZub 
(latinsky) Jídlo Kmínka

Býv.zkr. 
německých 
nákl.aut

Písková 
barva Část Vídně Jedovatý 

jehličnan
Žen.jméno 

(31.5.)
Rozmělňo- 
vat zuby Useknutí

Chem.zn. 
telluru

Předložka 
se 3.p.

Slovensky 
„kůže"

Chem.zn. 
lutecia

Inic.herce 
Kovaříka

Mastek Býv.zkr. 
Dukly Praha

Kaprovitá 
ryba

Radostně 
přijímat

Hl.město 
Kazach- 

stánu

Televizní 
zkratka

Pobaltský 
stát (angl.)

..Lihovina.. 
z rýže Přední část

3.DÍL 
TAJENKY Jméno 

F.L.VěkaŠatní 
škůdce

Africký stát

Bájný moř. 
živočich

Členský stát 
USA

Anglicky 
„to"

Inic.zpěv. 
Vaňkové

Legovaná 
železa

Směnečný 
ručitel

Stanoviště 
(zastar.)

Strašit
Římský 
mravo- 
kárce

Český 
zpěvák 
(Pavel)

1

^L ^L

^L

Vážení čtenáři, v naší křížovce můžete vyhrát zajímavou knihu o Liberci či Liberecku. Obdrží ji jeden z úspěšných luštitelů. Správnou tajenku zašlete do 14 
dnů na e-mail: zpravodaj@magistrat.liberec.cz pod heslem „Křížovka“. Uveďte kromě tajenky také jméno a telefon.
Dvě vstupenky na představení divadla F. X. Šaldy za správné vyluštění tajenky v minulém vydání Zpravodaje obdrží Jaroslav Bařinka.
Obsluha. Potkají se dva kamarádi: „Včera jsem byl na večeři v restauraci Na Růžku a obsluha byla nahoře bez.“„Nepovídej, tam musím také zajít. Stálo to alespoň 
za to?“ (dokončení v tajence křížovky).

KřížovkaZpravodaje

Přišlo do redakce

KDE BUDOU NOVÉ ZAHRÁDKY?
Rád bych se dozvěděl konkrétní 

termín a místo, kde vznikne v sou-
vislosti s  novým územním plánem 
200 nových zahrad. Jakým způso-
bem se lze přihlásit jako zájemce? 
Slyšel jsem, že by to mělo být ve Ves-
ci. L. Ťoupalík, Liberec

Plochy zahrádek na městských 
pozemcích se začnou připravovat 
po schválení nového územního plá-
nu, tedy v únoru.

V  tuto chvíli se jedná o  plochy, 
kde nejsou připraveny inženýrské 
sítě. Předpokládáme, že první nové 
zahrádky bychom mohli začít na-

bízet cca za rok. O prodeji zahrádek 
budeme včas informovat ve Zpravo-
daji. Prodej bude probíhat veřejnou 
formou. Sledujte tedy Zpravodaj, 
web a facebookový profil města.

 
ŠIKOVNÍ ČTENÁŘI!

Na minulou křížovku přišlo de-
sítky, dokonce stovky správných 
odpovědí, ale také stížností. Tech-
nickým nedopatřením nám vypadl 
poslední sloupec. Ovšem vy, naši 
čtenáři, jste úžasní. Všichni luštite-
lé chybu odhalili a křížovku vylušti-
li správně. V podstatě to pro vás ne-
byl problém. Kdo vyhrál, se dozvíte 
nad křížovkou.

^Liberec
Nejaktuálnější zprávy 

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

Názoryzastupitelů

Jaromír Baxa,
Zuzana Kocumová,
Liberec otevřený
lidem

BAZÉN – NUTNÉ OPRAVY NEBO 
REKONSTRUKCE ZA MILIARDU?

Od konce prosince má radni-
ce k  dispozici posudek o  staveb-
ním stavu plaveckého bazénu. Byl 
zpracován ČVUT a bazén doporu-
čuje kvůli bezpečnosti návštěvníků 
uzavřít do doby, než se odstraní 
zásadní problémy, na které upo-
zorňuje.

Nejužší vedení města přitom 
tento posudek tajilo dokonce i před 
ostatními členy rady. Náklady na 
opravy problematických částí jsou 
vyčísleny na 143 mil. Kč. Za ty by 
se opravila střecha, plášť budovy, 
pořídila nová vzduchotechnika, 

bazény by měly nové 
nerezové vany. Ně-
kolik dalších oprav 
by zajistilo bezpečný 
a  komfortní provoz 
areálu na mnoho let 
dopředu.

Na zastupitelstvu jsme navrhli 
zahájit postupnou rekonstrukci.

Vedení města ale stále prosazuje 
svou miliardovou zakázku. Už přes 
tři roky posloucháme, jak je projekt 
téměř hotový, jak zajistí peníze od 
Libereckého kraje, z  dotací. Zatím 
nezískali ani korunu, ani neušetřili 
z  městského rozpočtu. Nyní tvrdí, 
že si na bazén vezmeme další úvěr. 
Ještě větší, než máme na arénu, a 
ten ještě pořád není splacený.

Touhle cestou jít nechceme, pro-
tože při miliardové rekonstrukci 
město nebude mít v dalších letech 
na nic dalšího, ať už jde o chodní-
ky, zeleň nebo opravy škol.

Postupnou opravu budeme 
prosazovat i  nadále. Jen škoda, že 
opravy nestihneme v době, kdy byl 
bazén zavřený kvůli koronaviru.

DO PLÁNŮ NÁM NEMLUVTE
Zatímco radnice hlasitě vyzý-

vá lidi, aby rozhodli o rozdělení 5 
milionů korun v  participativním 
rozpočtu, stovky milionů korun 
v  tichosti porcují za zavřenými 
dveřmi. V podstatě náhodou jsme 
zjistili, že se nyní vybírají projekty, 
které do roku 2028 získají podporu 
z fondů EU.

V  předchozích obdobích při-
tom došlo k  několika zásadním 
chybám. 1. Nepodařilo se vyčerpat 
všechny přidělené peníze. Za pri-
mátorů Rosenbergové a  Zámeč-
níka jsme takhle přišli o  stovky 
milionů. Radnice totiž preferova-
la velké projekty, které se ne vždy 
povedly. 2. Zatímco do některých 

částí města šly desítky nebo do-
konce stovky milionů, na jiné se 
nedostalo.

Máme obavu, že podobný scé-
nář hrozí i teď. V rámci tzv. ITI má 
být v Liberci rozdělena víc než mi-
liarda. Vedení města už teď dekla-
ruje, že peníze půjdou hlavně do 
velkých projektů. Celých 210 mi- 
lionů, pětinu všech peněz, navr-
hují na revitalizaci areálu LVT, při-
tom ani členové vedení města ne-
dokážou říct, co se tam vlastně má 
postavit. Na všechny části města 
se takto nedostane ani náhodou.

Na únorové zastupitelstvo 
chystáme návrh, aby se peníze po 
městě rozdělily podle počtu oby-
vatel. Budeme žádat, aby do ko-
nečného výběru projektů byli za-
pojeni občané. Není správné, aby 
výběr proběhl kdesi za zavřenými 
dveřmi, jak se o to „transparentní 
Starostové“ teď snaží.

Co bude s bazénem? A co se v Liberci postaví v dalších letech? Klíčová rozhodnutí padají už teď, některá za zavřenými dveřmi.

Nenápadný a velmi rychle projednaný materiál odhlasovali zastupitelé vládnoucí koalice v Liberci. Bez jakékoliv diskuze schvá-
lili prodej 8 411 m2 lesních pozemků v Ruprechticích do rukou soukromých osob.

Kam má město investovat?

