11 projektů

Na řadě je Gagarinka

Podzimní úklid

V druhém participativním
rozpočtu Liberečané rozhodli o 11 projektech, které
město za 5 milionů korun
zrealizuje. 
Str. 3

Více parkovacích míst,
zklidnění dopravy i lepší
podmínky pro pěší slibuje studie úprav sídliště
Gagarinova.
Str. 4

Velkoobjemové kontejnery
se v ulicích Liberce začnou
objevovat už od 6. září.
Přehled jejich rozmístění
najdete na straně 9.
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Krátkézprávy

Vychází v nákladu 54 200 kusů | zdarma

Skláři před radnicí

Unikátní listina z r. 1352

Zájemci si mohou na radnici
prohlédnout kopii unikátní
listiny z roku 1352 s první
písemnou zmínkou o Liberci.
Listinu se nám podařilo získat
k 670. výročí zmínky na čtyři
měsíce z Archivu Metropolitní kapituly. Na listině je
zaznamenáno tehdejší jméno
Reychinberch a platba 2 groše
(církevní desátek na půlrok naše osada byla tehdy součástí
žitavského děkanátu). Listina
je k vidění v jedné z vitrín ve II.
patře historické radnice.

Rostou!

Mistři skláři, brusiči, mobilní sklářská pec i křišťálový trh dorazí na závěr prázdin před radnici. Celý program Léta na náměstí
najdete na straně 5, pozvánku na Týden Křišťálového údolí přinášíme na straně 21. 
Foto Pavel Chmelík

Už nemusíte se vším na úřad
Neřešte úřední hodiny magistrátu a neztrácejte čas při čekání. Město Liberec spouští nový
webový Portál občana, který usnadní obyvatelům Liberce komunikaci s magistrátem.
Jan Král

Na Tajchu už rostou první nové
lavičky, stoly, odpočinková
místa – autorský mobiliář od
IUCH architektura. Ještě přibude převlékárna. Další prvky
vzniknou později. V této oblasti
je důležitá doprava a hygienické zázemí, které je projektově
a časově náročnější.

Lidé budou moci prostřednictvím Portálu občana elektronicky podávat formuláře nebo platit
poplatky online. Budou mít pod
kontrolou své závazky vůči úřadu
a získají přehled o podáních a probíhajících nebo už dokončených
řízeních. Portál občana tak splňuje
další z cílů radnice zlepšit komfort
občanů při jednání s úřadem.
Přes prázdniny poběží portál
ve zkušebním provozu a na men-

ším počtu uživatelů bude probíhat
odladění případných chyb. Během
prázdnin bude také vybrána platební brána, která se bude v následujících měsících do Portálu občana implementovat.
Od 1. září 2022 pak Portál občana poběží již naostro a postupně
do něj budou přibývat nové funkce
a online formuláře. Portál občana
můžete vyzkoušet již nyní na adrese portal.liberec.cz.
„Chceme občanům usnadnit
a urychlit komunikaci s úřadem.

Liberečané si budou moct z pohodlí domova v kteroukoliv hodinu vyřídit své záležitosti na úřadě,
aniž by se museli dostavit osobně.
Velkým bonusem portálu bude
platební brána, jejímž prostřednictvím budou moct uhradit závazky
vůči městu jednoduše online platební kartou, například poplatky za
odpady a za psy,“ říká Jakub Vytiska, předseda Správní rady Liberecké IS, a.s., která řeší vývoj a implementaci Portálu občana pro město
Liberec. 
Pokračování na str. 2.
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>> Už nemusíte na úřad
Dokončení ze strany 1.
I nadále však lidé budou muset v některých případech přijít
na úřad osobně, například žádat
o občanské průkazy nebo cestovní
pasy. „Liberecký portál tak doplní
národní portál, přes který mohou
lidé žádat například o výměnu řidičského průkazu nebo o výpis
z rejstříku trestů. Městský portál
tyto možnosti rozšiřuje o záležitosti spadající do samosprávné
působnosti obce a desítky z nich
se budou do portálu postupně
převádět jako online formuláře,“

vysvětluje tajemník Magistrátu
města Liberec Martin Čech.
Při první návštěvě portál uživatele vyzve k ověření identity. Buď
jednoduše přes Identitu občana,
anebo prostřednictvím datové
schránky. Po registraci získají občané přístup do svého osobního
účtu, který jim nabízí ucelený
přehled o všech provedených i neprovedených platbách či realizovaných podáních. K co nejjednoduššímu používání bude přispívat
i automatické vyplňování formulářů ze známých údajů z profilu
o občanovi.

Vážení Liberečané,
sídliště Gagarinova se po mnoha letech konečně dočká kompletní
regenerace. Urbanisticko-architektonické řešení vzniklo v Kanceláři architektury města Liberce ve spolupráci s architektem Jakubem
Chuchlíkem, který ve svém návrhu na kompletní revitalizaci této lokality počítá například s novými parkovacími místy, oživením zeleně,
rozšířením počtu laviček a košů, ale také se stavbou nového dětského
hřiště nebo chodníků. Poděkování za to patří i vám, občanům. Byli jste
to právě vy, kdo se opakovaně setkával se zástupci města a konzultoval
s nimi své představy, požadavky a přání, jak by se Gagarinka měla postupně proměnit.
Revitalizace libereckých sídlišť patří k našim hlavním prioritám
a věřte, že tohle není jediné místo, které si po letech chátrání zaslouží
obnovu a kvalitnější údržbu. Všechny najednou bohužel z finančních
důvodů opravit nemůžeme. Za sebe budu ale vždy prosazovat, aby vedení města bralo regenerace všech libereckých sídlišť vážně a investovalo do nich významně více než doposud.
Poděkování za spolupráci patří i všem, kteří přihlásili svůj projekt
do druhého kola participativního rozpočtu s názvem Tvoříme Liberec
nebo v něm hlasovali. Celkem jste rozhodovali o 11 nových projektech,
do nichž investujeme pět milionů korun. Během necelých tří týdnů se
hlasování zúčastnilo celkem 3 739 respondentů, což je téměř o 320 více
než před dvěma lety.
Nejvíce jste si přáli pokračování revitalizace Lesního koupaliště
a obrovský zájem měl také projekt oživení břehu řeky Nisy naproti fotbalovému stadionu, hřiště Spáleniště nebo bezpečná cesta pro děti do
školy v Machníně.
Část z úspěšných projektů chceme začít tvořit ještě v tomto roce.
Jakmile je dokončíme, budeme rádi za vaše reakce, podněty a připomínky.
Jaroslav Zámečník,
primátor města Liberec

Změna kvůli moderní lanovce
Lanovka na Ještěd bude potřebovat novou technologii,
vyžádá si změnu územního plánu.
Redakce
Na základě proběhlých jednání
zástupců statutárního města Liberec, Libereckého kraje a společnosti České dráhy bylo iniciováno
zpracování podnětu na pořízení
změny územního plánu, která má
prověřit možnost prodloužení stávající lanové dráhy o 650 metrů
k parkovacímu domu u konečné
stanice tramvajové linky a zároveň
prověřit možnost modernizace
technologie z kyvadlového provozu na oběhový provoz.
„Změnu navrhujeme proto, že
už dnes je jasné, že lanovka bude
potřebovat modernější technologii přepravy. Proto chceme nechat

prověřit možnosti prodloužení
lanové dráhy a především její modernizaci. Bez ohledu na to, kdo
bude do budoucna lanovku provozovat, je třeba se připravit na to,
že její technické parametry budou
zkrátka kvůli aktuálním normám
a s důrazem právě na zmíněnou
bezpečnost jiné. Za sebe jsem nadále přesvědčen o tom, že město
Liberec má mít zájem na tom, aby
na provoz budoucí lanovky mělo
maximální možný vliv a ideálně
se stalo i jejím většinovým vlastníkem,“ říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.
Podnět pro budoucí změnu
územního plánu schválili v červnu
liberečtí zastupitelé.
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Uspělo 11 projektů
V druhém ročníku participativního rozpočtu Liberečané
rozhodli o 11 projektech, které město zrealizuje.

Jan Král

O druhý ročník participativního rozpočtu Tvoříme Liberec byl
velký zájem, Liberečané přihlásili
celkem 50 návrhů. Pravidla pro
postup do hlasování splnilo 40
návrhů, o kterých nakonec v průběhu tří týdnů rozhodlo 3 739 hlasujících.
Realizace se podle výsledků
hlasování dočká 11 projektů v celkové hodnotě 5 milionů korun.
Absolutně nejvíce hlasů (1 285)
získal projekt na pokračování revitalizace Lesního koupaliště. Největší podporu získalo z velkých
projektů dále oživení břehu Nisy
naproti fotbalovému stadionu,
hřiště Spáleniště a úprava úseku
komunikace v Machníně. Z menších projektů posbíral nejvíce hlasů Kultivovaný předprostor Kina
Varšava, Rozkvetlá Fügnerka, Ostašovský parčík pro děti, Revitalizace veřejného prostoru před ZŠ
5. května, Nisa – trojúhelník pod
sídlištěm, Dětské hřiště Wintrova
a Návrat sochy Mír (Dívka s holubicí) před vlakové nádraží.
Smyslem projektu je nejen
něco nového postavit nebo vylep-

Plánované uzavírky v Liberci
Křižovatka Žitavská × Švermova 

do 08/2022
Částečná uzavírka. Zkapacitnění křižovat‑
ky a oprava veřejného osvětlení.
Pastýřská ulice + parkoviště 

šit, ale také zapojit občany více do
rozhodování o využití části městského rozpočtu. „Chtěl bych zdůraznit, že se detailně podíváme
i na projekty, které nedostaly dostatek hlasů. Nehodíme je do koše,
ale navrhneme jiný způsob, jak je
zrealizovat. Spousta z nich pomůže danou čtvrť zkrášlit či zpříjemnit život místních obyvatel,“ uvedl
primátor Liberce Jaroslav Zámečník. „Jasně se ukazuje, že stojí za
to v participativním rozpočtu pokračovat a případně i zvětšit objem
finančních prostředků,“ dodal.
Hlasování probíhalo na webových stránkách www.liberec.cz/
tvorimeliberec od 9. do 30. června 2022 a zúčastnilo se ho 3 739
občanů. Většina hlasujících byly
ženy (57 %) a lidé ve věku od 31 do
45 let. Každý hlasující měl k dispozici až 3 kladné hlasy a také mohl
jednomu návrhu přidělit záporný
bod. Lidé vybírali ze 40 návrhů,
které v předchozích měsících sami
vymysleli a přihlásili.


do 09/2022
Uzavření parkoviště, částečná uzavírka
ul. Ruská a Tržního náměstí. Bude opra‑
ven povrch parkoviště, silnice, chodníků
a veřejné osvětlení.
Sokolská ulice  bude upřesněno
Oprava vodovodu a plynovodu v křižo‑
vatce s ulicí Pastýřskou (koordinace se
stavbou Parkoviště P+R Pastýřská).
Šlikova a Tylova ulice  do 09/2022
Úplná uzavírka. Rekonstrukce plynovo‑
du, oprava povrchu, chodníků a nové
propojení veřejného osvětlení. Práce jsou
rozděleny na etapy.
Fučíkova 
do 09/2022
Úplná uzavírka. Oprava vodovodu a ply‑
novodu, povrchu komunikace.
Františkovská, Na Rybníčku, Orlí

do 10/2022
Úplná uzavírka Františkovské, Na Rybníč‑
ku, Orlí (oprava povrchů).
Purkyňova, Javorová ulice
a Slovanské údolí 
do 10/2022
Úplná uzavírka. Oprava vodovodu, kana‑
lizace, povrchu silnice, chodníků a veřej‑
ného osvětlení. Práce jsou na etapy.
Slavíčkova ulice 
do 10/2022
Úplná uzavírka. Oprava vodovodu a ply‑
novodu, povrchu komunikace a veřejného
osvětlení.

Rychtářská ulice
do 10/2022
Úplná uzavírka. Oprava silnice, parkoviště
a chodníků.
Ondříčkova ulice 
do 10/2022
Úplná uzavírka. Oprava opěrné zdi,
přeložka kabelového vedení CETIN
a veřejného osvětlení.
Vrbova, Čížkova 
do 11/2022
Úplná uzavírka. Opravy inženýrských sítí.
Práce jsou rozděleny na etapy.
Světlá pod Ještědem – Výpřež

do 07/2023
Úplná uzavírka v časech:
pondělí – pátek (8–17)
sobota – neděle (8–15)
Mimo tuto dobu je uzavírka korigována
kyvadlově.
Průtah Libercem I/35 – mosty
35-024.2 a 35-022.2  do 10/2023
Úplná uzavírka mostů s převedením
dopravy do jednoho jízdního pruhu.
Jablonecká – Tanvaldská ulice
(úsek od ul. Hedvábná po Novou Rudu)
Částečná uzavírka, provoz řízen kyva‑
dlově.
Nezamyslova, Selská, Kašparova II. část, Křižanská, Kaplického,
Jeřmanická, Jánošíkova
Celoplošné opravy komunikací
TSML, termíny budou upřesněny.

