450 míst k parkování

Předvolební příloha

Přihláška podána

Zdá se, že Liberec našel recept, jak zmírnit nedostatek
parkovacích míst na sídlištích. Pilotní studie slibuje
450 stání. 
Str. 4

Informace k volbám do
zastupitelstva i Senátu
najdete uprostřed Zpravodaje. Součástí je prezentace
kandidujících subjektů.

Liberec odevzdal na Ministerstvu kultury přihlášku do
1. kola soutěže o Evropské
hlavní město kultury 2028.

Str. 26.
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Vychází v nákladu 54 200 kusů | zdarma

Palác září novotou

Další převody na
družstevníky schváleny
Dohodu o narovnání a smlouvu o smlouvě budoucí o převodu družstevních podílů
na bytová družstva Vlnařská
a Spektrum schválila na návrh radního Petra Židka rada
města.
Zároveň s ohledem na to, že
v SBD A plus G Stadion splnili
všechny podmínky pro schválení Smlouvy o převodu nemovitých věcí, byl tento materiál
rovněž schválen.

Rekonstrukce první
části chirurgie byla
dokončena
Krajská nemocnice Liberec
dokončila první část velké
rekonstrukce v pavilonu chirurgie. Z kompletní modernizace
operačních sálů a přilehlých
prostor ve třech patrech
chirurgie zatím zprovoznila
první patro. Zde jsou umístěny
lékařské pokoje a konferenční
prostory a lékaři tak znovu po
měsících provizoria získali své
zázemí. Na rekonstrukci dalších
pater nemocnice se intenzivně
pracuje.

Náročná rekonstrukce Liebiegova paláce za čtvrt miliardy korun finišuje. Budoucí Centrum aktivního života bude pro Liberečany
otevřeno v polovině roku 2023. Více na straně 6.
Foto Jan Král

Řidičům se u Globusu uleví
Ve spolupráci města a nákupního centra Géčko vznikne v příštím roce u kruhového objezdu
mezi prodejnami Siko a Decathlon nový odbočovací pruh přímo ke Géčku.
Pavel Chmelík
Napjatá dopravní situace u Globusu (Géčko) trvá v dopravních
špičkách v podstatě od jeho otevření v roce 2007. Hlavní příjezd
od centra přes Růžodol doprovází
soustava kruhových objezdů včetně „populárního“ Sněhuláka.
Chystaná stavba nového pruhu výrazně uleví při příjezdu do
obchodní zóny. Pruh by se měl
vyhnout též druhému menšímu
kruháči před KFC. Zároveň dojde

k pokládce nového asfaltu v Sousedské ulici od podjezdu železnice
po kruhovou křižovatku u Opičáku.

Nové napojení příjezdu do areálu připravuje vlastník nákupního
centra v koordinaci s městem coby
vlastníkem pozemku. Pokr. na str. 2.
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Bouře ničila v Liberci
vše, co jí přišlo do cesty
Škody minimálně za 10 milionů korun způsobily na majetku
města a jeho infrastruktuře přívalové deště a silný vítr, který
zasáhl Liberec 26. srpna. Bouře si vyžádala i lidský život.
Redakce

Vážení Liberečané,
vstupujeme do velmi složitého období, které může u mnohých z vás
vyvolávat pocity nejistoty a strachu o budoucnost vašich blízkých i vás
samotných. Prudký nárůst cen za energie, inflace, zdražení potravin
i pohonných hmot. Tyto, ale i další faktory v následujících měsících
sníží životní úroveň a zhorší finanční situaci mnoha rodinám i jednotlivcům.
Hledat úspory a snižovat náklady nebudou muset pouze firmy a domácnosti, ale také veřejné instituce a organizace, které pro vás zajišťují
důležitý servis při kontaktu s jednotlivými úřady i se státem. Podle odhadů může krize připravit Liberec o stovky milionů, které by jinak investoval do svého rozvoje. Budoucí vedení radnice s tím musí počítat.
A zároveň při správě a údržbě města hledat taková řešení, která nebudou zatěžovat vaše peněženky.