Až na dno: Liberec začíná rozprodávat lesy

Jindřich Felcman,
Změna pro Liberec

Operace za 1,3 
mil. Kč sice zdaleka 
nepatří mezi ty největší, které se 
zpravidla na zastupitelstvu řeší. 
Nicméně symbolicky vypovídá 
o mnohém. Přes nesouhlas finanč-
ního výboru a námitky opozičních 
zastupitelů byl prodej koaličními 
zastupiteli schválen bez jakékoli 
diskuze.

Prodávat lesy, to tu ještě neby-
lo. Současné vedení Liberce v čele 
s primátorem Zámečníkem si tím-
to prodejem sáhlo na dno. Oprav-

du si musí Liberec vylepšovat 
rozpočet prodejem lesů? Nejsou 
lesy natolik strategickou a  trvalou 
hodnotou, že by si je mělo každé 
rozumné vedení města naopak co 
nejvíce hýčkat?

Přestože jde o  pozemky sou-
sedící s  dalšími lesními pozemky 
vlastněnými městem, jsou prodá-
vány soukromým osobám. V tom-
to uceleném lesním bloku tak ne-
bude moci vykonávat udržitelnou 
správu lesů městská organizace. 
Městské projekty na ozdravení 
skladby stromů, posílení jejich 
odolnosti apod. tak budou mít 
omezený efekt.

Věc má i  svůj ekonomický roz-
měr. Společnost Městské lesy Li-
berec má při správě lesů určité 
fixní náklady. Především na údržbu 
strojů, platy zaměstnanců atd. Ka-
ždým prodaným metrem lesních 
pozemků je tak hospodaření této 
společnosti méně efektivní. Zbavo-
vání se městských lesů nejde z to-
hoto pohledu vůbec rozumět.

Doptával jsem se na důvody, co 
k  tomu město vede. Prý jde o  těž-
ko přístupné pozemky. Pravdou 
ovšem je, že jsou vzdálené cca 150 
m od veřejně přístupné ulice Dra-
čí, která les spojuje s ulicí Kateřin-
skou. Byl jsem na místě. Ano, je to 

prudký svah. To tak v  kopcovitém 
Liberci bývá. Prodáme teď všechny 
lesy ve svahu? Čtenář ať si vše klid-
ně ověří, jde o pozemky p. č. 980/2 
a 980/3 v k. ú. Ruprechtice.

Lze si z  toho už tak udělat jen 
hořkou legraci. Lesní pozemky jsou 
prodány manželům, kteří vykoná-
vají zubařskou praxi. Doufejme, že 
tato bizarní majetková operace je 
jen výsledkem drobného, „rodin-
ného“ klientelismu, kdy si k novým 
majitelům lesa některý z náměstků 
chodí spravovat zuby. Protože jestli 
je toto nový směr, jak bude město 
řízeno, za chvíli už tu nebude co ří-
dit, město půjde do výprodeje.
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Jednání zastupitelstva bylo opět přehlídkou různých výstřelů a „skvělých“ nápadů, jak řešit problémy Liberce.

Petr Židek, ODS

K  jedné z  těchto 
přestřelek patřila 
i  ta, která se týkala 
bazénu. Opět zde 
zaznělo spousta jasných a  jedno-
duchých řešení, jak to zařídit, aby 
bazén fungoval dalších dvacet let 
při minimálních nákladech.

Nápad opravovat bazén postup-
ně, po částech, jeden rok vana, 
druhý rok technologie, třetí rok 
střecha a  tak dále, může na první 
pohled vypadat jako super myšlen-
ka. Opak je ale pravdou. Náklady 
budou ve finále větší, jen rozloženy 
do více let. Bazén bude rekonstruo- 
ván jen v  těch místech, kde je to 
nejhorší, a  vlastně nedojde z  po-
hledu uživatele k  žádné větší ino-
vaci. Nedojde k  modernizaci, ale 
souhlasím, že bude funkční. Chápu 
pohled opozice, je to velké téma.

Můžeme si říci, že to uděláme 
tak, že pro nás není důležitý vzhled 
a zlepšení uživatelského komfortu, 
ale funkčnost. I to je cesta. Tou dru-
hou cestou je kompletní moderni-
zace v duchu původního projektu. 
To je cesta, kterou jsme se rozhodli 
jít v rámci koalice. Mnoho lidí tvr-
dě pracuje na tom, aby byl připra-
ven projekt v takové podobě, která 
omezí případné vícepráce na mini-
mum. Můžeme vést debatu o tom, 
co je a není nutné. Jestli je důležité 
mít obklady ze skleněné mozaiky, 
jestli je nutné, aby opláštění bylo 
z materiálu, který má nejen izolač-
ní vlastnosti, ale je i designově kva-
litnější, a o to samozřejmě i dražší.

Takových věcí je v projektu celá 
řada a  my jsme o  těchto věcech 
vedli dlouhé diskuze. Já osobně 
jsem byl propagátor a zastánce spí-
še kvalitních, funkčních, ale levněj-
ších řešení, bez nutnosti brát ohled 

na původní vzhled. Nicméně jsem 
byl s kolegy z ODS v menšině, přes-
to respektuji názor na tyto věci, 
který prosadili pracovníci Kance-
láře architektury města a následně 
byl většinou podpořen.

Nyní nás čekají tyto kroky: získat 

stavební povolení (které bychom 
měli mít v  první polovině února), 
následně připravit velmi pečlivě 
zadávací řízení a  zajistit financo-
vání. Variant financování může 
být celá řada. Prioritně bychom se 
měli pokusit získat co nejvíce fi-
nancí z dotačních titulů. Další část 
bychom měli pokrývat v  nějakém 
časovém horizontu z  vlastního 
rozpočtu a zbytek prostřednictvím 
úvěru, ať již bankovního, nebo do-
davatelského apod. Jiná cesta ne-
bude a nikdy to nebylo jinak.

Pokud někdo tvrdí něco jiného, 
tak je pokrytec, ale chápu, blíží se 
volby. Pokrytci bychom byli i  my, 
kdybychom řekli, že bychom se 
chovali na místě opozice jinak 
a  nechtěli toto téma využít. Jedno 
je podle mne ale jisté. Buď proběh-
ne kompletní rekonstrukce, nebo 
se nám bazén rozpadne pod ruka-
ma. A to věřím nechce nikdo.

Jak je to vlastně s opravou bazénu?

Všechno spolkne a nic nevydá. Černá díra se usadila na libereckém výstavišti. Zatím hltá hlavně peníze.

U muzea roste černá díra
Josef Šedlbauer,
Změna pro Liberec

Zanedbaný pro-
stor od muzea až 
k  bazénu je jednou 
z  největších rozvojových ploch ve 
městě, navíc v centru. Připravit pro 
takové území plán rozvoje vyžadu-
je dobrou strategii a  hlavně dobře 
vedenou veřejnou debatu. Nebo 
k  tomu stačí jedna náměstkyně? 
Paní náměstkyně Loučková Kotaso-
vá dostala loni a  letos téměř 4 mi-
liony korun z  městského rozpočtu 
na přípravu takového plánu a  do 
projektových záměrů na příští roky 
si napsala rovnou 380 milionů. Ale 
neřekne na co!

Máme výbor pro rozvoj, máme 
zastupitelstvo, všude se ptáme, ale 
paní náměstkyně neřekne. Ne a ne! 
Nějaké debaty s  veřejností, na to 
rovnou zapomeňte. Černá díra po-
lyká peníze a  tváří se tajemně. Dá 
se čekat, že před volbami vytáhne 

nějaké obrázky, však za 4 miliony 
už nějaké budou. Podívejte se, co 
jsem tady vymyslela za krásu!