Co vy na to, Liberečané?

ANKETA ZPRAVODAJE

Přes léto se konají v ulicích města různé akce, město ožívá předzahrádkami a podobně. Zajímá nás proto váš názor na úklid městských ulic v Liberci. Myslíte si například, že se
situace s úklidem v posledních letech zlepšila, nebo je to stále stejné? Jsou liberecké ulice čisté?
Jiří Vytiska, 70 let,
plicní lékař, Vratislavice

Jako občan Vratislavic nemám
tak detailní přehled o úklidu
městských ulic v Liberci.
Pokud procházím ulicemi
Pražská a Moskevská, tak se
domnívám, že se úklid podstatněji nezměnil. Dle mého
názoru je situace přijatelná.

Pavla Zemanová, 30 let,
studentka, umělecká
produkční, Staré město
Každý den
v ranních
hodinách
potkávám
v centru města pracovníky
Komunitních prací Liberec,
kteří uklízí ulice od odpadků.
Myslím, že výborným pomocníkem je pro ně plně elektrický komunální vysavač. Dle
mého názoru by se pro větší
čistotu města měla navýšit
kapacita odpadkových košů,
popelnic a kontejnerů na
tříděný odpad a jejich svoz by
měl být častější.

Jan Kareis, 45 let,
podnikatel, Ruprechtice

Radim Kopp, 17 let,

Lucie Pešánová Hrstková,

Stav čistoty centra města
pokládám za dobrý, zlepšil
se zejména v okolí radnice.
Ve Fügnerově u autobusových zastávek je třeba úklid
provádět téměř nonstop.
V podchodu terminálu pod
hodinami bych uvítal důkladnou dezinfekci a čistotě by
určitě nejvíce prospělo i lepší
chování občanů a více košů.

Můj názor je, že se to s úklidem v Liberci za poslední
roky určitě zlepšilo. Přijde mi,
že ulice jsou uklizené poměrně dobře. Na některých
místech by snad mohlo být
víc košů.

Myslím, že Liberecké ulice
jsou poměrně čisté. Často se
ale pohybuji v okolí Liberecké
přehrady, kde bývají odpadkové koše občas přeplněné
a bohužel ani okolí nebývá
úplně uklizené. Uvítala bych
více košů nebo častější servis
ohledně údržby.

student, saunér, Vesec

40 let, trenérka lyžování,
Kristiánov
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Z města a radnice
Na řadě je Gagarinka

Krátkézprávy

Mapujeme vzdělávání
v regionu dál
MAP neboli Místní akční plán
rozvoje vzdělávání je projekt,
který již šest let úspěšně
podporuje kvalitu vzdělávání
v ORP Liberec. Kromě podpory
mateřských a základních škol
je projekt také zaměřený na
rodiče, pedagogy a instituce
zájmového a neformálního
vzdělávání, jako jsou například
základní umělecké školy.
Navazující projekt MAP III
Liberecko byl zahájen v květnu
tohoto roku a je řízen Místní
akční skupinou Podještědí
ve spolupráci s Magistrátem
města Liberce. S podporou
odborníků i široké veřejnosti
se tak nadále bude plánovat
vize vzdělávání na Liberecku.
Projekt MAP III Liberecko je
realizován z fondů EU v rámci
OP VVV.

^L

Větší počet parkovacích míst, zklidnění dopravy i zlepšení podmínek pro pěší slibuje urbanisticko-architektonická studie na úpravy sídliště Gagarinova, s níž souhlasili liberečtí radní.
Redakce
Zásadními prvky studie revitalizace sídliště Gagarinova jsou navýšení parkovacích míst, zklidnění
automobilového provozu, zlepšení podmínek pro pěší, možnost
doplnění parkových ploch o hřiště
a celková kultivace prostředí. Účelem studie je základní koncepční
podklad pro další projektové fáze
jednotlivých částí, příp. přímo pro
realizaci drobných prvků v rámci
údržby území.
„Návrh této urbanisticko-architektonické studie vznikl na základě úzké spolupráce s místními
občany a po důkladné analýze.
Město připravilo postupně celkem
tři setkání s veřejností, což nám do
návrhu pomohlo zakomponovat
celou řadu požadavků, se kterými
se na nás občané obrátili. Výsledkem participace je mimo jiné to, že
maximalizujeme počet parkovacích míst vázaných na obvodovou
komunikaci, čímž dosáhneme požadovaných kapacit. Zároveň minimalizujeme pohyb motorových

vozidel uvnitř sídliště, čímž vytvoříme bezpečnější podmínky pro
volný pohyb dětí a zároveň využití
otevřených prostranství. Liberec
má zhruba 10 tisíc bytů na 15 sídlištích, která vznikla do konce osmdesátých let. Jejich stav je často
neutěšený, a proto je třeba se jim
systematicky věnovat. Naposledy
se dělala revitalizace sídliště Rochlice před deseti lety. Proto jsme už
před dvěma lety schválili koncept
revitalizace sídliště Ruprechtice

Úpravy v Ruprechticích začaly

Krátkézprávy

Výběr firmy znovu

Redakce
Regenerace sídliště Ruprechtice je v plném proudu. Vzniknou nová parkovací místa a nová
zeleň. Revitalizace celého území
je rozdělena na několik etap. Na
první, která právě probíhá (parkování Rychtářská, Konopná,
Třešňová) získalo město dotaci
zhruba 4,5 milionu korun, stejnou částku zaplatí i Liberec ze
svého rozpočtu.
Záměr projektu, který by navýšil počet parkovacích míst
v Ruprechticích, pochází z roku
2013. Projektová dokumentace
tehdy vzešla z projekční kance-

a nyní předkládáme i Gagarinovo.
Další budou následovat,“ říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.
Prvních úprav v okolí Gagarinovy ulice by se lidé měli dočkat
v příštím roce. Celkový počet
parkovacích míst naroste na 650.
Na všech sídlištích v Liberci
žije necelá polovina jeho obyvatel, cca 40 tisíc lidí. Paneláky
postavené do roku 1989 tvoří 15
sídlišť a obývá je 20 tisíc lidí v 10
tisících bytech.

láře Nýdrle. Územní rozhodnutí
bylo vydáno 6. března 2018. Stavební rozhodnutí na první etapu
akce bylo vydáno v březnu 2019.

Kancelář architektury města
zpracovala v roce 2020 komplexní architektonickou studii, podle
níž nyní práce probíhají.

Město zrušilo výběr firmy na
stavební práce Křižovatka
Švermova × Jungmannova
× Žitavská. O úpravách křižovatky jsme informovali v minulém vydání Zpravodaje. Důvod
je prostý. Nikdo se nepřihlásil,
a tak město vypisuje výběrové
řízení znovu bez zastropování
maximální ceny. „Obavy
o extrémní prodražení nemáme. Jde o otevřený tendr, trh si
zreguluje cenové nabídky, mají-li být konkurenceschopné,“
komentuje náměstek Šolc.

Červenec / srpen 2022
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Závěrečný účet města

Rok 2021 byl ve znamení pokračující pandemie covidu-19, rostoucí inflace a zdražování zejména stavebních materiálů a prací.
Oproti roku 2020 bylo však zaznamenáno mírné oživení ekonomiky. Město dosáhlo vyšších příjmů než v předchozím roce přibližně o 53,4 mil. Kč. Závěrečný účet statutárního města Liberec za rok 2021 schválili liberečtí radní před začátkem prázdnin.
Redakce
Vzhledem k tomu, že byla ekonomická situace na počátku roku 2021
obecně nejistá, a stejně tak i budoucí vývoj, muselo být město opatrné
v plánování příjmů, a to zejména
v oblasti sdílených daní. „Jejich
podhodnocením a zároveň nerealizováním všech plánovaných výdajů
byl dosažen velký zůstatek finančních prostředků na účtech města,
což je na jednu stranu pozitivní,
nicméně je nutné si uvědomit, že za
cenu nerealizovaných akcí. Dalším
pozitivním faktem je, že přes nepříznivou situaci město dostálo bez
problémů svým závazkům a snížilo
zadluženost v souladu s plánem,“
komentuje ekonomický náměstek
Zbyněk Karban.
Město v roce 2021 refinancovalo
svůj směnečný úvěr do dlouhodo-

Celkové výdaje rozpočtu města v letech 2015–2021
Kapitálové výdaje
Kapitálové výdaje

Běžné výdaje
Běžné výdaje

Celkový součet
Celkový součet

2 700 000 000 Kč
2 700 000 000 Kč
2 250 000 000 Kč
2 250 000 000 Kč
1 800 000 000 Kč
1 800 000 000 Kč
1 350 000 000 Kč
1 350 000 000 Kč
900 000 000 Kč
900 000 000 Kč
450 000 000 Kč
450 000 000 Kč

2015
2015

2016
2016

2017
2017

2018
2018

2019
2019

2020
2020

2021
2021

Kapitálové výdaje (investice do majeku) tvořily v roce 2021 přibližně 17,2 % celkových výdajů města. Oproti s roku 2020 byly o více než 206 mil. Kč vyšší. V roce 2021 byly realizovány
významné investiční akce jako např. Centrum aktivního života, úpravy ZŠ Na Výběžku,
úpravy křižovatky Letná × Stračí, vodojem Horská a sociální bydlení – bytové domy B, C a E.

bého úvěru s lepšími podmínkami,
čímž dosáhlo významných úspor.

Zároveň přijalo i nový střednědobý
úvěr ve výši 150 mil. Kč na finan-

cování investičních a provozních
potřeb. Vzhledem k tomu, že město
zároveň nerealizovalo všechny plánované výdaje, vykázalo za rok 2021
kladný přebytek ve výši 523 milionů
korun. V porovnání s rokem 2020
byl tento přebytek o více než 77 mil.
Kč vyšší, ale daní za tento přebytek
byly zejména nerealizované zakázky.
Hodnota běžné likvidity je v optimální výši. Finanční situace města
není však z pohledu celkové zadluženosti dobrá a úrokové zatížení je
vysoké. Budoucí vývoj ekonomické
situace je s ohledem na probíhající
krize různého charakteru nejistý.
Celkové příjmy města v roce 2021
činily 2,68 miliardy korun, meziročně se zvýšily přibližně o 53,4 milionu. Závěrečný účet města nezahrnuje rozpočet městského obvodu
Vratislavice nad Nisou

Červenec / srpen 2022

Cena pro primátora i Liberec
Titul Nejlepší starosta/primátor v letech 2018–2022 obdržel v polovině června při slavnostním
ceremoniálu v prestižních prostorách pražského Žofína primátor Liberce Jaroslav Zámečník.
Redakce
Mezi nominovanými představiteli měst a obcí jste uspěl jako
jediný primátor. Jak to ocenění
vnímáte?
Jako poctu, které si velice vážím. Nicméně ho beru hlavně
jako poděkování našim úředníkům a zaměstnancům magistrátu, kteří se denně starají o to, aby
občané dostávali co nejlepší servis
a aby Liberec jako páté největší
město v ČR postupně získal punc
moderní evropské destinace. A to
i přes spoustu problémů, s nimiž
se potýkáme. Velké dík patří i kolegům z koalice. Zároveň je to cena
pro celé město Liberec.
Na základě jakých kritérií
a podkladů porotci jednotlivé nominanty posuzují a hodnotí?
Neznám detailně postup, jaký
porota při hodnocení volí. Nicméně jako nominovaný primátor
jsem byl vyzván, abych odpověděl
na poměrně obsáhlý blok otázek
a popsal řadu témat, o která se pořadatelé soutěže zajímali. V kostce
jsem tedy shrnul to, na čem jsme
jako vedení města pracovali. Dostali jsme před čtyřmi lety příležitost vést Liberec a začít ho měnit
k lepšímu, takže jsem v podstatě
popsal to, co jsme za tu dobu začali, v čem pokračovali, ale i co bychom rádi dál rozvíjeli. A to včetně úspěchů i proher. Ne všechno
se nám povedlo tak, jak bych si
představoval. Nicméně jsem přesvědčený, že jsme spolu s kolegy
odvedli spoustu dobré práce. Před
námi ale stojí další výzvy a cíle,
kterým bych se jako primátor rád
dál věnoval.
Čím si myslíte, že jste porotce
přesvědčil?
Každý starosta nebo primátor
má mít své sny o městě či obci,
které vede a kde žije. Především ale
musí mít vizi, jak je bude rozvíjet.
Já takové sny mám. I přes dramatický růst cen stavebních prací se
nám podařilo provést rekonstrukci či opravy padesáti ulic nebo
alespoň jejich nejhorších částí či
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Cenu uděluje Svaz měst a obcí České republiky ve všech 13 krajích. Odborná
porota tentokrát vybírala ze 140 nominovaných starostů a primátorů, přičemž
u každého z účastníků posuzovala čtyřleté období jeho působení ve funkci.