Poškozeny byly především některé úseky silnic, chodníky a propustky. Ke škodám za jednotky
milionů došlo v městských parcích
a lesích, kde vítr způsobil pády větví i stromů.
Radnice se na bezprostřední
likvidaci následků škod rozhodla
vyčlenit pro TSML v první fázi 5 milionů korun, které byly použity převážně na čistění zasažených úseků,
ale i likvidaci poškozených dřevin.
Příslušný odbor magistrátu nařídil také mimořádné prohlídky
vytipovaných mostních konstrukcí,
aby se ověřila jejich statika a zjistil
aktuální technický stav.
Následky
prudkého
lijáku
v kombinaci se silným nárazovým
větrem začaly krátce po uklidnění

situace odstraňovat pohotovostní čety zaměstnanců technických
služeb ve spolupráci s dalšími
složkami a pracovníky magistrátu.
Liberečtí dobrovolní hasiči měli za
pátek 67 výjezdů. Postupně bylo
povoláno všech 8 dobrovolných
jednotek města Liberec.
Tragická událost se odehrála
v porostu nedaleko stadionu Slovanu U Nisy. Jeden z padlých topolů zde usmrtil bezdomovce, jeho
družka utrpěla těžké zranění.
Prudký vítr s lijákem uzavřely
liberecký bazén, poškodily suterén Oblastní galerie, zlikvidovaly
koncert na přehradě i skleněný trh
na náměstí před radnicí a mimo
dalších škod zapříčinily pád podhledu restaurace McDonald’s v OC
Forum. Lidé stačili na pohotový
pokyn personálu utéct.

Zajištění dostupných dodávek tepla, plynu, elektrické energie, provozu MHD, pořádku a bezpečnosti, plynulé dopravy, ale i správy a rozvoje škol, kultury a sportu. To vše jsou úkoly, s nimiž se Liberec musí
vypořádat, aniž bychom dopustili jeho další zadlužování. Povinností
politiků totiž je, aby se o svěřený majetek, v tomto případě naše město,
uměli zodpovědně postarat a rozvíjet ho. Alespoň tak, jako se nám to
daří v případě lokality Papírové náměstí, jejíž budoucí podobu vám už
brzy představíme.
Dobrý konec léta a mnoho sil pro blížící se podzim. A nezapomeňte,
prosím, ve dnech 23. a 24. září přijít k volbám. Přeji šťastnou volbu.

Jaroslav Zámečník,
primátor města Liberec

>> Řidičům u Globusu…
Dokončení ze strany 1.
„Město bude koordinovat celoplošnou opravu kruhové křižovatky
tak, aby dílo provedla jedna firma
během jedné uzavírky, bez napojovacích spár a pod jednou zárukou,“
uvedl náměstek primátora pro
technickou správu Jiří Šolc.
Samotná stavba odbočovacího
pruhu dopravu výrazně nenaruší.

Omezení na několik dní přinese
během léta 2023 výměna asfaltu
v Sousedské ulici.
V letošním roce se radnici konečně podařilo přesvědčit Ministerstvo dopravy o nutnosti druhé
hlavní příjezdové komunikace do
zóny Sever od čtyřpruhu I/35 od
Svárova u čerpací stanice EuroOil.
Nový územní plán Liberce se silnicí počítá.
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Broumovské náměstí

Technikův pavilon „Kasino“
bude zachráněn

Redakce

Město Liberec chce obnovit
Technikův pavilon v Masarykově
ulici, známý též jako Kasino. Sloužit by nově mohl jako turistické
informační centrum a zázemí pro
přilehlé veřejné prostranství. S rekonstrukcí by se mohlo začít už
v příštím roce.
Objekt postavený roku 1946 podle návrhu Svatopluka Technika je
vstupním pavilonem do areálu LVT,
sloužil jako restaurace, v přístavku
byly umístěny pokladny a zázemí.
Vše pouze sezonně, čemuž odpovídá i konstrukční řešení budovy.

Objekt je zchátralý, nosné dřevěné konstrukce jsou napadeny
dřevomorkou, pro další využití je
nezbytná kompletní rekonstrukce
včetně většiny vodorovných i svislých konstrukcí. Vzhledem k architektonické hodnotě je navržena
obnova tohoto objektu se zachováním vnějšího vzhledu, včetně
očištění od pozdějších nevhodných
stavebních úprav.
Náklady na rekonstrukci atypické budovy město odhaduje na 30
milionů korun, přičemž zhruba 22
milionů by chtělo získat z evropské
dotace. Projekt připravuje Kancelář architektury města Liberec.

Broumovské náměstí. Jeden z úspěšných projektů participativního rozpočtu podle
přání obyvatel. Podobným způsobem by se měla ubírat kultivace veřejných prostor
na libereckých sídlištích.