Paní náměstkyně za léta ve 
funkci bohužel nepochopila, jak 
se strategický rozvoj dělá. Ty dra-
hé obrázky budou k  ničemu. Mají 
smysl, až když z veřejné debaty vy-
jde základní shoda a je potřeba zá-
měr v architektonické soutěži roz-
pracovat. Ale opačně to nefunguje.

Byla by to legrace, kdyby nešlo 
o veřejné peníze. Kolik by za 4 mi-
liony bylo dětských hřišť na sídli-
štích?

S TĚMI KONTROLAMI SI MOC 
NEVYSKAKUJTE

Aréna a okolní sportoviště pat-
ří městu, ale provozuje je dceřiná 
firma Syneru, společnost SFM. 
SFM může areál využívat ke svým 
podnikatelským záměrům a  ne-
platí za to žádný nájem, naopak 
jí město posílá kolem 16 milionů 
ročně. Za to má SFM umožnit pří-

stup na sportoviště mládežnickým 
klubům a školám alespoň v rozsa-
hu 4 000 hodin za rok.

Kontrolní výbor zastupitelstva se 
zabýval kontrolou plnění smlouvy 
mezi městem a  SFM a  upozornil 
na několik věcí. Jednou z nich je, že 
když se kvůli covidu na sportoviš-
tích nic nedělo, Liberec přesto pla-
til 16 milionů a k tomu přidal 10 mi-
lionů jako speciální podporu. Nic 
podobného se jinde v  ČR nestalo. 
Druhým zjištěním je, že informa-
ce o  provozu a  hospodaření, které 
SFM na základě smlouvy poskytuje 
městu, nemají potřebnou vypoví-
dací hodnotu. Kontrolní výbor do-
poručil příslušné změny smlouvy.

Nejde o nic převratného, jsou to 
známé problémy. Přesto se stala 
věc, která nemá obdobu. Koali-
ce Starostů, ANO a  ODS odmítla 
zprávu kontrolního výboru pro-
jednat na zastupitelstvu. Projed-
nání je ve skutečnosti formalita, 
zprávy se berou na vědomí a jejich 

závěry koalice stejně ignoruje, 
ale tentokrát se rozhodli ji úpl-
ně smést ze stolu. Tolik k  řečem 
o „slušnosti a demokracii“, který-
mi jsou zejména liberečtí Staros-
tové proslulí.

ROZKLAD A PANIKA
Koalice pod vedením Starostů 

je u vlády čtvrtý rok. Měla by sčítat 
úspěchy, ale kde je vzít. Dokon-
čují se některé projekty, připrave-
né ještě Změnou pro Liberec. To, 
co chtěli udělat „lépe“, skončilo 
v  koši, třeba autobusové nádraží. 
V  nejdůležitějším projektu tohoto 
volebního období, v  opravě měst-
ského bazénu, vznikl jen nesmysl-
ný záměr za miliardu. Nemají na 
něj ani korunu, prý si chtějí půjčit. 
Bez ohledu na to, jak už současné 
zadlužení poslalo Liberec do kolen. 
Koalice je rozhádaná, v radě města 
Starostové přehlasovávají ostatní 
s  pomocí přeběhlíků. Je to už jen 
smutný konec.
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Jaroslav Zámečník, SLK

PO TŘECH LETECH PŘÍPRAV 
NENÍ REKONSTRUKCE BAZÉNU 

STÁLE ZAHÁJENA. PROČ?
Rozsáhlá rekonstrukce městské-

ho bazénu bude od doby, kdy se 
v Liberci stavěla aréna, jednoznač-
ně nejnáročnější a  nejdražší stav-
bou. V  lednu jsme konečně získali 
stavební povolení. Než vyhlásíme 
výběrové řízení na dodavatele sta-
vebních prací, chceme mít projek-
tovou dokumentaci perfektně při-
pravenou. I  za cenu, že se projekt 
dokončí později, než jsme původně 
předpokládali.

Další, neméně zásadní otázkou 
je, kde a  v  jakém objemu doká-
žeme zajistit zdroje financování. 
Vzhledem k  prudkému nárůstu 
cen především u stavebních mate-
riálů se aktuální odhad nákladů za 
chystanou přestavbu bazénu dostal 
přes hranici 800 milionů korun. To 
je částka, kterou si město rozhod-
ně nemůže dovolit zaplatit ze své-
ho. Proto hledáme možnosti, jak 
by mohl přispět i stát. První žádost 
o  300 mil. Kč u  Národní sportovní 
agentury nevyšla, budeme opě-
tovně žádat v  dalším kole. Další 
prostředky by mohla poskytnout 
Evropská unie, protože bazén bude 

splňovat mimo jiné 
i  náročná energetická 
kritéria a  tím pod-
mínky řady dotačních 
programů.

Kvůli všem výše 
uvedeným důvodům se přestavba 
bazénu oproti původnímu termínu 
oddaluje. V  současné ekonomické 
situaci to ale považuji za rozumné 
rozhodnutí. Neznamená to, že by 
plavecká veřejnost  byla 
o  tohle sportoviště ochu-
zena.  Naopak. Děláme 
vše proto, abychom bazén 
i přes jeho špatný technic-
ký stav zachovali v provozu 
a  lidé ho mohli plnohod-
notně využívat až do za-
hájení rekonstrukce. Po-
stupujeme tedy jako dobrý 
hospodář. Bez ohledu na 
to, že nás za to tepe pár 
opozičních zastupitelů. Je-
jich laciné výkřiky ale bazén městu 
neopraví.

 
MĚLO BY MĚSTO KOUPIT

BUDOVU SKLOEXPORTU?
Rozhodnout nyní, zda Skloex-

port od státu koupit za nabízenou 
cenu zhruba 67 milionů, je velmi 
těžké. Na jedné straně víme, že jde 
o  ikonickou stavbu, která je histo-

ricky i  architektonicky důležitou 
součástí Liberce. Na druhou stranu 
je ale povinností nás politiků chovat 
se ekonomicky zodpovědně a plnit 
především to, co jsme občanům 
slibovali. Tedy že budeme s  veřej-
nými penězi hospodařit zodpověd-
ně a  zajistíme lidem kvalitní péči 
o  veřejný prostor, dopravu, zeleň, 
infrastrukturu, ale i  další důležité 
provozní věci.

Zároveň je ale třeba počítat s tím, 
že se odmítnutím nabídky na od-
kup Skloexportu vystavujeme mož-
nému riziku, že ministerstvo objekt 
nabídne k  volnému prodeji. V  tu 
chvíli se budova může stát před-
mětem spekulace, která městu do 
budoucna významně zkomplikuje 
jeho záměry při rozvoji jedné z nej-
cennějších lokalit v blízkosti vlako-

vého a autobusového nádraží.
Preferuji, ať zkusíme jednat s mi-

nisterstvem, aby znovu přehodno-
tilo podmínky pro odkoupení měs-
tem, a v ideálním případě souhlasilo 
s  bezplatným převodem do ma-
jetku Liberce, případně výrazným 
snížením požadované ceny. Pocho-
pitelně bez podmínek, které by nás 
zavazovaly například k tomu, že ob-
jekt město musí používat striktně 

pouze pro administrativní 
účely. Věřím, že tahle va- 
rianta je stále ve hře. Stejně 
tak si umím představit, že 
budova zůstane v majetku 
státu, který ji do budoucna 
využije pro svoje účely.

Aktuálně navíc nejde 
pouze o investici do náku-
pu Skloexportu za 67 milio- 
nů, ale také o  financování 
rekonstrukce celé budovy. 
A ta, alespoň podle posled-

ního odhadu ministerstva financí, 
se blíží částce kolem půl miliardy, 
což si Liberec rozhodně nemůže 
dovolit. Už proto, že nás čeká řada 
jiných priorit, kam potřebujeme in-
vestovat. Nejen těch velkých, jakou 
je chystaná přestavba plavecké-
ho bazénu, ale především mnoha 
menších, které významně zlepší ži-
vot Liberečanům.