chodníků. Nebo zmodernizovat
devět libereckých škol. Radost
mám i z toho, že jsme spustili participativní rozpočet. Poprvé v roce
2020 a nyní, v letošním roce, jsme
vyhradili celkem 10 milionů pro
projekty občanů, kdy mohou sami
nejprve vytvořit vlastní návrhy na
zlepšení veřejného prostoru a následně o nich hlasuje veřejnost. Ty
nejúspěšnější poté město realizuje. Za úspěch považuji v neposlední řadě i to, že jsme za uplynulé 4
roky splatili dluh města ve výši 600
milionů. A to za situace, kdy jsme
ročně rekordně investovali zhruba
půl miliardy korun do infrastruktury, bezpečnosti, ale i dalších služeb pro občany.
Pokud byste měl zmínit jednu
konkrétní věc, kterou považujete
za nejdůležitější a nejaktuálnější
téma pro Liberec a jeho občany…
Vzhledem k růstu cen energií
považuji za zásadní, aby město
Liberec získalo do svého majetku
spalovnu odpadů a podíl v teplár-

ně. Nebo abychom se pokusili zajistit si alespoň vliv v obou uvedených společnostech a díky tomu do
budoucna více chránili přes 13 000
libereckých domácností, ale i řadu
průmyslových podniků a desítky
dalších organizací, které služby
teplárny a spalovny využívají. Cenu
za odběr tepla určuje hlavně ten,
kdo ho vyrábí. A naší povinností je
starat se o to, abychom ji dokázali
maximálně hlídat a ovlivnit.
Další výzvou je pro nás i šance
získat do majetku města lanovou
dráhu na Ještěd, aby mohla nabízet Liberečanům služby za rozumné, nikoliv pouze komerční ceny.
Rozhodnout o tom pochopitelně
musejí radní a zastupitelé.
Za důležité téma považuji i přípravu a zahájení revitalizace libereckých sídlišť, kde žije téměř 50
tisíc Liberečanů. Aktuálně už realizujeme 1. etapu v Ruprechticích.
Máme schválenou koncepci pro
sídliště Gagarinova a pokračovat
chceme ve Vesci a následně i v dalších lokalitách.

Krátkézprávy
Letecké snímky
odhalí přehřátá místa
V rámci zpracování analytické
části Adaptační strategie na
změnu klimatu statutárního
města Liberec proběhlo letecké snímkování města. Letadlo
Cessna 208B Grand Caravan
osazené leteckou laboratoří
FLIS v průběhu letu v neděli
19. června snímalo hyperspektrální a laserová data.
Cílem sběru dat je zejména
popis městských tepelných
ostrovů a fyziologického
stavu vegetace s cílem lépe
jim porozumět. Letecká data
umožní vytvořit mapy jevů
spojených s klimatickou
změnou, které město využije
pro efektivní plánování adaptačních opatření. Ta snižují
tepelný stres a další negativní
dopady klimatické změny na
obyvatele města, ale i živočichy
a vegetaci. Adaptační strategie
s mapami městského tepelného ostrova a stavu vegetace
umožní zvýšit připravenost
města na klimatickou změnu.

Bioplynová stanice
Město Liberec schválilo uzavření memoranda o společném
postupu při výstavbě bioplynové stanice na pozemku města.
Ta by měla využívat bioodpad
z hnědých popelnic i gastroodpad, který se nyní kromě oleje
netřídí. „V nádobách a na sběrném dvoře, ale i v hnědých
popelnicích v převážné míře
končí zelený odpad ze zahrad.
Ten se následně převáží na
překladiště v Krásné Studánce
a dále se vozí do kompostárny
v Mimoni,“ popisuje náměstek primátora pro technickou
správu města Jiří Šolc.
Cílem je vytvořit velkou bioplynovou stanici, kde by byly likvidovány odpady ze souměstí
Liberce a Jablonce nad Nisou.
Bioplynová stanice by mohla
být vybudována v Londýnské
ulici vedle čističky vody.
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Veřejnýprostor
Vandalismus ubírá peníze na opravy
Policisté obvodních oddělení Vesec a Vápenka ve velmi krátké době vypátrali pachatele poničeného hřiště Dobiášova. Nesmyslný vandalismus stojí město desítky tisíc korun ročně.

Odbor ekologie a veřejného prostoru
Na začátku června byla provedena repase lanovky na dětském
hřišti Dobiášova, ale neuplynuly

ani dva týdny a nově natřená lanovka se stala terčem vandalů. Za
posledních dvanáct měsíců již po
čtvrté. Náklady na opravy herních
prvků po celém městě tak šplhají

do desítek tisíc korun a peníze pak
chybí na nákup nových herních
prvků a rozšiřování dětských hřišť.
Pachatelé, kteří barvou poničili herní prvky na DH Dobiášova
a další mobiliář, byli dopadeni a po
domluvě si část svého trestu odpykali při čištění svého výtvoru. Některá graffiti i přes veškerou snahu
bohužel odstranit nepůjdou.
Policii České republiky, obvodním oddělením Vesec a Vápenka
patří poděkování. I přes nedostatek příslušníků v aktivní službě
dokázali ve velmi krátkém čase
dopadnout oba pachatele.
Žádáme občany, aby vandalismus na hřištích a v ulicích ihned
hlásili městské či státní policii na
linkách 156 nebo 158. V případě
možnosti se doporučuje pořídit
fotodokumentaci.

Kultivace kontejnerových stání pokračuje
Jednoduchá kovová konstrukce vymezující místo pro kontejnery na komunální odpad se v libereckých ulicích osvědčila. Systém byl použit na dalších místech.
Odbor ekologie
a veřejného prostoru
Aretační systémy pro kontejnery minimalizují potřebný prostor a kotví nádoby na svém místě. Popelářům zároveň
usnadňují práci. Přesunem nádob na lepší pozice se uvolnilo několik parkovacích
míst a zlepšila se viditelnost do křižovatek, u kterých jsou kontejnery přistaveny.
Nové systémy byly instalovány například v ulicích Nezvalova, na Vavřincově vrchu, Řeznická, Palmová, U Kulturního domu, Rudolfovská, Burianova či v Prachatická. V budoucnu bude tento systém
využit na dalších místech v Liberci.
Odbor ekologie a veřejného prostoru provádí i některé stavební úpravy kontejnerových stání. Opravených ploch se dočkali obyvatelé v Haškově, Chelčického, Olbrachtově nebo Uhlířské ulici. Do konce roku
přibude ještě několik dalších míst, která projdou opravou.

Krátkézprávy
Nový workout
na Františkově

Odbor ekologie a veřejného
prostoru rozšířil hřiště s třemi
fitness prvky o další cvičební
možnost. Na hřišti v Jáchymovské ulici na Františkově přibyla
nová workoutová sestava.
Sotva zatuhnul beton, už se
první nadšenci na této sestavě
protahovali; pracovníci zhotovitele je museli doslova sundávat
z nedokončené stavby.
Workout v šedé barvě má
nerezové hrazdy, které zaručují
minimální náklady na údržbu.
Během července bude sestava
doplněna ještě o dvě protahovací lavice.

Dětský odpadový den
Město uspořádá šestý ročník
Dětského odpadového dne.
Ve středu 14. září mezi 10.
a 17. hodinou se v parku
v Budyšínské ulici nad Tržním
náměstím opět rozezní dětský
smích. Statutární město Liberec již pošesté v řadě uspořádá
velký Dětský odpadový den,
který bude plný zábavných
atrakcí zaměřených na ty nejmenší děti ve městě. Malí návštěvníci se tak hravou formou
mohou dovědět více o tom,
jak se správně odpad třídí, jak
je s ním dále nakládáno a co
lze z odpadu vyrobit. Na akci
budou připraveny soutěže
a skákací atrakce.

Statutární město Liberec, odbor ekologie a veřejného prostoru

Březová alej
Ruská
Janáčkova
Kotkova
Okružní

čtvrť
II
II
II
III
III

přistavení 14. 9. odvoz 15. 9.

I
I
I
XIV
II

čtvrť

přistavení 12. 9. odvoz 13. 9.

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

4. kolo

11.
12.
13.
14.
15.

ulice

čtvrť
I
I
I
I
I

přistavení 7. 9. odvoz 8. 9.

čtvrť
XV
XV
XV
XV
XV

čtvrť
XV
XV
XV
XV
XXI

přistavení 29. 9. odvoz 30. 9.

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

8. kolo

31.
32.
33.
34.
35.

čtvrť
V
V
V
V
XV

přistavení 26. 9. odvoz 27. 9.

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

7. kolo

čtvrť
IV
IV
IV
V
V

přistavení 21. 9. odvoz 22. 9.

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

6. kolo

21.
22.
23.
24.
25.

přistavení 19. 9. odvoz 20. 9.

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

5. kolo

76.
77.
78.
79.
80.

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

přistavení 26. 10.

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

16. kolo

71.
72.
73.
74.
75.

XXV
XXV
XXIII
XXIII
XXIII

odvoz 20. 10.

XVII
XXV
XXV
XXV
XVV

XIII
VIII
XIX
XIX
XIX

odvoz 27. 10.

VII
XXIV
VIII
VIII
VIII

přistavení 24. 10. odvoz 25. 10.

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

15. kolo

66.
67.
68.
69.
70.

přistavení 19. 10.

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

14. kolo

61.
62.
63.
64.
65.

VI
VI
VII
VII
VII

přistavení 17. 10. odvoz 18. 10.

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

13. kolo

56.
57.
58.
59.
60.

VI
VI
VI
VI
VI

přistavení 12. 10. odvoz 13. 10.

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

12. kolo

51.
52.
53.
54.
55.

VI
VI
VI
VII
VI

přistavení 10. 10. odvoz 11. 10.

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

11. kolo

46.
47.
48.
49.
50.

XVI
XXIX
VI
VI
VI

odvoz 4. 10.
čtvrť

přistavení 5. 10. odvoz 6. 10.

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

10. kolo

41.
42.
43.
44.
45.

přistavení 3. 10.

116.
117.
118.
119.
120.

přistavení 21. 11.

III
X
X
X
X

XIV
XIV
XIV
XIV
XIV

odvoz 22. 11.

XIII
XIII
XIV
XIV
XIV

odvoz 17. 11.

XII
XII
XI
XII
XII

odvoz 15. 11.

XXXI
XXXI
XXXII
XXXII
XXXIV

odvoz 10. 11.

XVIII
XVIII
XXXV
XXXIII
XXXIII

odvoz 8. 11.

XI
XI
XX
XX
XXII

odvoz 3. 11.

odvoz 1. 11.
čtvrť

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

XIV
XIV
XIV
XIV
XIV

přistavení 23. 11. odvoz 24. 11.

Konopná
Třešňová
Na Cvičišti
Na Pískovně – Hokejka
Na Pískovně – Hokejka

24. kolo

111.
112.
113.
114.
115.

přistavení 16. 11.
Křížkovského
Borový vrch
Holubí
Kopeckého – křiž. Tomanova
Ostravská

23. kolo

106.
107.
108.
109.
110.

přistavení 14. 11.
Letná – parkoviště
Slunná
Cyrila a Metoděje
Šimáčkova – křiž. Jarní
Šimáčkova – garáže

22. kolo

101.
102.
103.
104.
105.

přistavení 9. 11.
Dětřichovská – křiž. Habartická
Jahodová
V Rokli
U Hřbitova
Vítkovská

21. kolo

96.
97.
98.
99.
100.

přistavení 7. 11.
Karlinská – dolní část
Irkutská – křiž. Volgogradská
Českolipská
Tolstého
Jitřní

20. kolo

91.
92.
93.
94.
95.

přistavení 2. 11.

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

19. kolo

86.
87.
88.
89.
90.

přistavení 31. 10.

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

18. kolo

81.
82.
83.
84.
85.

17. kolo
ulice

Zpravodaj^Liberec

3. kolo

6.
7.
8.
9.
10.

ulice
Žižkovo náměstí
Svojsíkova
Rumjancevova
Slunečná u hřiště
8. března

2. kolo

1.
2.
3.
4.
5.

čtvrť
I
I
I
I
I

přistavení 5. 9. odvoz 6. 9.

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

1. kolo

Harmonogram svozu bio, nebezpečného a elektro odpadu zveřejníme v zářijovém vydání Zpravodaje.