Co vy na to, Liberečané?

ANKETA ZPRAVODAJE

Současná napjatá situace na trhu s energiemi a jejich vysoké ceny nutně vedou k úsporným opatřením. Jedním z nich je například vypnutí nasvětlení veřejných budov či památek. Nasvícena je radnice, Nový magistrát, divadlo, Liebiegova vila a další objekty. Protiargumentem je, že úspory v rámci veřejného osvětlení celého města jsou relativně malé
a zvyšuje se riziko nejrůznější kriminální činnosti. Na to by mohly reagovat pojišťovny a případně zvýšit platby pojistného. Též je předpoklad vyšší aktivity policie a strážníků, což
by opět zatížilo veřejné rozpočty. Jaký je váš názor na vypnutí nasvícení veřejných budov?
Jiří Vytiska, 70 let,
plicní lékař, Vratislavice

Vzhledem k současné energetické krizi je třeba neprodleně
zajistit úsporu spotřeby elektrické energie. Ať už se jedná
o nasvícení veřejných budov
(radnice, divadlo a podobně),
nebo o úsporná energetická
opatření v těchto budovách
i dalších spadajících pod magistrát, včetně škol a školek.

Pavla Zemanová, 30 let,
studentka, umělecká
produkční, Staré město
Nasvícení
budov zvyšuje
romantický zážitek z nočního Liberce, ale
zároveň bílé
světlo v noci
zásadně decimuje populaci
hmyzu a ptáků. Hmyz je
součástí potravního řetězce
a hlavní opylovač a jeho
úbytek může mít fatální
následky. Světelný smog nás
navíc ochuzuje o pohled na
hvězdnou oblohu. Vypnutím
osvětlení nejen ušetříme na
energiích, ale i podpoříme
planetu. Že by se zvýšila kriminální činnost, si nemyslím.

Jan Kareis, 45 let,
podnikatel, Ruprechtice

Nasvícení
budov vnímám z aspektu
nejen ekonomického, ale
i ekologického. Riziko kriminální činnosti nepokládám
za relevantní a pojišťovny,
dle mé zkušenosti, nebudou
z tohoto důvodu pojištění
zvyšovat. Nejsem zastáncem
v noci svítících měst. Z obou
důvodů bych se přiklonil
k nasvícení v létě do 24 hodin
a v zimě do 22 hodin.

Radim Kopp, 17 let,

Lucie Pešánová Hrstková,

Vlastně… je mi to úplně
jedno. Stejně bydlím v místě,
kde nejsou veřejné budovy,
takže se mě zhasnutí osvětlení nějak hodně nedotkne.
Myslím si ale, že úspory nebudou zase tak velké, takže
ani nevím, jestli má smysl
nasvícení vypínat.

Nasvícení radnice a historických budov se mi líbí. Vždy
jsem to obdivovala i v zahraničí, když to u nás ještě
nebylo běžné, myslím, že to
má své kouzlo. Proto bych
nasvícení nechala, možná
bych jej zkusila nějak regulovat nebo bych hledala jiné
možnosti úspory energie.

student, saunér, Vesec

40 let, trenérka lyžování,
Kristiánov
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Z města a radnice
Krátkézprávy

Sdružené opravy ulic
v roce 2023
Radní schválili plán oprav
komunikací na rok 2023, které
provede město ve spolupráci
s vlastníky inženýrských sítí.
Jedná se o takzvané sdružené
investice. Plán počítá s celkovými náklady cca 62,5 mil. Kč.
Příspěvek od vlastníků technické infrastruktury na opravy
povrchů se předpokládá ve
výši cca 6 mil. Kč.
V příštím roce se tak oprav
inženýrských sítí a nového
povrchu komunikace dočkají
ulice Františkovská (3. etapa),
Americká, Slovenská, Čerchovského, Domažlická, Svojsíkova,
Rokycanova, Nová, Erbenova
a Ondříčkova.
Generální opravy ulic jsou co
do životnosti a dlouhodobosti
nejlepším řešením. Daní za to
je delší doba uzavírek.