Inventura primátora: bazén a Skloexport

Marek Vávra,
ANO 2011

Zprávou ČVUT 
jsme se pouze dozvě-
děli a  potvrdili si to, 
co nám říkal předchozí pronajíma-
tel uplynulých 5 let: bazén protéká, 
protože izolační materiály v  době 
výstavby nedosahovaly současné 
kvality. To samé platí o  střeše, kde 
je použitá též hydroizolace z  dob 
minulých.

Posledním a  o  trošku méně 
akutním problémem je nefunkční 
vzduchotechnika a  rezivějící rámy 
skleněných oken.

Současné technologie umož-
ňují nahrazení dlaždiček v bazénu 
vložením nerezového pláště do 
původní železobetonové vany ba-

zénu. Tím se zastaví průsak a bazé-
nový vnitřní plášť bude odpovídat 
současným standardům.

Již původní pronajímatel nabízel 
tuto opravu, jednal o její realizaci 
a interně si udělal poptávkové říze-
ní, takže odborníci z ČVUT neobje-
vili Ameriku, ale pouze sepsali pro-
blémy po konzultaci s dlouholetým 
správcem panem Švecem.

A cena za tuto opravu? Dle již za-
dané poptávky panem Švecem by 
činila cca 28 milionů korun.

Je škoda, že jsme nevyužili čas, 
kdy během pandemie byl bazén 
uzavřen, nyní jsme již mohli plavat 
v bazénu s novým vnitřním opláš-
těním a nemuselo zatékat do tech-
nologií pod bazénovou vanou.

Druhý problém se střechou není 
tak závažný. Průzkum ukázal, že do 

střechy nezatéká, pouze se na ní drží 
voda, kdy kvůli degradaci podklado-
vých desek nemá střecha již původ-
ní spád. Dnešní materiály umožňují 
dokonalou izolaci proti vodě i  mo-
dernější materiály pro tepelnou 
izolaci v  podkladu pod ní. Na tyto 
opravy lze využít dotaci na tepelné 
úspory v budově, takže město zapla-
tí pouze spoluúčast na opravě.

Tím se řeší i  problém s  novou 
vzduchotechnikou, kde technolo-
gie za 40 let pokročily tak daleko, 
že lze využít tepelného čerpadla 
pro vytápění či případně chlazení 
prostor. Znovu lze využít dotaci pro 
tepelné úspory.

Poslední problém je skleněný 
plášť, stálo by za to jej vyměnit za 
izolační trojsklo, opět lze zahrnout 
do tepelných úspor.

Bazén tak zůstane ve stavu, kte-
rý známe, a  město ušetří miliardu 
korun.

Nemyslím si, že mohutnou pře-
stavbou bazénu za 1 miliardu si po-
můžeme. Bazén bude 2 roky zavře-
ný a  následně Liberec bude dlužit 
3,5 miliardy. Kde potom chce vzít 
peníze na opravu silnic, které jsou 
samá díra? Kde najde peníze na 
opravy a  výstavbu chodníků? Kde 
na opravu škol a školek či budování 
nových hřišť?

Tlak na stavební zakázku za  
1 miliardu je velký, proto nikdo ne-
zvažuje možnost opravy. Náklady 
z rozpočtu města nemusí být vyšší 
než 50 milionů korun!

Liberecký bazén může sloužit 
dalších 40 let, tak jak jsme jej užívali 
v předchozích 40 letech.

Oprava bazénu za miliardu nebo za padesát milionů?
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Masarykovo
demokratické hnutí 
hledá nové členy
Masarykovo	demokratické	
hnutí	je	nepolitické	občanské	
sdružení,	které	bylo	založeno	
v listopadu 1989	za	účasti	Vác-
lava	Havla	a Alexandra	Dubče-
ka.	Smyslem	více	než	třicetileté	
existence	je	zapojení	etických,
morálních	a humanitních	idejí	
T.	G.	Masaryka	do	současné	
demokratické	společnosti.
Spolek	pořádá	prostřednictvím	
svých	klubů	přednášky,	deba-
ty,	výstavy	po	celé	republice	
i v zahraničí.
Pokud	se	chcete	zapojit,	právě	
k tomu	máte	ideální	příležitost.	
Můžete	se	stát	členy	hnutí	buď	
sami,	nebo	rovnou	ve	čtyřech	
lidech	založit	klub	Masarykova	
demokratického	hnutí	v Li-
berci.
Předsedu	Masarykova	de-
mokratického	hnutí	můžete	
kontaktovat	e-mailem:
dolistamasdem@gmail.com	
nebo	masdem@seznam.cz.	
Další	informace	jsou	na	adre-
se:	www.masarykovohnuti.cz.

Další medailisté
Druhou	část	návrhu	na	udělení	
medailí	města	předloží	liberec-
ká	městská	rada	k projednání	
zastupitelům.	Ke	dvanácti	
již	schváleným	medailistům	
tak	mohou	přibýt	další	dva.	
Na	návrh	Lenky	Procházkové	
bude	udělena	Medaile	města	
Liberce	in	memoriam	páteru	
Františku	Opletalovi,	bývalé-
mu	libereckému	arciděkanu	
římskokatolické	církve,	a na	
návrh	Jana	Šebelky	zastupitelé	
udělí	medaili	Pavlu	Jelínkovi,	
bývalému	předsedovi	Židovské	
obce	Liberec.

Krátkézprávy

Kultura, společnost

Po dlouhých měsících plných pandemických opatření se snad konečně blýská na lepší časy.

Naivní nabité tím nejlepším
Vít Peřina

Naivní divadlo naplnilo březno-
vý program nejen svými nejúspěš-
nějšími inscenacemi pro děti, ale 
rovněž pozvalo celou řadu hostu-
jících souborů a  divadel. Diváci 
se tak mohou těšit na mexickou 
pohádku Příběhy malé Lupitiny 
Gonzáles v  podání Dory Bouzko-
vé a  jejích Loutek bez hranic, dále 
na večer plný zběsilé improvizace, 
s nímž se představí liberecké usku-
pení Imjoy, a  především na dva 
tradiční a  velmi oblíbené hosty: 
královéhradecké Divadlo Drak a pl-
zeňské Divadlo Alfa.

Hradečtí kolegové z  Divadla 
Drak přivezou ve čtvrtek 10.  břez-
na večer hudebně-divadelní jam 
session, inspirovanou fenoménem 
iniciační cesty procházející historií 
americké literatury od Marka Twai-
na přes Jacka Londona, Jacka Ke-
rouaca až ke Cormacu McCarthy-
mu. Působivou studiovou inscenaci 
o  větru ve vlasech má na svědomí 
tvůrčí duo Tomáš Jarkovský a Jakub 
Vašíček, které v  minulosti v  Naiv-
ním divadle připravilo oceňované 
kusy jako Velbloud, ryba, slepice či 
Neklan.cz.

Plzeňská Alfa zahraje ve čtvrtek 
24.  března na čistě loutkářskou 
notu. Dvě tradiční komedie lido-
vých loutkářů (Johanes Doktor 
Faust a  Jenovéfa) nastudoval v  Li-
berci rovněž velmi dobře známý 
tvůrce Tomáš Dvořák (Komáři se 
ženili, Alibaba a čtyřicet loupežní-
ků a mnoho dalších).

K  oběma parádním „kusům“ 
českých lidových loutkářů, kteří 
na našem území působili od konce 
18. století jako svérázná (a většinou 

mimoděčná) součást národního 
obrození, vytvořil Tomáš Dvořák 
velmi originální sadu loutek, jež 
„zkolážoval“ z  nejrůznějších běž-
ných předmětů. Inscenace tak 
těží z  dráždivého kontrastu mezi 
konvencemi tradičního loutkové-
ho divadla a vskutku netradičními 
„surrealistickými“ loutkami. Na-
víc přináší osobitý a  v  neposlední 
řadě velmi zábavný vhled do dvou 
archetypálních příběhů evropské 
a české literatury.