Do kontejnerů nepatří nebezpečné odpady, které jsou od občanů bezplatně odebírány mobilní sběrnou.
Kontejnery budou na stanoviště přistaveny v odpoledních hodinách a následující den odvezeny
dopoledne.

Neodkládejte odpady mimo nádobu!

UPOZORNĚNÍ: Každý obyvatel Liberce má možnost odevzdat odpad zdarma ve sběrném dvoře FCC Liberec,
s. r. o., v průmyslové zóně Jih v Ampérově ulici nebo ve sběrném místě Kovošrotu v ulici Dr. Milady Horákové.

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

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

PODZIMNÍ ÚKLID 2022
9. kolo
ulice

Červenec / srpen 2022
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My všichni školou povinní
Dopravní hřiště přes prázdniny

Beseda nad knížkami
V rámci čtenářské gramotnosti přivítaly 14. června děti všech
tříd mateřské školy Hvězdička spisovatelku Lucii Hlavinkovou.
Gabriela Sládečková

Dětské dopravní hřiště je otevřené i přes letní prázdniny. Venkovní jízdní plocha je
k dispozici každý pracovní den od 9.00 do 14.00 až do 31. srpna. Návštěvníci mohou
využívat bezplatné půjčování jízdních kol nebo koloběžek, k dispozici jsou uzamykatelné skříňky. Helmy si, prosím, noste vlastní. Podrobné informace pro návštěvníky
budou poskytovat strážníci Městské policie Liberec – lektoři dopravní výchovy.

Vítězné finále pro MŠ Beruška
Výhra v celostátní soutěži „Zdravá 5“ si letos našla děti z MŠ Beruška ze třídy Motýlků. Úkolem byla
příprava slavnostního pokrmu,
který splňuje zásady Zdravé 5, někoho obdarovat a připojit se k oslavě desátého výročí svojí vlastní
básní. Vše se povedlo na výbornou
a vítězný tým Slepičí rodinka z MŠ
Beruška s učitelkami si užijí víkend
plný vaření a zážitků na statku
Sukorady.

Děti usedly na své židličky
a s napětím vyčkávaly někoho,
koho již tak trochu znaly. V předchozích týdnech si děti se svými
učitelkami pročítaly příběhy
z knih věnované právě touto autorkou.
Paní spisovatelka svým milým
hlasem a příjemným vystupováním vyprávěla dětem o svých
knihách s láskou. O tvorbě pro
děti hovořila jako o životním
potěšení, které sahá až do jejího dětství, kdy v šesti letech
napsala svůj první příběh. Dětem poodhalila tajemství profese spisovatele. Také je zaujala
vyprávěním o svých domácích
mazlíčcích, kteří jí byli inspirací
při psaní jejích knih.
Děti svou spontánností rozvinuly debatu o knihách, které spisovatelka během besedy
představila. V závěru si děti měly
možnost prohlédnout všechny
knihy, které byly doplněny nádhernými ilustracemi.

Do ZŠ jsme přijali 557 ukrajinských dětí
Bezmála 560 ukrajinských dětí jsme v průběhu června přijali ke vzdělávání do našich 20 základních škol.
Ivan Langr, náměstek primátora
pro kulturu, školství, sociální věci
a cestovní ruch
Většina z dětí z Ukrajiny přitom
od března a dubna docházela do
našich 22 adaptačních kolektivů,
aby od září byly alespoň zčásti
připraveny na český školský systém. Přidají se tak k téměř 10 tisícům žáků, kteří už naše základní
školy navštěvují.
Je samozřejmé, že přijetím
ukrajinských dětí o něco vzrostly

počty v jednotlivých ročnících,
v průměru jsme nyní na 26 až 28
žácích na třídu, což pochopitelně
o něco ztíží pedagogický proces.
Na druhou stranu ale předpokládáme, že adaptace dětí s mateřským jazykem z příbuzenské
slovanské větve bude jednodušší
než u jiných cizinců. Navíc zhruba 140 „staroukrajinských“ dětí
již do našich základních škol dochází a mohou být vhodným integračním mostem do školních
kolektivů.

Bez ohledu na to, že školám
nezbývalo než ukrajinské děti
ke vzdělávání přijmout, protože
byly zákonem postaveny na roveň
ostatním, zvolili jsme v Liberci
cestu jejich přímého začlenění do
běžných kolektivů místo vytváření homogenních jazykových tříd
(tj. čistě ukrajinských tříd). A to
proto, že jsme se důvodně obávali
následného sociálního vyloučení
těchto skupin, tedy poměrně vážného sociálního problému, jemuž
by naše školy mohly čelit. A to by

bylo při dlouhodobé absenci podpůrných profesí, jako jsou speciální pedagogové a psychologové, skutečně smrtící.
Je ale třeba také říci, že situace
na začátku příštího školního roku
v září bude zcela určitě jiná, než je
tomu nyní. V ukrajinské komunitě totiž dochází k permanentním
pohybům, ať už jde o obousměrnou migraci z Ukrajiny a zpět, ale
také k vnitřní migraci v rámci Česka. Na přesné počty nových školáků si tedy budeme muset počkat.
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HOME CREDIT ARENA
www.sportliveliberec.cz

Divadelní kroužky Paměti národa
V září se v Liberci otevře první semestr Divadelních kroužků Paměti národa.
Anna Provazníková
Liberečtí se tak připojí k divadelním kroužkům, které v Praze
a dalších regionech organizace
Paměť národa nabízí od roku
2019 dětem a mladým lidem se
zájmem o divadlo a moderní
historii ve věku od 12 do 18 let.
Účastníci těchto kroužků pátrají
po příbězích 20. století s využitím
databáze organizace a na jejich
základě připravují veřejná vystoupení.
Pod vedením lektorky a režisérky Dariny Martinovské se
kroužky v půlce září otevřou
v domě Spolku Němců v severních Čechách (Ruprechtická
254/119). Budou se zde konat
vždy ve středu v čase 16.30–18.00.
Skupinu čeká 15 setkání za semestr, pracovat se bude s příběhy
pamětníků a archivními materiály a každý dostane prostor přispět k závěrečnému divadelnímu výstupu. Zajímají nás názory

mladých lidí na zpracovávaná
období našich moderních dějin.
Účastníci, kteří se pod vedením
lektorů schází v deseti- až patnáctičlenných skupinách, se seznamují s nedávnou historií a dostávají možnost vyjádřit svůj postoj
k dané době i současné situaci.
Kreativním způsobem rozvíjíme
zájem o moderní dějiny, skupinovou citlivost a při setkáních
s pamětníky i mezigenerační dialog a vzájemné porozumění.
Více informací a předběžnou
přihlášku naleznete na webu divadlo.pametnaroda.cz nebo na
e-mailu: divadlo@postbellum.cz.
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SRP en/Z
Září 2022
NEDĚLE

21. 8.

20: 00

Li šá K Rena Rd

3. 9.

1 0 : 00

K a B i n e T Z á Z R a K Ů n e B O L i O R Bi S P i C T U S

S t u di o n d L

SOBOTA

1 0 : 00

B a B i č K a č e R v e n é K aR K U L K y
d n e S SL a v í n a R OZ e n in y !

S t u di o n d L

SOBOTA

1 0 : 00

JaK Ch Od iL KUB a Za maRKyTOU
a T ř i P ř ad L e n y

S t u di o n d L

ÚTERÝ

1 7 :0 0

d eRnié Ra
B a BU a P a P O U š e K

Sá L nd L

SOBOTA

10. 9.

24. 9.

27. 9.

L e t n í h r a n í n a n ám . d r . e . B e n e š e

v srpnu hostujeme s inscenací šššš. šššš. hůůů. haf!
na zahraničních festivalech:
6. 8.

Slovinsko, Maribor

Summer Puppet Pier 2022,
33rd International Puppet Festival

17. a 18. 8.

Izrael, Jeruzalém

Jerusalem Puppet Festival

26.– 28. 8.

Finsko, Helsinky

Sampo 2022 Puppet Theatre Festival

Vsezóně 2022/2023 se těšte na premiéry:
Pavlik, Bobby a duchové města

Magická detektivka říznutá operou i rapem
Pro děti od 7 let. Premiéra v říjnu 2022.

Teď!

Hudební inscenace o plynutí času
Pro děti od 5 let. Premiéra v únoru 2023.

#burn #iamhere #herostratos

Sláva za každou cenu!
Pro děti od 12 let. Premiéra v květnu 2023.

Online předprodej vstupenek na září začíná v pondělí 15. 8.
Kompletní program a rezervaci vstupenek najdete
na webových stránkách www.naivnidivadlo.cz
Naivní divadlo Liberec
Moskevská 32/18, 460 31 Liberec 1
Telefon do pokladny: +420 485 253 611
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Křížovka o knihu
Vážení čtenáři, připravili jsme pro vás další křížovku o zajímavou knihu. Obdrží ji jeden z úspěšných luštitelů. Správnou tajenku zašlete do 14 dnů na e‑mail:
zpravodaj@magistrat.liberec.cz pod heslem „Křížovka“. Uveďte kromě tajenky také jméno a telefon.
Knihu za správné vyluštění tajenky v minulém vydání Zpravodaje obdrží Vladimír Dočekal.

V ordinaci. Pacient vcházející do zubní ordinace se ptá: „Mohu si tady u vás pověsit bundu? V čekárně totiž nikdo není a tak se bojím, aby mi ji tam
Křížovka: V ordinaci. Pacient vcházející do zubní ordinace se ptá: „Mohu si tady u vás pověsit bundu? V čekárně totiž nikdo není a tak se bojím, aby mi ji tam někdo

někdo
neukradnul“.
to důležitě…
v tajence křížovky).
neukradnul."
Sestřička naSestřička
to důležitě:na
(Dokončení
v tajence(dokončení
křížovky.)
Pomůcka:
Addi, Anok,
Diaz

Hovězí
dobytek

Kamerunské sídlo

Vynaložit

Okusovat

Dezinfekční mycí
prostředek

^L

Anglicky
„den"

Inic.býv.
koulaře
Machury

Kovový
prvek

Arabský
poloostrov

Inic.spis.
Kundery

Slovenská
vokaliz.
předložka

^L

Draselný
louh

Jihoevropan

Tlakový hrnec (obec.)

Osm
jednotlivin

Vnitřní
stěna cévy

Teplý
(pramen)

Jméno
americké
modelky Yai

Postranice
povozu

Měkký kov
(zn.Er)

Evropský
stát

1.DÍL
TAJENKY

Sportovní
kluby

Skalní
výběžek

Do větší
vzdálenosti

Zdrhovadlo

Portugal.
mořeplavec
(15.stol.)

Čepice
papeže
(sloven.)

^L

Televizní
noviny (zkr.)

Částečně

Herečka
pantomimy
(zříd.)

V pravý čas

2.DÍL
TAJENKY

Naolejovat

Šafrán
Lék proti
chřipce

Tažná tyč

Inic.hereč.
Konvalinkové

Zahnutý
hřeb

Latinsky
„umění"

Role
Sloven.pád.
otázka

Nežádoucí
účinky (zkr.)

Starší SPZ
Mostu

Cizí zkr. pro
číslo

Inic.her.
Lukavského

Střešní
svod

Slovensky
„cvrček"

Zn.bulhar.
cigaret

Solmizační
slabika

Hazardní
karetní hra

Zkr.svět.
organizace
3.DÍL
TAJENKY

Kolem

SPZ aut
Lučence

Plnovous

Citoslovce
drnčení

Pohoří na
Krétě
MPZ aut
Islandu

Chem.zn.
telluru

Předložka
se 6.pád.

Část houslí

Zřícenina
hradu nad
Váhem

Touš

Symetrála

Český karikaturista

Značka
pracího
prášku

Tajenka:

KDYŽ TAM NIKDO NENÍ, TAK VÁM JI NEMÁ KDO VZÍT

Prohlídky města a den památek
Městské informační centrum
Při letošních čtvrtečních komentovaných procházkách se budete
toulat po Perštýnu známém i neznámém. Jestliže se o Liberci se říká,
že je z kopce do kopce, tak tomuto
rčení dělá tato liberecká čtvrť čest.
Dvě hodinky z kopce do kopce si žádají pevné obutí.
Červencové a srpnové pondělky
otevírají brány kostela Nalezení sv.
Kříže a zahrady, kde kdysi býval morový hřbitov. Kaple Božího hrobu, získala Cenu odborné poroty architektů
a památkářů. Obdiv si zaslouží také
morový sloup z dílny věhlasného sochaře Matyáše Bernarda Brauna.

Pokud jste příznivci technických
památek, tak si rozhodně nenechte
ujít komentované prohlídky vodní
elektrárny v Rudolfově, a to do konce září vždy v úterý a ve čtvrtek od 13
hod. Třičtvrtěhodinová prohlídka je
zdarma, nutná je ovšem rezervace
přímo na webu Povodí www.pla.cz
Kochat libereckým dolním centrem se můžeme s odborníkem na
architekturu Jaroslavem Zemanem,
z národního památkového ústavu
(18. 7., 29. 8. a 19. 9.).
Na druhou sobotu v září 10. 9.
jsou se připravují Dny evropského
dědictví (EHD), kdy se po Liberci
veřejnosti tradičně otevírají dveře
mnoha nepřístupných objektů.

1

Informace o prohlídkách města a akcích v Liberci

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

Raději chodníky, nebo pomníky?

Jaromír Baxa,
Zuzana Kocumová,
Liberec otevřený
lidem

Chodník na frekventované silnici před školou, nebo pomník?
Zní to jako absurdní otázka. Přesto současné vedení města pod
taktovkou Starostů volí pomníky.
Nemá problém napřímo poslat 3,5
milionu na nový památník kapitána Jaroše, zatímco projekty jako
chodník před školou nebo posekání kopřiv u zastávky soupeří mezi
sebou o pouhých 5 milionů v participativním rozpočtu.
Takže je hezké, že se díky participativnímu rozpočtu dostane na
rekonstrukci Lesního koupaliště,

vzniknou čtyři hřiště a postaví se jeden
chodník v Machníně, mnoho problémů ale zůstává. Nedostane se např. na
chodník v Holečkově ulici, která je
jedinou spojkou pro děti ze sídliště Gagarinova do ZŠ U Školy, kam
spadají.
Lidé v rámci participativního
rozpočtu obecně navrhli mnoho
smysluplných projektů, od chodníků přes několik hřišť po větší úpravy veřejného prostoru, opatření
v bezpečnosti dopravy a i několik
pomníků, které však povětšinou
neuspěly. V mnoha případech šlo
o projekty, které by ale město mělo
dělat normálně. Nedává přece
smysl, aby lidé hlasovali o to, jest-

li chtějí vyčistit městský pozemek
od náletů nebo postavit chodník.
Takhle budou příště lidé žádat vedení města pomalu i o svícení v jejich ulici a třeba vyvezení odpadu,
což jsou věci, které by město mělo
dělat tak nějak automaticky.
Kontrastem s projekty z participativního rozpočtu na celkem
základní věci je napřímo financovaný památník kapitána Jaroše.
Má vzniknout vedle křižovatky
rušné ulice Sokolské a Pastýřské,
na malém svažitém pozemku vedle
knihovny. Místo, kam to skutečně
nikoho neláká k posezení a jehož
stav ani nikoho netrápí. Pokoušeli
jsme se tento projekt zvrátit, navrhli jsme převézt peníze z tohoto
zbytečně drahého projektu na projekty participativního rozpočtu.

Jenže projekt navržený jedním ze
zastupitelů SLK, Jiřím Zavoralem,
měl takovou „tlačenku“, že už byla
uzavřena smlouva s dodavatelem
stavby, aby se projekt náhodou nezastavil. Starostové využili naplno
své dominance, a tak projekt, který
by v něm s největší pravděpodobností neuspěl, zafinancovali bez
ptaní kohokoliv napřímo.
Tyhle priority chceme změnit
už roky. Je to o penězích. Na podobné projekty, jako jsou v participativním rozpočtu, nemá jít pět
milionů, ale milionů padesát, každý rok, jen tak doženeme v úrovni
Vratislavice. Jenže zatím je pro většinu zastupitelů bohužel snadnější
vyškrábnout miliony na chodník
než řešit skutečně zásadní problémy města.

Má význam další masivní kácení na Ještědu?

Na červnovém zastupitelstvu bylo hlasy koaličních zastupitelů za Starosty, ODS a ANO schváleno zahájení procesu pořízení
změny územního plánu. Ta by měla vymezit na Ještědu dvě nové sjezdovky. Zhruba tak velké jako sjezdovka Nová Skalka.
Jindřich Felcman,
Změna pro Liberec

Na sjezdovky má
tentokrát padnout 50 hektarů
lesa – plocha velká jako 100 fotbalových hřišť.
PORUŠENÍ DOHODY
Když se před dvěma roky povolovala Nová Skalka, u ekologických spolků – Jizersko‑ještědského
horského spolku, Rodičů za klima
Liberec a spolku Čmelák – to vyvolalo oprávněné obavy o budoucí
stav lesních porostů na Ještědském
hřbetu. Každé kácení naruší vodní
režim, ohrozí okolní lesy nárazy větrů. Není třeba dlouze vysvětlovat,
že už nyní nejsou naše lesy v moc

dobré kondici. Trápí je stále větší
sucho, oslabené smrkové lesy pak
ničí kůrovec. Ekologické spolky
i opozice nicméně se skřípěním
zubů vybudování Nové Skalky nakonec skousli jako kompromisní
řešení. Byl to projekt již schválený
v územním plánu, tehdejší sjezdovky byly pro počty lyžařů na Ještědu
dost úzké, a tedy i nebezpečné.
Zároveň byla mezi městem Liberec a společností Tatry Mountain
Resort, která má ještědský areál
v nájmu, uzavřena dohoda. V ní se
výslovně píše, že TMR bude „plánované investice v rozsahu v budoucnu udělených povolení realizovat, nicméně se zavazuje tento
rozvoj omezit na stávající areál“.
Uplynulo něco přes rok a dohoda jako by neexistovala. TMR žádá

o dvě nové široké sjezdovky, jednu
napravo od lan, jednu nalevo od
Nové Skalky. Areál chce tedy jednoznačně rozšířit. Takhle se chová
solidní partner?
NEJDE JEN O LESY
Poslední, už necovidovou zimu
se mohli lyžaři na Nové Skalce poprvé pořádně svézt. Bohužel v zásadě jen na ní. Většinu zimy byla
otevřena jen tato nová sjezdovka,
Pláně byly celou dobu uzavřeny.
Sněhu je zkrátka každý rok méně
a méně, ať se nám to líbí, nebo ne,
klimatická změna se v Čechách
projevuje velmi výrazně. Celou
zimu se tak muselo zasněžovat
uměle. Ještěd má přitom omezené
zdroje vody, netečou tam žádné
vydatné potoky, areál tak částečně

musí využívat i pitnou vodu z vodovodu. O spotřebě energie v kontextu probíhající energetické krize
raději nemluvit.
Po všech stránkách jde tak
v dnešní době o velmi pochybný
projekt. Velká ekologická rizika
jsou zde vyvolána užitkem – vlastně pro koho? Je více než jisté, že
sjezdové lyžování bude za těchto
podmínek neuvěřitelně se prodražující kratochvílí, na kterou bude
mít peníze jen málokdo. Budou
sem přijíždět návštěvníci z Německa či z Prahy, na jeden den si koupí
skipas (poslední zimu byl jednodenní za 790 Kč) a zase odjedou.
Vydělá TMR a rizika z umírajících
lesů a vysychajících zásob vody na
Ještědu si odneseme my, obyvatelé
Liberce.
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Bioodpady z Liberce stále končí ve spalovně a v Mimoni

Bioodpad z domácností, restaurací a z údržby zeleně je cenná surovina, kterou musíme co nejlépe využívat.
Josef Šedlbauer,
Změna pro Liberec

V Liberci je aktuálně 5 000 popelnic na
bioodpad (objem 120 l, svoz 36krát
ročně). To zdaleka nestačí pro potřeby obyvatel města, kde je 30 000
domácností. Místo svozu hodnotné suroviny do vlastního zařízení
nechává město bioodpad z většiny
domácností, které nemohou samy
kompostovat, vyhazovat do komunálního odpadu a odvážet svozovou firmou do spalovny. Zbytky
zeleně z městských pozemků se odvážejí do kompostáren v Turnově
a v Mimoni. Za spalování i za ukládání bioodpadu město draze platí.
V roce 2018 předávala Změna
pro Liberec novému vedení města
hotový projekt na městskou kompostárnu včetně zajištěné dotace.
Proč kompostárna ještě nestojí?
Vedení města v čele se Starosty projekt i dotaci hodilo do koše a začalo
připravovat nový projekt, prý krásnější. Po čtyřech letech není hotový

CO BYCHOM Z BIOPLYNOVÉ STANICE MOHLI ZÍSKAT
Z 20 000 t bioodpadu vznikne 2 000 000 m3 bioplynu, to je množství
energie, které odpovídá výrobě 11 GWh/rok.
✔ To je energie, kterou spotřebuje 700 domácností za rok na vytápění bytu.
✔		
To je množství, které je potřeba na 790 000 kg CNG paliva do autobusů,
se kterými by se dalo ujet celkem 2 600 000 km/rok. Autobusy MHD v Liberci
ročně najezdí 4 000 000 km/rok.
✔ 		Aktuální cena při tankování CNG do autobusů MHD je kolem 48 Kč/kg, což
odpovídá hodnotě 38 000 000 Kč/rok za pohonné hmoty do MHD.
✔ 		Jako bonus vzniká nezanedbatelné množství digestátu (= kapalného hnojiva), které se snadno transportuje do místa poptávky.

PROČ MÁ MĚSTO VYUŽÍT TENTO ENERGETICKÝ POTENCIÁL
✔ Je to příspěvek k nízkouhlíkové energetice vyplývající ze závazku Liberce ke klimatické
neutralitě do roku 2030;
✔		
příspěvek k větší energetické soběstačnosti;
✔ 		příspěvek k udržitelné městské mobilitě;
✔ 		obnovitelné zdroje nejsou jen voda, slunce a vítr, ale i bioplyn a vodík, a energetika
nezahrnuje pouze elektřinu, ale i teplárenství a plynárenství;
✔ 		v ČR je ročně spotřebováno 71,4 TWh energie z elektřiny, ale 93 TWh z plynu, který
nyní neumíme rychle nahradit v případě vydírání ruským dodavatelem;
✔ 		kapacita bioplynových stanic v ČR by mohla pokrýt až 10 % potřeby plynu;
✔ 		od července 2022 je otevřen Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost s dotací 40–80 % pro obnovitelné zdroje.

a asi nikdy nebude. Protože ho má
nahradit nový záměr, tentokrát na
bioplynovou stanici.
Městskou bioplynku potřebujeme. Píšeme o tom už dlouho
a jsme rádi, že si někdo ve vedení
města té myšlenky všiml. Zpracování organického odpadu na bioplyn je energeticky nejvýhodnější.
Při fermentaci dochází k uvolňování tepla a odpadních plynů, které
jsou jímány v plynojemu, vyčištěny a dále už jako bioplyn (vyčištěný od CO2 má identické složení
jako zemní plyn, tj. metan) jej lze
využít mnoha různými způsoby.
Na vybudování městské bioplynové stanice se shodneme. Projekt
a stavba ale budou trvat nejméně
čtyři roky. Přitom se v Liberci bioodpad mohl rozumně využívat už několik let a jeho ještě účinnější využití v bioplynové stanici jsme mohli
s rozmyslem připravit. Vedení města
musí pracovat odborně a s dlouhodobým plánem. Když z ješitnosti
zničí práci svých předchůdců a ještě dvakrát za jedno funkční období
změní směr, je to katastrofa.

Družstva, Interma, jednosměrky

Petr Židek, ODS

Na
posledním
předprázdninovém
jednání Zastupitelstva
se řešilo mnoho zajímavých a důležitých bodů. Vybral
jsem z nich tři, které poměrně zarezonovaly.
DRUŽSTVA
Konečně jsme se pohnuli
a schválili převod podílu města pro
další tři bytová družstva. Obyvatelé
BD Tyršova, BD Zelené Údolí a BD
LBD Stadion budou mít o něco
hezčí prázdniny. Zastupitelé schválili převod, a tím pádem jsou družstevníci zas o kousek blíž ke svému
majetku, který jim po právu náleží,
jelikož ho už jednou zaplatili.
Naštěstí jsme vzali rozum do

hrsti a nedopustili jsme, abychom
prostřednictvím
libereckého
„H systému“ připravili lidi o jejich majetek. Pro družstvo A+G
Stadion jsme schválili smlouvu
o smlouvě budoucí, jelikož ještě nejsou připraveni na finální
převod podílu. Dokonce i vláda
schválila změnu zákona, která
družstevníkům v celé republice
umožní získat jejich majetek, aniž
by jej museli znovu danit. Z mého
pohledu je to jediný možný způsob
naplnění smluv uzavřených před
dvaceti lety. Jsem pyšný na to, že
Liberec je v tomto směru vzorem
pro zbytek republiky.
INTERMA
Povedlo se po dlouhých čtyřech
letech najít koncensus postavený
na pravidlech, při jejichž použití je
možné řešit dohodu o mimosoud-

ním vyrovnání. Město převede podíl a na oplátku bude moci dalších
18 let využívat kompletní servis
pro poskytnutí bydlení ve 250 bytech s usměrněným nájemným.
V dnešní době to považuji za velmi
pragmatický přístup, jelikož kdyby
v blízké budoucnosti k dohodě nedošlo, mohlo by se stát, že budeme
mít problém, jak se o rodiny z těchto bytů postarat.
Přestože vedeme se společností Interma stále několik soudních
sporů, je potřeba říci, že nájemníci zatím nepocítili žádný dopad
našich vzájemných sporů, a za to
patří společnosti dík. Věřím, že to
tak i zůstane a že se nám podaří
v brzké době uzavřít dohody, jejichž parametry jsme si vzájemně
odsouhlasili a následně schválili
většinou zastupitelů napříč politickým spektrem.