OSLAVTE S NÁMI  D E N  P R Ů  V O D C Ů
PROHLÍDKOU MUZEA OD SKLEPENÍ PO PŮDU

19. ÚNORA 2022| 10:00 A 14:00 
V SEVEROČESKÉM MUZEU

vstupenky zdarma na www.evstupenka.cz 
nebo v Městském informačním centru Liberec

ᶺL

OSLAVTE S NÁMI 

DEN PRŮVODCŮ
PROHLÍDKOU MUZEA 
OD SKLEPA PO PŮDU

OSLAVTE S NÁMI  D E N  P R Ů  V O D C Ů
PROHLÍDKOU MUZEA OD SKLEPENÍ PO PŮDU

19. ÚNORA 2022| 10:00 A 14:00 
V SEVEROČESKÉM MUZEU

vstupenky zdarma na www.evstupenka.cz 
nebo v Městském informačním centru Liberec

ᶺL

Divadlo	Alfa	Plzeň	-	Jenovéfa
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Jste skvělý hudebník i  sklada-
tel s citem oslovit především mlá-
dež a  mladé lidi. A  zároveň jste 
přijal roli ambasadora Liberce 
pro Evropské hlavní město kultu-
ry 2028. Proč vlastně?

Liberec je místo, se kterým jsem 
nesmírně spjatý a  jako patriot to 
beru jako výzvu – být součástí ja-
kési kulturní renesance tady pod 

Ještědem. Spousta umělců zlomi-
lo nad Libercem hůl a  zanevřelo 
na něj. Já bych jim rád ukázal, že 
má smysl zůstat doma a dál bojo-
vat za kulturu ve svém městě. Jak 
já říkám, Liberec je taková „kotlina 
snů, kam nikdo nevidí” a  já bych 
rád, aby do ní nahlídli lidi ze všech 
koutů.

Jaké má Liberec šance v kandi-
datuře uspět?

Liberec je město s  potenciá-
lem, které by mělo dostat šanci. Je 
ambiciózní po mnoha stránkách, 
a  to jak polohou, kdy leží blízko 
německo-polských hranic, histo-
rií v  rámci architektury i  umění, 
městskou kotlinou olemovanou 
horami, sportovním životním sty-
lem většiny populace, tak mnoha 
mladými lidmi, kteří mají co říct, 
mají náboj, jsou kreativní a čekají 
na prostor, který právě kandidatu-
ra může přinést.

V  čem se Liberec a  okolní re-
gion mohou vítězstvím v  EHMK 
2028 změnit, co to může přinést 
našim občanům?

Rád bych, aby ožila místa, kte-
rá si to zaslouží. Aby se vrátil ži-
vot zpátky do města a  centrum 
pulzovalo kulturou a rozmanitostí 
jako například v  berlínské čtvrti 
Kreuzberg. Mohlo by pomoci roz-
květu divadla, festivalů, sportovišť 
a  dalších míst, které jsou pro lidi 
důležitým vytržením ze stereoty-

pu. Na mě působí pestré kulturní 
podhoubí jako terapie a je důležité 
o něj pečovat. Tvoří duši města.

Sen z budoucna – Liberec pořa-
datelství získal a jsme v roce 2028. 
Co by rozhodně ve městě v tomto 
roce nemělo chybět (programově, 
stavebně aj.)?

Když budu mluvit velmi snově 
a zároveň subjektivně, tak by za mě 
určitě neměl chybět hudební festi-
val na světové úrovni, kam přijede 
nějaké velké jméno. Dál vnímám 
Liberec jako město s obrovským fil-
movým potenciálem, skvělými lo-
kacemi, ať už v centru, na periferii, 
nebo v okolních horách, a mým vel-
kým snem je filmová škola pod Ješ-

tědem. No a  v  neposlední řadě by 
si naše město zasloužilo plnohod-
notný a  kvalitní skatepark, proto-
že ve většině českých větších měst 
najdeme krásné areály pro skate, 
koloběžky i kola, a Liberec jakožto 
město sportu je v  tomhle ohledu 
poměrně ostudou. V  subkultuře 
skateboardingu jsem vyrostl a je to 
čím dál populárnější odvětví, které 
má neskutečné kouzlo a je pro mě 
symbolem svobody.

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

Rapper, producent, režisér, 
ale také úspěšný influencer 
s milionovými zhlédnutími 
svých klipů na sociálních 
sítích. Rodák z Liberce 
s naprosto nezaměnitelným 
muzikantským stylem vydal 
už osm sólových alb a vedle 
zcela lyrických či nálado-
vých skladeb se nebojí ani 
těch angažovaných, které 
kriticky reflektují společen-
ské dění (např. Pavučina lží). 
Rappový projekt BPM, na 
němž spolupracoval s dal-
ším rapperem Lipem, získal 
v letech 2007 a 2009 cenu 
Akademie populární hudby 
v kategorii Hip hop a RnB.

Rapper Paulie Garand:
Kultura tvoří duši města

Łißęrëc 2028

Zapojte se do přípravy 
Liberec 2028!

Liberec 2028 není projektem radnice, 
ale široké veřejnosti. Kreativců všech 
odvětví, poskytovatelů kulturních 
i sportovních služeb i právě připravova-
ných start-upů, byznysmenů, každého, 
kdo má co nabídnout. Pojďte do toho 
s námi, přihlaste se do tzv. Open callu 
(otevřená výzva) a nabídněte své pro-
jekty a nápady.
Open call vypsal spolek Liberec 2028 
letos v lednu, čas přihlásit se vyprší 
o půlnoci 28. února 2022. V březnu pak 
všechny návrhy posoudíme a společně 
prodiskutujeme.
Meze se nekladou naprosto ničemu, 
kreativní myšlení je jedinou „pod-
mínkou“. Všechny podrobnosti i při-
hlašovací formulář najdete na www.
liberec2028.eu v sekci Open call. Cílem 
je kvalitní přihláška pro 1. kolo soutěže 
o EHMK 2028, kterou musíme podat 
nejpozději 1. září letošního roku. A sa-
mozřejmě detailní přihláška i pro 2. 
kolo na podzim 2023. A pak už samotná 
realizace v roce 2028.

3D tisk a další novinky v knihovně
Krajská vědecká knihovna v Liberci rozšiřuje nabídku vzdělávacích virtuálních i prezenčních programů pro veřejnost.
Krajská vědecká knihovna v Liberci

Nově spustila od února letoš-
ního roku kurzy 3D tisku a  dále 
online školení o  elektronických 
zdrojích knihovny. V  březnu pak 
bude zahájen vzdělávací cyklus 
na podporu mediální gramotnosti 
pro seniory a to vše zdarma.

Všem zájemcům nabízíme se-
znamovací lekce s 3D tiskem. Kro-

mě úvodních lekcí nabízíme také 
volná konzultační odpoledne pro 
již zkušené tiskaře. Na vybranou 
lekci se zájemci mohou registrovat 
v  Kalendáři akcí  na webu knihov-
ny, kde také najdou podrobnější 
informace.

V  únoru také nově zahajuje-
me  cyklus online školení, v  němž 
vám  představíme elektronické 
zdroje a  digitální knihovny z  naší 

nabídky, které můžete pohodlně 
využít doma či kdekoliv jinde po 
internetu prostřednictvím vzdá-
leného přístupu. Vše o  kurzech 
a přihlášení najdete také na webu 
knihovny v sekci Vzdělávání a také 
v Kalendáři akcí.