JEDNOSMĚRKY
Příprava zjednosměrnění ulic
v oblasti Vrchlického ulice vyvolala řadu emocí. Jsem rád, že se do
diskuze zapojili místní obyvatelé.
Přišli nám své připomínky sdělit
už na jednání výboru pro územní plán a dopravu a následně i na
jednání zastupitelstva. Připravená změna dopravních parametrů
se zatím neuskuteční. Necháme ji
posoudit jiným dopravním expertem, výsledek prodiskutujeme se
zástupci místních obyvatel a pak
se teprve rozhodneme, zda a jaká
změna proběhne. Na jednu stranu má úprava pomoci zvýšit počet parkovacích míst v oblasti, na
druhou stranu nikdo nechce, aby
ti, kteří tam bydlí, měli neúměrně
zhoršené podmínky pro přístup
k vlastním nemovitostem nebo pro
jejich obslužnost.
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Jaká je budoucnost středu Liberce?

Naše město se vydává cestou rozšíření centra nejlepším možným způsobem. Směrem k libereckému Papíráku.
Marek Vávra,
ANO 2011
Rozšíření centra
směrem, kde není
žádná
dopravní
tepna, kde má území svou zajímavou historii předindustriální i industriální, a kterému se dříve díky
soutoku Harcovského potoka a Nisy
přezdívalo liberecké Benátky.
Místo má velký potenciál sloužit
jak libereckým občanům, tak jako
další turistická zajímavost Liberce,
kde lze vnímat jeho historický ráz
i jeho významnou průmyslovou
historii.
Mám možnost být u současného výběrového řízení pro urbanistický návrh dalšího rozvoje tohoto
kouzelného místa. Již nyní je znát
tlak na vytvoření velkého množství

bytů v této lokalitě s odhadovanými
náklady za miliardy korun. Pevně
za sebe doufám, že nad finančními
zájmy velkých developerů zvítězí zatím neobjevené kouzlo tohoto místa,
a Papírák se tak stane, vedle hlavního náměstí, centrem prosperujících
kaváren a malých obchůdků.
Avšak dříve než budou tyto miliardy investovány do rozvoje Papíráku, je třeba nezapomenout
na současné centrum. Je nutné si
přiznat, že současný stav má výrazný prostor ke zlepšení: městské
koše jsou často plné, na ulicích
se kolem nich kupí odpadky. Zde
bohužel zcela selhali odpovědní
úředníci a Technické služby města Liberce. Za sebe bych byl rád,
kdyby se zaměstnanci technických
služeb místo kácení stromů a keřů
v Liberci i mimo Liberec raději vě-

novali úklidu odpadků v ulicích
a opravě děr v městských silnicích.
Co centrum především ještě trápí, je večerní bezpečnost na Fügnerce. Bohužel naše městská policie je častěji vidět při pokutování
parkujících aut během dne než
ve večerních hodinách u zastávky
městských autobusů a vchodů do
OC Forum. Večer se tak ohlížíte po
hlídce městské policie často zcela
zbytečně. Dříve než město rozšíří
centrum města do bývalého ghetta
na Papíráku, mělo by ukázat, že si
poradí s bezpečností svých občanů, a to nejen na Fügnerce.
Ale i na malých věcech lze posuzovat citlivost města k občanům,
v tomto případě starší generace.
Před rokem městský architekt
instaloval před radnicí několik
designových židlí a stolků za ne-

tradičně vysokých rozpočtových
nákladů. Na pohled je to hezké, ale
pro starší lidi čekající na magistrátu i hodinu na vyřízení svých požadavků je to smutný pohled. Senioři
čekající na magistrátu mají v aule
úřadu laviček málo, a nemají si tak
možnost uvnitř sednout, leda by si
je přenesli přes ulici.
Další malou kapitolou je Liberecká kašna. Voda v krásně obnovené liberecké kašně nevábně voní
a pantofel v ní pluje již několik
týdnů, aniž by si toho všimly technické služby či to zaznamenaly odpovědné osoby na radnici.
Projekt rozšíření centra je fajn,
ale před jeho rozšířením je potřeba ukázat, že se radnice umí dobře
postarat o pořádek a bezpečnost
stávajícího centra našeho krásného města.

Centrum Liberce má šanci být pro pěší a bez aut

Pro město Liberec jsme připravili a schválili ambiciozní plán udržitelné mobility, který má za cíl v dalších letech postupně
odvádět automobilovou dopravu z centra města. Ale rozhodně neřeší pouze a jenom automobilovou dopravu.
Jaroslav Zámečník, SLK
Pro lepší pochopení, co pro Liberec znamená mít plán udržitelné
mobility, je dobré si nejprve položit
následující otázku. Věřím, že na ni
čtenáři budou umět odpovědět. Líbí
se vám města jako Salzburg, Vídeň
nebo třeba Drážďany? Případně
naše partnerské město Augsburg?
Pokud ano, potom si dokážete snadno představit, jak by náš plán udržitelné mobility měl vypadat v praxi.
LIBEREC JAKO MODERNÍ
EVROPSKÁ MĚSTA
Všechna tato, ale i mnohá další nejen evropská moderní města mají veřejný prostor ve svých
centrech perfektně promyšlený,
propracovaný a vytvořený tak, aby
respektoval požadavky všech skupin, které ho užívají, a vyhovoval
jim. Nerozdělujme, prosím, donekonečna společnost neustálým
strašením, kdy proti sobě uměle
a falešně stavíme zájmy a požadav-

ky chodců, cestujících MHD, cyklistů
a motoristů. Nedávno jsem navštívil
zmíněný Salzburg.
Neskutečně
živá
náměstí, spousta pěších zón, dostatek zeleně, ale především kvalitní MHD a řada míst, kam jako
motorista můžete odstavit svůj vůz
a užít si historické centrum města.
A přitom nikdo nepřekážel nikomu. Takhle já za sebe a své kolegy
ze Starostů pro Liberec vnímám
budoucnost našeho města. Přesně
takový by jednou měl být Liberec.
PĚŠÍ ZÓNY BEZ AUT
Před dvěma lety jsme na městě
provedli přesné matematické výpočty vývoje dopravy do r. 2030 a vznikl pro Liberec velmi přesný a flexibilní dopravní model. Město nyní
může předpovídat změny dopravy
a dopravních toků při uzavření jedné nebo více komunikací. Vše toto
a mnoho dalšího, včetně parková-

ní na sídlištích, je součástí již zmíněného Plánu udržitelné městské
mobility Liberec–Jablonec, schváleného zastupitelstvem a následně
i Ministerstvem dopravy.
Zajímavostí je, že očekávaný nárůst dopravy se do r. 2030 počítá
okolo 18 %, z toho osobní doprava
bude představovat 10 %. Na to se
musí město připravit. Intenzita na
Šaldově náměstí se očekává okolo 14
tis. aut denně, což je skutečně hodně pro centrum města. Na průtahu
městem asi kolem 55 tis. aut denně,
dále se očekává vysoké zatížení ulic
Jungmannova, Švermova, Jablonecká, Košická. Uzavření centrální části města, např. náměstí Dr. Beneše
a Sokolského náměstí, bude doufám
v budoucnosti možné. Pro rozvoj
města je to přinejmenším potřebné. Přál bych si, aby zde mohla být
rozšířena pěší zóna. Musí tomu ale
předcházet dobudování městského
okruhu a dalších staveb. Dopravní
model udržitelné mobility právě počítá s dokončením městského okru-

hu Sokolská – Žitavská a ulice Nová
Pastýřská. Ideálně by pomohl i městský tunel, což už je ale finančně
mimo realitu městského rozpočtu.
PARKOVÁNÍ NA SÍDLIŠTÍCH
Parkování na sídlištích je bez
diskuze jedním z hlavních problémů současnosti. Každou lokalitu
musíme řešit individuálně. Podle
schváleného plánu připravujeme
mix několika různých opatření
a systémů, které by měly problém
s parkováním postupně vyřešit. Začali jsme jednotlivé návrhy řešení
diskutovat na veřejných besedách
s občany Vesce, Doubí a sídliště
Gagarinova. Využijeme zde postupně zbytkové a okrajové plochy
sídlišť pro vybudování nových parkovacích míst, případně můžeme
rozšířit modré parkovací zóny i na
sídliště, jestliže o to obyvatelé město požádají. Každopádně chceme,
aby všechna opatření byla pečlivě
naplánována a byla k obyvatelům
férová a spravedlivá.
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Kultura, společnost
Filmy, výstavy, konference, koncerty, závody
Mezinárodní festival sportovních filmů slaví 25. ročník (4.–8. října) a připravuje pro všechny
fanoušky multižánrový program, který propojuje sport, kulturu a charitu.
Renata Balašová
Pozvání na první akci letošního
Sportfilmu přijalo 1 739 návštěvníků, výstava v Malé výstavní síni
v Liberci představila unikátní exponáty ze života naší nejúspěšnější
olympioničky Věry Čáslavské.
Ti, kdo viděli olympijskou medaili z Tokia 1964, samurajský meč,
kimono nebo originál olympijské
dresy, pomohli dětem. Vstupné
na výstavu bylo dobrovolné, vybíráno formou veřejné sbírky ADRA
na pomoc Ukrajině, konkrétně na
Centrum Slunéčko v Liberci, které funguje v kostele sv. Vincence
jako denní centrum pro ukrajinské
děti od 4 do 8 let. Každý, kdo přispěl k celkové částce 22 427 korun,
získal velmi vzácnou filatelistickou
památku, dopisní obálku s razítkem a přítiskem s vyobrazením „Tichého protestu“ a životního motta
Věry Čáslavské.
Další výstava, tentokrát fotografická a venkovní, se uskuteční již
potřetí na náměstí Dr. E. Beneše
před libereckou radnicí od 26. září
do 9. října. Věnovat se bude olympijským hrám Peking 2022 a představí naše olympioniky.
Novinkou je spolupráce Sport-

SPORTFILM 2022
3. září		

Sportfilm kino na Sport Live

26. září až 9. října

Výstava Olympijský Peking 2022

1. října 		

Festivalový běh krytem

8. října 		

ČT Author Cup

4.–8. října SPORTFILM FESTIVAL hlavní program
4., 7., 8. října

Filmová přehlídka – Kino Varšava

5. října 		

Festivalový den – Technická univerzita

				

– Mezinárodní konference Mental Health

				

– TUL Fest - hlavní hvězda Paulie Garand

				

– Galavečer s předáváním cen

film a Sport live. Exkluzivně pro
návštěvníky sportovního veletrhu v libereckém Sport Parku
v sobotu 3. září uvedeme v improvizovaném kině finálové filmy z aktuální festivalové soutěže.
Sportfilm kino na Sport Live bude

MVS^L

FOTÍME K ANÁLY
…a na počátku byl kanál
/ Projekt Civilizace /

inzerát_MVS_kanály.indd 1

promítat celý den a bez vstupného. Přihlašování filmů probíhá do
1. září na www.sportilm.cz. Vloni soutěžilo kolem 400 filmů ze
70 zemí. Letos se očekává účast
úspěšných českých filmů Poslední
závod a Zátopek. Vítězné filmy pak
mohou zabojovat v mezinárodním
finále na festivalu v italském Miláně, kde v roce 2019 získal jednu
z hlavních cen film České televize
Zlatý podraz a vloni dokument Mr.
Kriss.