Od března do května  2022 rea- 
lizuje liberecká knihovna cyklus 
přednášek, besed a  workshopů 
pro seniory, který bude zaměřený 

na podporu jejich mediální gra-
motnosti a  rozvoj kritického my-
šlení. Účastníci kurzu budou mít 
možnost si ověřit a  zvýšit doved-
nost účinně rozpoznávat dezinfor-
mace. Lektoři jim pomohou lépe 
se orientovat v  současné záplavě 
informací a  naučí je správně je 
vyhodnocovat. Podrobnosti o pro-
gramu naleznou zájemci na webo-
vých stránkách knihovny.



21Zpravodaj^LiberecÚnor 2022

Divadlo F. X. Šaldy

V lednu se v Šaldově divadle di-
vákům představila úspěšná Hra, 
která se zvrtla. Třeskutá komedie 
z  prostředí amatérského divadla 
byla poprvé uvedena souborem 
Mischief Theatre pod titulem The 
Murder Before Christmas (Vražda 
před Vánocemi) 4.  prosince  2012 
v divadle Old Red Lion v Londýně 
a od té doby sklízí úspěch po ce-
lém světě. Unikátní je především 
scénografie celé inscenace. Větši-
na objektů na jevišti funguje díky 
speciálním elektromagnetům, ji-
miž lze přesně ovládat, kdy a kde 
se něco rozpadne, zbortí nebo 
uvolní. Scénografem inscenace 
je Jozef Hugo Čačko, který už má 
s hrou zkušenosti z Městského di-
vadla Kladno.

Režie se ujala šéfka činohry Ka-
teřina Dušková, která o  inscenaci 
prozrazuje: „Příprava byla velmi 
náročná. Pro hereckou a  režijní 
práci vyžadovala velké soustředě-

ní, dodržení timingu jednotlivých 
situací a  přesnou míru stylizace, 
aby pointy fungovaly. Bohužel nám 
téměř polovinu zkoušek ukradl 
covid, a tak bylo celé zkoušení ješ-
tě složitější, než jsme si mysleli.“

Premiéra 28.  ledna a  5.  února, 
sklidila obrovský úspěch. Ve vit-
rínách Šaldova divadla současně 
pokračuje projekt Křišťálové údo-
lí, ve kterém se postupně před-
stavují umělci našeho sklářského 

kraje. Až do konce února vysta-
vuje svou kolekci Studio Bystro-
design z Práchně u Kamenického 
Šenova. Ve vybraných dnech je 
možné si šperky vyzkoušet a  za-
koupit.

Malé divadlo uvedlo na začát-
ku února inscenaci Alois Nebel. 
Jevištní podobu románu pro libe-
reckou činohru připravil mladý 
režisér Adam Skala, atmosféru 
hor a vlaků dodává hudba Jakuba 
Königa, známého pod umělec-
kým jménem Kittchen, a  titulní 
postavu ztvárňuje Václav Helšus.

Součástí pátečního večera bylo 
slavnostní otevření nově zrekon-
struovaného klubu Malého diva-
dla. Premiéry se zúčastnil i autor 
knižní předlohy a  turnovský ro-
dák Jaroslav Rudiš. Po předsta-

vení proběhla autogramiáda jeho 
knih. Spisovatel za své nejnovější 
dílo Winterbergova poslední cesta 
(německy 2019, český překlad Mi-
chaela Škultéty, 2021) letos obdr-
žel Cenu Karla Čapka pro rok 2022.

Londýnská komedie a Sudety v mlze. Dvě zcela odlišné premiéry zvedly oponu roku 2022.

Nový rok s dvojicí premiér
Divadlo F. X. Šaldy

Václav	Helšus	v hlavní	roli	inscenace	Alois	Nebel
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Ivan Langr, náměstek primátora
pro kulturu, školství, sociální věci
a cestovní ruch

Rezort školství a  sociálních věcí 
pravidelně upozorňuje na rizika ta-
kových obchodů v  rámci projektu 
Liberec proti šmejdům, ale systé-
movou změnu může přinést jen no-
vela občanského zákoníku (NOZ).

Ve spolupráci s právníky z Frank 
Bold Advokáti jsem ji připravil už 
loni. A poslal do Senátu, který zrov-
na jinou novelu občanského zá-
koníku projednával. Senátoři však 
z  principiálních důvodů nakonec 
odmítli jít cestou přílepku a spolehli 
se na komplexní vládní návrh, kte-
rý byl přislíben někdy po volbách. 
Jenže situace kolem padlých doda-

vatelů energií ukazuje, že je třeba 
jednat hned. Než budou ožebračeni 
další lidé. Pošlu tedy svůj návrh do 
projednání znovu  – přes poslance 
i senátory.

V čem ta velmi jednoduchá úpra-
va § 1825 NOZ spočívá? Ponechává 
sice možnost sjednat smlouvy po 
telefonu, ale ruší jejich okamžitou 
platnost. Nově je považuje za účin-

né teprve ve chvíli, kdy zákazník 
smlouvu podepíše i v listinné (elek-
tronické) podobě, kterou mu musí 
prodejce k podpisu povinně zaslat.

Jinak řečeno: prodejcům už tedy 
nebude k  zahájení služby stačit 
pouhé přitakání klientů do telefonu, 
ale klientovi naopak vznikne dosta-
tečný prostor vše ještě promyslet, 
případně text smlouvy zkonzulto-
vat. Odpadne tím největší riziko 
současné praxe, kdy prodejce tají 
důležité části smluv a klienta k ver-
bálnímu souhlasu přiměje mnohdy 
manipulativními metodami. Pocti-
vé obchodníky změna občanského 
zákoníku přitom nijak nezatíží, pro-
tože i podle současné úpravy musejí 
smlouvu klientovi tak jako tak doda-
tečně zaslat.

Na šmejdy zákazem uzavírání smluv po telefonu
Šmejdům opět rostou křídla. Aktuální situace v oblasti energií pro domácnosti jasně ukazuje, jak bezbranní jsou často lidé, je-
jichž dodavatel elektřiny v poslední době zkrachoval. Jsou vystaveni telefonickým i podomním prodejcům a tlačeni do dalších 
nevýhodných smluv.

PROGRAM CENTRÁLNÍHO KLUBU SENIORŮ
Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1, e-mail: klub@ksk.liberec.cz
tel.: 485 244 992 www.ksk-liberec.cz/seniori
Účastníci akcí souhlasí s pořízením zvukového a obrazového záznamu, 
který může být využit Komunitním střediskem Kontakt Liberec, p. o. 
pro účely prezentace akcí či aktivit přímo souvisejících.

STŘEDA

16. 02.
10.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Zimní houbaření s mykologem 
Zdeňkem Peldou 

PÁTEK

18. 02.
10.00 hod.

vestibul KS Kontakt
Vycházka do Botanické zahrady  

v Liberci 

ÚTERÝ

22. 02.
14.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Soutěžní odpoledne  
“Bonbonový kvíz”

ČTVRTEK

24. 02.
14.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Historie Liebiegů  
s Ing. Jaroslavem Čechem 

PONDĚLÍ 

28. 02.
09.00 hod.

Bazén Liberec

Přeplavme kanál La Manche 
Pro bezplatný vstup do bazénu je nutné 

provést registraci v Centrálním klubu seniorů

PONDĚLÍ

07. 03.
13.00 hod.

Home Credit Aréna 
Bowling pro seniory 

vstup na předem zakoupenou permanentku 

ÚTERÝ

08. 03.
10.00 hod.

bílá klubovna,  
5. patro

Liberec minulý i současný  
ve fotografiích Tomáše Janků

ÚTERÝ

08. 03.
14.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Harmoniky 

ČTVRTEK 

10. 03.
16.00 hod.
Obřadní síň  

liberecké radnice

Koncert vážné hudby  
vstupné 50 Kč

Klub šikovných rukou - každé pondělí od 10.30 hod.
Herní odpoledne - každý čtvrtek od 13.00 hod.
Relaxační cvičení - každý pátek od 08.00 hod. Ručník s sebou!
Cvičení na židlích - každý pátek od 09.00 hod. 

Zájemci o vzdělávací kurzy se mohou přihlásit v Centrální klubu seniorů nebo 
na www.ksk-liberec.cz

Patero obezřetného chování
1. Nepouštějte cizí lidi/obchodní zástupce do svého bytu! Na území města Liberec 
platí zákaz podomního prodeje výrobků i služeb, nikdo si nemůže vstup do vaší domác-
nosti vynutit. Seriózní prodejci přitom vyřizují smluvní záležitosti výhradně v oficiálních 
kamenných zákaznických centrech.

2. Neuzavírejte ani smlouvu po telefonu! Tak se nikdy nedozvíte její přesné detaily, 
ale váš souhlas je přitom už závazný.

3. Pamatujte, že máte 14 dní na zákonné odstoupení od smlouvy bez udání důvodu 
(bohužel šmejdi vám dokument/smlouvu pošlou na samé hranici této časové lhůty).

4. Vsaďte na prověřené dodavatele.

5. Když už se dostanete do problému, neváhejte se včas obrátit na odborníky – Čes-
kou obchodní inspekci, občanskou poradnu Déčko Liberec, pobočku Člověka v tísni či 
Komunitní středisko Kontakt Liberec.

Podvodníci vymysleli další způsob, jak se dostat k penězům 
seniorů. Vydávají se za příbuzné v nouzi. Jde o miliony!

Podvodníci útočí na seniorky

Ivana Baláková, Policie ČR – LBC kraj

Podvodníci si v  telefonních se-
znamech vyhledají majitelky pev-
ných telefonních linek se staročes-
kými křestními jmény, u  kterých 
předpokládají vyšší věk. Ty pak te-
lefonicky kontaktují.

Volající se  představí zpravidla 
jako lékař a oznámí seniorce, že měl 
její syn (vnuk) dopravní nehodu, po 
které byl hospitalizovaný v nemoc-
nici s lehčím zraněním. Vnuk údajně 
nemůže mluvit, protože si překousl 
jazyk a lékař mu ho právě sešil. Ně-
kdy je v  telefonu slyšet i předstíra-
ný pláč. Falešný doktor tvrdí, že měl 
nehodu zavinit právě syn/vnuk a že 
se při ní vážně zranilo malé dítě 
z druhého vozidla. Hned na to jí ale 
dá  naději na to, že je možné  pro-
blém urovnat. Má  poslat  peníze 
na mimosoudní vyrovnání s  rodi-
nou dítěte, čímž svého potomka 
ochrání před soudem  i  ztrátou ři-
dičáku. Za to požaduje statisíce ko-
run a  pobízí  vyděšenou  ženu, aby 
zaplatila  ještě téhož dne.  Peníze si 
pak komplic  přebere  osobně nebo 
ji volající pošle  do města provést 

bankovní převod.
První takový případ jsme zazna-

menali v  Libereckém kraji počát-
kem srpna  2021 a  do konce roku 
jsme jich zadokumentovali  13. 
Při nich se pachatelům podařilo 
přesvědčit šest seniorek k  tomu, 
aby jim předaly nebo převedly na 
účty dohromady 1 180 000 korun, 
přičemž z jedné ženy vylákali do-
konce 530 000 korun. Pokud by 
byli úspěšní i  u  zbývajících sedmi  
seniorek, které kontaktovali, přišli 
by si na další 1 380 000 korun.

Z třinácti seniorek si jen dvě in-
formace podvodníků ověřily a díky 
tomu jim žádné peníze neposlaly. 
Jednou z  nich byla 77letá Milada 
z  Liberce, po které za pomoc sy-
novi požadovali 150 000 korun. Ta 
si ale informaci o údajné hospita-
lizaci syna prověřila přímo  v  ne-
mocnici. V  ostatních pěti přípa-
dech pachatelé nic neinkasovali 
jenom proto, že ženy buď peníze 
neměly, a  nebo neporozuměly  in-
strukcím, jak je převést.

Veškeré telefonické  žádosti 
o peníze proto vždy rázně odmít-
něte a ukončete hovor!
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Jiří Němeček,
Technické muzeum Liberec

V  loňském roce jsme vás infor-
movali o  založení technicky orien-
tovaných kroužků pro děti a  mlá-
dež, které jsme otevřeli v libereckém 
Technoparku. Velmi rychle se nám 
naplnil kroužek, kde kluci ve věku 
kolem deseti let, ale i  starší, po-
máhají Technickému muzeu a  Bo-
veraclubu s  opravami některých 
historických, byť již nepojízdných 
tramvají. A  tak se naši kluci naučí 
pracovat se dřevem i železem, řezat, 
vrtat a montovat.

Ve druhém kroužku, který se 
nám také rychle naplnil, se učí mla-
dí architekti vytvářet modely budov, 
pracovat s lehkými materiály, ze kte-

rých se dají sestavovat modely. Klu-
ci, ale tentokrát i děvčata ve věku 10 
až 12 let se učí rovněž kreslit tak, aby 
výsledky jejich snažení připomínaly 
základy výkresů.

Kombinaci péče o  životní pro-
středí a  moderních technologií na-
bízí kroužek aplikovaná ekologie. 
Věnuje se nejen vysvětlením obno-
vitelných zdrojů energie, ale také 
tvorbě drobných věcí, jako jsou 
hmyzí domky, ptačí budky, mecho-
vé stěny apod. Vedle toho se mohou 
děti dozvědět a  vyzkoušet různé 
metody recyklace v  rámci kroužku 
zpracování plastů.

Další kroužek, který je pro starší 
kluky a děvčata, je zaměřen na ob-
rábění na CNC strojích. Tento krou-
žek je již náročnější, protože před 

vlastním sestavením obráběcího 
programu je třeba na počítači vy-
modelovat součást, kterou budeme 
chtít vyrobit. A  k  tomuto kroku už 
je třeba znát základy technického 
kreslení.

A co připravujeme? Ze všeho nej-
dřív kroužek pro mladé truhláře. 
Každý chlap by měl znát alespoň zá-
klady práce se dřevem. Vyrobit bud-
ku pro ptáky nebo krmítko. Podařilo 
se nám získat do našeho týmu truh-
láře pedagoga a  k  tomu ještě mla-
dého, který bude klukům a holkám 
dobře rozumět.

Připravujeme také kroužek pro 
modeláře letadel. Ten je zajíma-
vý především tím, že lektor, který 
kroužek povede, je navíc schopen 
s dětmi tisknout vybrané díly na 3D 

tiskárně. A to je téma, které dnešní 
děti náramně baví. Opět je to o  je-
jich zručnosti a  šikovnosti kombi-
nované s citem pro techniku.

Před otevřením máme také krou-
žek šití a  pletení. Máme přislíbené 
dva pletací stroje a jakmile získáme 
několik modernějších šicích strojů, 
ihned kroužek otevřeme.

Poslední zajímavou odborností, 
o  kterou se budou ve speciálním 
kroužku starat tentokrát dva lekto-
ři, se týká moderního zahradničení. 
Konkrétně se bude jednat o hydro-
ponický způsob pěstování rostlinek.

Na celém projektu je nejsympa-
tičtější, že se mu jako lektoři věnují 
téměř výhradně mladí lidé. Podívej-
te se na naše webové stránky tech-
noparklbc.cz.