Pavel Šuba
Tom a�Vlaď ka Hasilovi
Jiří Bílek
Adriana Vlčková
Hana Hendrichová
Josef Středa
Ondřej Červinka
Ingrid Zemančíková
Petr Židek
Petr Olyšar
Dana Plíšková
Jiří Kittner
Olga Roušová
Jan Kurka

Krátkézprávy
Liberec si připomene
srpnové události 1968
Statutární město Liberec zve
občany města na vzpomínkové
setkání, které se uskuteční při
příležitosti 54. výročí invaze
vojsk Varšavské smlouvy do
Československa.
Každoroční akce se koná v neděli 21. srpna od 9.00 hodin
u Pomníku obětem okupace
1968 na nám. Dr. E. Beneše
v Liberci.
Liberec byl po Praze druhým
městem, ve kterém si srpnová
invaze vyžádala nejvíce obětí.
Zemřelo sedm lidí a dvě osoby
podlehly těžkým zraněním
později. Uvedený pomník, navržený místním sochařem Jiřím
Gdovínem, připomíná jejich
jména a stal se symbolickým
pietním místem Liberečanů.
Je však nutné si připomenout
i dalších téměř pět desítek
osob, které byly v Liberci zraněny a některé se s vážnými
následky těchto zranění potýkají dodnes.
Zajímavostí je, že z utajeného
libereckého studia tehdy vysílali Václav Havel a Jan Tříska.

Štěpán Kurka
Šárka a�Tomáš jr. Hasilovi
Pavla Houštěková
Dana Keren
Jana Mesarčová
Lukáš Váňa
Malá výstavní síň^Liberec
Otevírací doba:
pondělí zavřeno, úterý–neděle 10 –17 hodin,
každý čtvrtek 10 –18 hodin (vstup zdarma),
polední přestávka 12 –13 hodin
nám. Dr.�E. Beneše 2, Liberec
www.mvs-liberec.cz

1/7—21/8/2022

11.07.2022 16:28:00
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Léto na náměstí odemkne 139. sezonu DFXŠ
Nová sezona Divadla F. X. Šaldy s podtitulem Za světlem přinese řadu premiér a projektů, které budou představeny 1. září
v rámci akce Léto na náměstí před libereckou radnicí.
Divadlo F. X. Šaldy
Na náměstí vystoupí oblíbená
činoherní kapela Ne-klišé, již mohli
diváci nedávno vidět v premiérách
Nikoly Šuhaje. Večer vystoupí také
balet DFXŠ se svým Baletním galavečerem a spolu s nimi zatančí studenti ZUŠ Liberec.
I nejmladší diváci se v nadcházející sezoně mohou těšit na řadu
projektů. Konkurz do zavedeného
Hereckého studia, které v současnosti vede členka činohry Eliška
Jansová, proběhne 7. září 2022 od
15.00 v Malém divadle. Zájemci ve
věku 8 až 20 let si připraví básničku
nebo text či úryvek z jimi zvolené
knihy, s nimž pak budou volně pracovat. Školné je 1 500 Kč/pololetí

a studenti se scházejí jednou týdně.
Zájemci mohou posílat jméno, věk
a případné dotazy na e-mail: eli-jansova@seznam.cz.
„Naše herecké studio má za sebou
první rok a musím říct, že ač to bylo
chvílemi náročné, stálo to rozhodně

za to,“ popisuje Eliška Jansová. „Nazkoušeli jsme vlastní hru, se kterou
jsme jeli na divadelní soutěž do České Lípy, a poté ji dvakrát zahráli na
jevišti Malého divadla. Vyzkoušeli
jsme si různé divadelní styly a blíže
se podívali na jevištní mluvu, pohyb,

práci s textem, improvizaci.“
Nově také vzniká Dětské operní studio, a to pod vedením Silvie
Langrové, tanečníka Jaroslava Koláře a nové ředitelky Lindy Hejlové
Keprtové, která převzala funkci
po Jarmile Levko. Členové studia
poznají základy operního divadla
a budou spolupracovat s operním souborem na různých inscenacích. Děti ve věku 7 až 15 let si
připraví dvě lidové písně a recitaci
básně, které budou mít možnost
přednést na druhém kole zápisu
3. září od 14.00 v Malém divadle.
Školné je 2 000 Kč/pololetí a přihlášky lze zasílat na e-mail: micjarova@
saldovo-divadlo.cz. Pro více informací sledujte web a sociální sítě divadla.

Modrá kráska získala cenu za rekonstrukci

Modrá kráska, tedy kaple Božího hrobu v tzv. barokní zahradě u kostela Nalezení sv. Kříže získala (spolu s dalšími 9 stavbami)
ocenění odborné poroty za svou povedenou rekonstrukci z roku 2020.
Ivan Langr, náměstek primátora
pro kulturu, školství, sociální věci
a cestovní ruch
Cena odborné poroty architektů
a památkářů byla kapli udělena ve
13. ročníku soutěže Má vlast cestami proměn! Celkem přitom v této
celostátní soutěži o ocenění usilovalo 106 proměn.
Jsme rádi, že si porota v tom
množství návrhů naší modré krásky
všimla. Naši předci ji v období baroka vystavěli pro větší slávu boží,
jiní naši předci ji málem nechali
zřítit. A to by pro budoucí generace
a Liberec jako město byla nevratná
věc. To jsme samozřejmě nemohli

dopustit.
Kapli, vystavěnou v roce 1772
dle vzoru kaple ve Zhořelci, město
zrekonstruovalo na přelomu zimy
a jara 2020 a zachránilo ji přitom
v poslední chvíli (kompletní staveb-

ní a restaurační činnosti vč.
nových krovů a zastřešení,
vnitřních i vnějších omítek,
opravy kamenických prvků
a konzervačních postřiků).
Další měsíce by stavba už
nejspíš nepřežila. Poslední
opravou totiž prošla v roce
1986 a od té doby kvůli zatékání atrofovala jak střecha
s věžičkou, tak zdivo. Ještě
předtím jsme se ale museli
domluvit s římskokatolickou církví
na výpůjčce kaple na 50 let. Blankytná fasáda je už jen vrchol toho
drahokamu. Památkáři sondami do
zdiva totiž objevili rezidua původní
modré barvy (a také holubičí šedi na

zdobných prvcích) a rozhodli o jejím
obnovení. I proto teď kapli přezdíváme modrá kráska. Práce přišly asi na
2,5 milionu korun, z toho půl milionu přispěl Liberecký kraj.
Rekonstrukce kaple – a podobných je v Česku už jen třiadvacet – byla v zahradě přitom už naší
druhou investicí v pořadí. V roce
2018 město nechalo zrestaurovat
mariánský sloup Matyáše Bernarda
Brauna, který jsme předtím převzali od římskokatolické církve do
vlastnictví. Celý komplex barokní
zahrady pak doplňuje čtrnáctero
zastavení křížové cesty a samozřejmě barokní kostel, který je nestarší
stavbou na území města.

Festival se koná za laskavé podpory:

Operní gala – Kateřina Kněžíková
Koncert pro Liberecký kraj
23/8/Liberec

Kryštofovo Údolí

Severáček: Sanctissima
17/9/Kryštofovo údolí

2022

20/8–15/10

Cesty ke zbožnosti

J. Frederiksen, R. Alkhodari
7/10/Liberec

Informace a vstupenky na
www.evstupenka.cz a na

www.lipamusica.cz

Červenec / srpen 2022

Turnaj pěti knihovníků
Jako vyvrcholení letní nabídky připravila liberecká knihovna velkou kvízovou soutěž, v níž se
zájemci mohou utkat s týmem pracovníků knihovny a vyhrát Pohár pěti knihovníků.
Krajská vědecká knihovna v Liberci
Na konec prázdnin naplánovala
liberecká knihovna celodenní akci,
při níž se společně rozloučíme s letními dny. Část věnovaná dětem se
bude jmenovat příznačně Rozloučení s létem a proběhne 30. srpna
od 12 do 17 hod. Děti při ní budou
moci prožít den plný her, kvízů
a hádanek v knihovně nebo se potěšit pátrací hrou. Také se budou moci
seznámit s našimi roboty během
robotického odpoledne a vyzkoušet
si, zda je tato aktivita baví. V případě, že ve hře s robotickými stavebnicemi najdou zalíbení, je možné
na tuto činnost navázat návštěvou
robotické dílny, která otevře dveře
všem nadšencům o robotiku od nového školního roku.
V tento den od 16 hodin se
v knihovně bude konat historicky

první Turnaj pěti knihovníků, který
prověří znalosti účastníků během
všeobecného vědomostního kvízu.
Turnaj je určený nejen studentům,
ale všem milovníkům kvízů a soutěží. Ti nejlepší se budou moci ve
finále utkat s týmem erudovaných
pracovníků knihovny a zasoutěžit
si o Pohár pěti knihovníků. Pokud
byste se chtěli tohoto turnaje zúčastnit, je nutné do 25. srpna sestavit pětičlenný tým a zaregistrovat ho
na e-mailu: jarosova@kvkli.cz nebo
na Instagramu: @knihovnaliberec.

Příznivce literárních výletů zveme v pátek 19. srpna na komentovanou literární vycházku po stopách
sklářů a brusičů. Autobus nás odveze do Horního Tanvaldu, odkud se
vydáme na 6 km dlouhou trasu přes
rozhlednu Špička, Žďár, Desnou
až k Riedlově hrobce. Cestou nás
čeká pět zastavení, na kterých vyslechneme ukázky z děl českých
i německých autorů. Doprava bude
zajištěna, registrace bude spuštěná
na webu knihovny v oddílu Akce od
1. srpna. Výlet se koná v rámci projektu Křišťálové údolí.
Ti, co mají rádi šifry, četbu a hádanky, mohou ještě využít naši
prázdninovou soutěž s názvem
Velká knihovní loupež, která probíhá na našich sociálních sítích
Facebook a Instagram. Podrobnosti
najdete tam nebo na našich webových stránkách www.kvkli.cz.

Crystal Valley Week v Liberci
Rok 2022 je mezinárodním rokem skla. Umění sklářů a šperkařů z celého Libereckého kraje
představí Křišťálové údolí přímo v Liberci. Od 23. do 28. srpna.
Agentura regionálního rozvoje
„Na
konci
prázdnin
se
Liberečané i návštěvníci města
mohou těšit na velký festival skla
se skleněnými instalacemi v centru města, výstavami, ale i živou
výrobou. Přímo na náměstí před
radnicí bude mobilní sklářská pec
a brusičská dílna, které v sobotu
27. srpna doplní Křišťálový trh,“
říká David Pastva za pořadatele.
Návštěvníkům se při této příležitosti otevřou i běžně nepřístupná prostory, výstava děl Bořka Šípka a Jiřího Pačinka zaplní kavárnu
Pošta, tramvajové depo bude hostit módní přehlídky. Těšit se tak
můžeme na světové známé osobnosti, jako jsou Blanka Matragi
nebo Liběna Rochová, v netradičním prostředí. Představí se i velké
firmy jako Lasvit nebo Preciosa.
„Ráda bych pozvala návštěvní-
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ky do Severočeského muzea, kde
23. srpna poprvé představíme multimediální instalaci ve věži, která
tak bude pozvánkou do celého
Křišťálového údolí,“ doplňuje Květa Vinklátová, radní Libereckého
kraje pro kultury, památkovou péči

a cestovního ruchu.
Kino Varšava uvede 25. srpna sklářskou Pecha Kucha Night,
městem bude projíždět tramvaj
vyzdobená sklem, podrobný program najdete na internetových
stránkách www.crystalvalley.cz.

Krátkézprávy
Čas dopovídání
Mileny Hercíkové

Další dva klenoty přidala do
své sbírky autorských knih
Milena Hercíková. Básnířka,
spisovatelka, učitelka, vzdělaná a čestná žena. Knihu
Cestou necestou vydala v roce
2020 a sbírku poezie Čas
dopovídání letos. „Obě knihy
měly křest v Újezdu u Brna,
kde moje rodina prožila v dubnu roku 1945 tragické události
v důsledku běsnící války,“ živě
vzpomíná Milena Hercíková-Koutná. „Obdržela jsem při
křtu knížek klíč od města
Újezd, to mne velmi potěšilo,“
říká autorka.
Po konci druhé světové války
se její rodina přestěhovala do
Machnína. Od roku 1954 žije
v Liberci. Tady vystudovala
gymnázium F. X. Šaldy, následně absolvovala pedagogické
studium pro učitele lidových
uměleckých škol, dnes ZUŠ,
na pražské DAMU. Přes 40
let vedla v Základní umělecké
škole v Liberci literárně-dramatický obor (LDO). Publikovala verše v různých časopisech,
její prvotinou je kniha Báseň
roste s dítětem. Sbírku deseti
autorských knih doplňuje sbírka prací žáků LDO. Kompilace
vyšla v roce 2019 pod názvem
Můj kamarád slovo.
V říjnu 2021 obdržela Medaili
města Liberec za mimořádné
zásluhy o rozvoj města v oblasti vzdělávání a literatury.
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CBL pomáhá lidem bydlet
Druhým rokem běží naplno projekt Centrum bydlení Liberec.
Pomáhá lidem v bytové nouzi a předcházet ztrátě bydlení.
Martin Chochola,
vedoucí projektu CBL
Centrum bydlení Liberec (CBL),
financované z tzv. evropských fondů (OPZ) poskytuje občanům informace o podmínkách přidělení
městského bytu a podporuje nové
i stávající nájemníky městských
bytů, pomáhá jim zabydlovat se
a předcházet ztrátě bydlení. CBL
pracuje jako detašované pracoviště
humanitního oddělení.
V CBL pracuje tým pro zabydlování jednotlivců a rodin v bytové
nouzi. Často jde o sólo rodiče, nízkopříjmové pracující nebo chudé
seniory. Mezi sociální hendikepy
zájemců patří předlužení, zdravotní postižení, nízké vzdělání nebo
aktuální odchod z toxického vztahu. Pro ty nejpotřebnější s rozsáhlými životními problémy je tu program Bydlení především (Housing
First), v Liberci realizovaný téměř
šest let.