Co nového připravujeme v Technoparku pro naše děti

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. 1. DO 31. 1. 2022
31/22 Mobilní telefon 31. 1

30/22 Peněženka – Karolína Žárová 31. 1

28/22 Finanční hotovost (bankomat) 24. 1

27/22 Osobní doklady – Monika Ceéová 24. 1

26/22 Svazek klíčů 24. 1

25/22 Klíče od vozidla 24. 1

24/22

Nálezy DPMLJ 06.– 17. 01. 2022: Zimní bunda, rukavice, firemní karta – 
Červeňák Dominik, bezdrátové sluchátko, mobilní telefon, zdravotní 
průkaz – Piesche Filip, 2× svazek klíčů, zimní čepice, batoh s obsahem, 
dárková karta, brašna s obsahem.

21. 1

23/22 Karta BENTELER 18. 1

21/22 2× svazek klíčů 17. 1

20/22 Opuscard – Blažena Kasalová 17. 1

19/22 Mobilní telefon 17. 1

18/22
Nálezy DPMLJ 27. 12.–5. 1.: 3× peněženka, ježdík na sníh, vak + hrací 
kniha, 3× čepice, deštník, průkaz – Jarmila Teplíková

14. 1

17/22 Doklady – Bedřich Sochorec 13. 1

16/22 Průkaz – Lukáš Koblížek 13. 1

15/22 Klíč 11. 1

14/22 Klíč od vozidla 11. 1

13/22 Nálezy Globus ČR: průkaz pojištění – Václav Pavlů 10. 1

12/22 Mobilní telefon 10. 1

11/22 2 ks klíčů 10. 1

9/22 Svazek klíčů 10. 1

8/22
Nálezy DPMLJ 15. 12.–27. 12.: 3× čepice, mikina a vesta Albert, 2× 
rukavice, taška + boty (nové Sportisimo), taška s oblečením, klíč od 
vozidla, mobilní telefon, peněženka, kšiltovka

7. 1

7/22 Finanční hotovost (KB) 7. 1

6/22 2 ks klíčů 6. 1

5/22 Mobilní telefon 6. 1

3/22 Klíč s tkanicí kolem krku 4. 1

2/22 Batoh s obsahem (nádobí) 3. 1

1/22 Osvědčení o měření emisí 3. 1 VisitLiberec.eu
TIPY A POZVÁNKY NA AKCE V LIBERCI

Pokud je vaše pracoviště, např. kancelář, dílna, laboratoř, obchod či jiná provozovna,
umístěno v podzemní nebo přízemní čás� budovy v obci tmavě vyznačené na této mapě:

• víte že radon je radioak�vní plyn a že jeho vdechování může zvýšit pravděpodobnost 
onemocnění rakovinou plic?

• Víte, že se radon může vyskytovat i na pracoviš�?
• Víte, kolik radonu je na vašem pracoviš�?
• Je nutné množství radonu snížit?
• Jste provozovatelem pracoviště?
• Jste pracovníkem?
• Vztahují se na vaše pracoviště povinnos� podle atomového zákona?

RADON NA PRACOVIŠTI
podle § 96 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon

jedná se pravděpodobně o pracoviště s možným zvýšeným ozářením z radonu, na které se 
vztahují povinnos� podle atomového zákona.

Seznam obcí vyznačených na mapě a registrace pracoviště:
h�ps://www.radonovyprogram.cz/pracoviste/
Zajímejte se o zdravotní riziko z radonu.
Měřte, informujte pracovníky a registrujte pracoviště na Státním 
úřadu pro jadernou bezpečnost.

Konzultujte na Státním úřadu pro jadernou bezpečnost
radon‐pracoviště@sujb.cz

www.sujb.cz
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čtvrtek 24. února od 9 hodin
ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 11 V HISTORICKÉ BUDOVĚ RADNICE

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC
WWW.LIBEREC.CZ/ZASTUPITELSTVO

Distribuci	Zpravodaje	do každé	rodiny	
v Liberci	zajišťuje	od 1. ledna 2002	Česká	
pošta, s. p. Pokud Zpravodaj neobdr-
žíte do své schránky, obracejte se, 
prosíme, přímo na Českou poštu, 
tel.: 954 246 016.	Do vyčerpání	zásob	
je	Zpravodaj	k dispozici	v recepci	hlavní	
budovy	radnice,	Nového	magistrá	tu	
a v městském	informačním	centru.
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K dalšímu ročníku 
extraligy
Liberec	se	po	loňském	dru-
hém	místě	dostává	opět	do	
kolotoče	nejvyšší	plochodrážní	
soutěže.	Dostáváme	tak	šanci	
předvést	to	nejlepší,	co	ve	spo-
jení	s našim	partnerským
klubem	z Gnezdna	máme	na	
letošní	sezonu	připravené.
Plochá	dráha	v Liberci	tak	
vstupuje	do	třetí	extraligové	
sezony	po	sobě.
Letošní	sezona	bude	začínat	
již	v dubnu	v Praze.	Liberec	se	
bude	snažit	o co	nejlepší	vý-
sledek.	Spolupráce	s polským	
klubem	by	měla	být	i ve	výcvi-
ku	pro	naše	E-speedway.
Nově	vznikající	kategorie	E-
-speedway	bude	k vidění	na	
Pavlovickém	stadionu,
kde	vzniká	dráha	pro	malé	
motocykly.	 Plochá dráha v AČR

KrátkézprávyZhodnocení sezony Jiřího Suchánka
Jak vidí uplynulý rok liberecký paralympionik, reprezentant ve stolním tenise Jiří Suchánek?

Letošní rok jsem cílil hlav-
ně na co nejlepší umístění 
na paralympiádě. Jako jedi-
ný z  České republiky jsem se 
nominoval do Tokia přímo 
ze světového žebříčku. Věděl 
jsem tedy již od března  2020, 
že se zúčastním své třetí para-
lympiády a po odložení z 2020 
na 2021 bylo jasné, že mám 
dost času na kvalitní přípravu.

Trénovat se mi dařilo, ale 
horší to bylo s  konfrontací 
s  hráči, kteří v  Japonsku na-
stoupili. Ve stolním tenise je 
důležitý samozřejmě trénink, 
ale velmi důležitá jsou také 
utkání proti soupeřům světové 
úrovně. Je mnoho herních sty-
lů, každý hráč má jinak rych-
lou a  točivou pálku. Některé 
pálky například obrací nebo 
ruší rotace, a pokud na jejich herní 
projev není soupeř zvyklý, jen těžko 
tvoří a diktuje hru. To mi v přípravě 
velmi chybělo. Od března  2020 do 
srpna 2021 jsem odehrál pouze je-

den turnaj na světové úrovni a to je 
málo.

Proto si velmi cením „tokijské“ 
bronzové medaile. Na podmínky, 
ve kterých jsem se připravoval, je to 
velký úspěch. Jsem ale také spoko-

jený s umístěním v jednotlivcích. 
Na páté místo jsem se dostal přes 
několikanásobného medailistu 
z  paralympijských her, MS a  ME 
a  bývalou světovou jedničku. 
V  boji o  medaili mě zastavil až 
druhý hráč světa.

Kromě letošních medailí jsem 
byl také vyhlášen například nej-
úspěšnějším sportovcem roku 
v  Libereckém kraji a  obdržel 
jsem také ocenění v  anketě Du-
hové křídlo za mimořádnou čin-
nost ve prospěch osob se zdra-
votním postižením.

Se svým celkovým výkonem 
v tomto roce jsem spokojen a tě-
ším se na další. V  sezoně 2022 
bude nejdůležitějším turnajem 
mistrovství světa, na kterém 
budu obhajovat bronzovou me-
daili. Tu jsem získal na posled-

ním mistrovství v  roce 2018 ve 
Slovinsku. Mistrovství světa máme 
každé čtyři roky, a tak se v mém pří-
padě dá hovořit téměř o další para-
lympiádě.