CBL také pomáhá ošetřit rizika
plynoucí z pronajímání bytů. Zájemci o bydlení nemusí vždy mít
správné a plnohodnotné kompetence, proto tým CBL realizuje
místní šetření, následně pak s vybranými zájemci řeší další kroky
nutné pro přidělení bytu. Přidaná hodnota CBL tak tkví právě ve
vyhodnocení rizik a potřebnosti
podpory sociální práce v bydlení,
kterou pak tým realizuje.
Typicky pracovníci CBL s uživateli řeší vyřízení příspěvku na bydlení, někdy i konkrétní hospodaření. Dlouholetí uživatelé ubytoven
potřebují znovu naučit správu bytu
nebo například kontrolu spotřeby
energií. Tyto věci nedělá CBL za své
klienty, ale spolu s nimi. Uživatelé
se tak díky CBL učí bydlet přímo
v bytě a řešit všechny otázky spojené s užíváním najemního bytu.


Více informací na
www.liberec.cz/cbl
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Vydali jsme 47 tun potravin
a pomohli 6 000 uprchlíků
Ivan Langr, náměstek primátora
pro kulturu, školství, sociální věci
a cestovní ruch
Humanitární středisko Uran
utlumilo po třech měsících provoz.
Od 16. března jsme tu více než 6 000
uprchlíkům z Ukrajiny (z toho polovina děti) vydali desítky tun potravin, oblečení a další pomoci.
Bez této pomoci města by ukrajinští uprchlíci na území Liberce
vůbec nemohli existovat. V současné době ale již lze vše zvládnout
prostřednictvím státní sociální
podpory a péče sociálních služeb
jako v případě jiných cílových skupin.
Zbylé zásoby budou sociálním
službám k dispozici, přesouváme
je do depozitu v LVT. Město za provoz humanitárního střediska Uran
vynaložilo 900 tisíc korun (jen potraviny přišly na 700 tisíc) a vzhledem k tomu, že šlo čistě o naši
iniciativu, nečekáme, že bychom je

BILANCE URANU V DETAILU
Co vše jsme uprchlíkům distribuovali?
➲ cca 47 tun potravin
➲ cca 120 kočárků
➲ cca 50 autosedaček
➲ cca 30 dětských postýlek
➲ cca 3 tuny hraček (plyšové hračky,
ostatní hračky, knihy atd.),
➲ cca 2 tuny nádobí
➲ cca 20 tun oblečení, ložního prádla atd.
➲ cca 3 tuny obuvi
➲ cca 4 tuny drogerie a kosmetiky pro
dospělé a děti
➲ cca 4 tuny dalšího materiálu (křesílka,
židličky, malé elektrospotřebiče, školní
tašky, batohy, cestovní zavazadla,
vaničky, nočníky, chodítka, lehátka)

byť dílčím způsobem dostali refundovány od státu.
Děkuji všem, kteří solidárně přispěli jakoukoli materiální pomocí,
i těm, kteří den co den Uran drželi
v provozu – zaměstnanci magistrátu, asistenti prevence kriminality,
Tulipan, Advaita, ukrajinští uprchlíci a další.

Už to roste, už to klíčí

Kaufland podpořil libereckou komunitní zahradu.
Češi jsou národ zahrádkářů. Ne každý si však
může dopřát vlastní oázu klidu. Kaufland
proto ve spolupráci s Nadací Via spustil první
grantový program v České republice zaměřený
na komunitní zahrady. Odborná komise
následně vybrala 13 nejlepších projektů, mezi
které Kaufland přerozdělil celkem 684 722 Kč.
Štěstí se usmálo i na komunitní zahradu v KC Konopná,
která získala finanční grant ve výši 90 000 Kč. Zahradníci
finanční částku od obchodního řetězce využijí na realizaci
vyvýšených záhonů, pořízení nářadí a další aktivity.
Grantový program rozšiřuje projekt s názvem Už tO
rOste, už to klíčí, jehož prostřednictvím Kaufland
u svých prodejen vybudoval již 5 komunitních zahrad.
Druhý ročník grantového programu pro komunitní zahrady začne v únoru 2023.
Více informací naleznete na www.kaufland.cz/komunitnizahrady
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WWW.LIBEREC.CZ/ZTRATY‑NALEZY
Informace k agendě ztrát a nálezů vám poskytne Jana Šípková (tel.: 485 243 741).
Seznam naleznete také na internetových stránkách: www.liberec.cz/ztraty‑nalezy.

SEZNAM VĚCÍ NALEZENÝCH OD 1. 6. DO 30. 6. 2022
185/22
184/22
182; 183/22
181/22
178; 179/22
176/22

Doklad – Anna Matejová
Peněženka – Adam Třešňák
Dětský kufřík s obsahem; technický průkaz – Aleš Kostka
Mobilní telefon
Pánská peněženka; mobilní telefon
Peněženka – Michal Kněbort

174/22 Klíče

173/22

171; 172/22
170/22
169/22
166; 167/22
163/22
161/22
160/22

158/22

156/22
153; 154/22
151/22
149; 150/22
148/22
146; 147/22
144/22

30. 6
30. 6
30. 6
29. 6
27. 6
22. 6
21. 6

Nálezy DPMLJ 7. 6.–17. 6. 2022: 5× deštník, batůžek,
dětský zápisník – Tereza Hartmanová, karta Hanna Fysenko, peněženka – Jiří Bobčík, dětská peněženka, taška
s oblečením, pikniková deka, 1 ks bezdrátové sluchátko,
mobilní telefon, karta ISIC Sofiia Laktiushina, 2× dětská
bunda, svazek klíčů (WC), taška + časopisy, vak – sportovní oblečení, boty
Látková taštička pro miminko; čepice (kšiltovka)
Schránka MP: mobilní telefon, karta ISIC Lucie Karbanová
Peněženka – Nicolas Gunar
Jízdní kolo; svazek klíčů (č. 37)
Chytré hodinky
Nálezy DFXŠ: dioptrické brýle, sluneční brýle, taška –
kniha + brožury, bunda + šátek
Selfie tyč se stativem
Nálezy DPMLJ 1.–6. 6. 2022: peněženka – Adiana Brosche,
karta – Mariia Potapenko, pouzdro na sluchátka, sluneční
brýle, karta – Petr Myslík, dětská peněženka + klíč s cedulkou, peněženka – Matěj Podzimek, 1× vak s oblečením +
boty, průkaz Vojtěch Hartl
OC Forum: 1.–31. 05. 2022: SIM karta, svazek klíčů +
Opuscard – Radim Fanta, svazek klíčů.
Rodný list – Leona Vávrová; hodinky
Nálezy DPMLJ 22.–31. 05. 2022: peněženka – Robert
Šamko 2× peněženka, pouzdro na sluchátka, dětská
mikina, dětský batoh, taška s čaji, mobilní telefon
Mobilní telefon; peněženka – Lukáš Picka
Nálezy hudební klub SPOT – 2× mobilní telefon
Batoh s obsahem; sekačka na trávu
Svazek klíčů

21. 6

21. 6
21. 6
21. 6
20. 6
16. 6
15. 6
15. 6

14. 6

9. 6
7. 6
7. 6
6. 6
3. 6
3. 6
1. 6

Požadujeme:
• řidičský průkaz skupiny C
• profesní průkaz
• dopravně psychologické vyšetření

hledá nové zaměstnance na pozici

SILNIČÁŘ

pro pobočku do Liberce
Podrobnosti naleznete na
https://silnicelk.cz/kariera

Nabízíme:
• zajímavé ohodnocení, kvartální odměny
• práce na 1 směnu v letním období
• 5 týdnů dovolené, služební telefon
• zdravotní placené volno (až 4 dny/rok)
• možnost dalšího profesního vzdělávání
• odměny za životní a pracovní výročí
• příspěvky na penzijní připojištění
• pojistka na škody způsob. zaměstnavateli
• sociální fond

Průměrná reálná měsíční mzda

26 000–32 000 Kč

Zaujala Vás naše nabídka?
Zavolejte na +420 773 042 541
nebo zašlete svůj životopis na
jana.pechlatova@silnicelk.cz

23

24
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Bronz na ME v karate
Českou republiku reprezentovalo 26 sportovců, z nichž tři byli zástupci nejúspěšnějšího
libereckého oddílu SK karate – Shotokan Liberec.
SK karate – Shotokan Liberec
Téměř po třiceti letech pořádala
Česká republika mistrovství Evropy
v karate WKF. Tato federace je jediná, která se představila na OH v Tokiu, díky tomu je nazývána „olympijským karate“. Pražská Tipsport
arena hostila 1060 závodníků ze 47
evropských zemí. Liberecký oddíl
SK karate – Shotokan Liberec slavil
úspěch a přivezl pod Ještěd medaili.
Čerstvě osmnáctiletá Klára Muzikářová zde měla svůj debut v kategorii sportovního zápasu do 21 let
v kategorii 68 kg. Po prvním eliminačním dnu se Klára probojovala až
do semifinále, kde postupně porazila závodnici Busnov (BIH), Sombe
(FRA) a po výhře nad Deuble (SUE)
se probojovala až do semifinále,
kde bohužel podlehla ukrajinské
závodnici a pozdější vítězce celé
kategorie Siemielieva. V nedělních
medailových blocích již Klára nezaváhala nad izraelskou závodnicí
a získala spolu se svou trenérkou
Petrou Piskačovou bronzovou medaili.
Pro Kláru to není první medaile
tohoto formátu. Již v roce 2019 získala stříbro ještě jako dorostenka,
nicméně v kategorii U21 je úplným
nováčkem.
„Tato medaile je nejenom úspěchem pro liberecké karate a náš
klub, ale i pro Českou republiku.
Jedná se totiž o jedinou medaili,
kterou se můžeme na tomto šampionátu pyšnit. Za nejnáročnější pro
závodníky považuji tlak domácího
prostředí, které mnoho českých
kvalitních závodníků bohužel nezvládlo. Na toto jsme se zaměřili,
a naopak jsme odklonili závazek
tohoto turnaje na vrchol sezony,
což je mistrovství světa v Turecku,
které se koná na podzim,“ hodnotí
trenérka Piskačová.

WWW.LIBEREC.CZ/ZASTUPITELSTVO

Klára Muzikářová přivezla do Liberce bronzovou medaili.

Červenec / srpen 2022

Krátkézprávy
Libercem na kole
V úterý 20. září zve spolek Cyklisté Liberecka na cyklojízdu Libercem na podporu cyklistické
dopravy. Akce začíná v 16.45
před Plazou (prostranství mezi
radnicí a Plazou) v Liberci
a v 17.00 vyjíždí cyklojízda na
osmikilometrovou trasu ulicemi města. Cyklojízda není
závodem, ale společenskou
událostí, propagující kolo jako
jeden z dopravních prostředků.
Akcí chtějí účastníci upozornit
samosprávu města a kraje na
to, že stávající podmínky pro
jízdu na kole v Liberci a okolí
jsou stále nevyhovující. Velmi
by pomohlo například vyřešení
průjezdu od konce cyklostezky
podél Nisy v Barvířské ulici
směrem přes centrum a terminál Fügnerova.
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UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA
ZPRAVODAJE LIBEREC
JE 26. SRPNA
DISTRIBUCE ZPRAVODAJE
VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC
čtvrtek 15. září od 15 hodin

ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 11 V HISTORICKÉ BUDOVĚ RADNICE

Distribuci Zpravodaje do každé rodiny
v Liberci zajišťuje od 1. ledna 2002 Česká
pošta, s. p. Pokud Zpravodaj neobdržíte do své schránky, obracejte se,
prosíme, přímo na Českou poštu,
tel.: 954 246 016. Do vyčerpání zásob
je Zpravodaj k dispozici v recepci hlavní
budovy radnice, Nového magistrátu
a v městském informačním centru.