Liberec opět úspěšný
v soutěži Přívětivý úřad
Město Liberec získalo dvě
významná ocenění v soutěži
Přívětivý úřad 2022, jehož
7. ročník uspořádalo Ministerstvo vnitra. Liberecký magistrát tak úspěšně obhájil ocenění získaná v minulých letech.
První místo Liberec obsadil
v Libereckém kraji před Jabloncem n. N., třetí skončila
Česká Lípa. V rámci hodnocení
125 obcí z celé České republiky v kategorii s rozšířenou
působností pak město Liberec
obsadilo druhé místo. Před něj
se dostal pouze Kolín a bronzovou příčku má Znojmo.
Hodnotitelé posuzovali téměř
80 kritérií. U Liberce letos
odborníci ocenili například
zavedení a používání aplikace
Liberec v mobilu nebo interaktivní mapy investic.

Na sídlištích přibudou parkovací
místa. Radnice našla recept
Téměř 40 % nových parkovacích míst může na některých sídlištích získat město Liberec.
Vyplývá to z pilotní studie, kterou ve spolupráci s Kanceláří architektury města Liberce zpracovala na základě zadání společnost NDCon. První místa by mohla vzniknout již v příštím roce.
Tomáš Tesař
Studie, kterou v srpnu schválila
rada města, zatím nabízí posouzení
prvních pěti sídlišť a předpokládá
se, že další budou následovat. Dokument hovoří o Doubí, Gagarinově, Cihlářské, Kašparově a Jeřmanické. Studie se má stát důležitým
podkladem pro budoucí revitalizace všech libereckých sídlišť. Již nyní
je v plánu detailní posouzení sídlišť
Broumovská, Kunratice, Františkov,
Pavlovice a Králův Háj.
„Preferencí bylo využít městské
pozemky a mít co nejnižší stavební náklady. Pečlivým průzkumem
jsme došli k metodě, jak doplnit do
sevřených a omezených prostorů
další stání, a to levně a při respektu
k zeleni a ke všem možným subjektivním potřebám či požadavkům
místních obyvatel. Jsou místa, kde
je výsledek skvělý, jinde se řešení
hledalo složitěji a s využitím soukromých pozemků či regulací parkování,“ říká dopravní specialista
Jan Kašík, technický ředitel společnosti NDCon, která pilotní projekt
zpracovala.
Nové řešení parkování na sídlištích vzešlo z podnětů občanů,
přičemž výsledkem této spolupráce je mimo jiné například to, že na

zmíněných pěti sídlištích je reálné
získat zhruba o třetinu více parkovacích míst, než jich je doposud.
A to bez výraznějších finančních
nákladů.
Podle primátora města Jaroslava Zámečníka bylo rozhodnuto
o zadání odborné studie poté, co
dosavadní pokusy o řešení parkování na sídlištích nepřinesly takové
výsledky, jaké očekával.
Pilotní projekt pro prvních pět
uvedených lokalit, kde je nyní celkem k dispozici cca 1 200 míst,
uvádí navýšení o dalších 450, tedy
zhruba o třetinu.
Jak uvedl vedoucí Kanceláře architektury města (KAM) Jiří Janďourek, neexistuje univerzální recept,

jak rezidentní parkování na sídlištích vyřešit. Každou lokalitu je třeba
vždy detailně poznat v úzké spolupráci s tamními obyvateli, kteří v lokalitě žijí a znají ji do posledního
detailu. Teprve potom dává smysl
navrhnout optimální řešení. Současně tím může město významně
omezit nelegální parking.
V nejbližší době má KAM za úkol
nechat vypracovat projektovou dokumentaci na prvních pět sídlišť.
Následně může začít postupná
proměna rezidentních ploch pro
obyvatele a dojde k navýšení parkovacích kapacit. S prvními úpravami se počítá už v roce 2023. Zavedení modrých parkovacích zón
není podle radnice v plánu.

Lanovka v režii Českých drah a města
Redakce
Město má šanci získat lanovku na Ještěd a vše, co s ní souvisí, a přitom nebude muset platit
desítky milionů z rozpočtu za její
nákup a financování provozu. To
je závěr plynoucí z rozhodnutí
radních o zájmu stát se partnerem Českých drah při obnově

lanovky. Možnost partnerství nabídly městu České dráhy. Radnice bude zároveň hledat spolehlivého strategického investora.
Tzv. předběžná tržní konzultace od zadavatele, kterým jsou
České dráhy, a.s., hovoří o možnosti nalezení strategického partnera, který se bude významně
podílet na obnově a následném

provozu lanovky ČD. Partner by
spolupracoval na výběru podoby
a parametrů nové lanovky s tím,
že ČD by měly konečné slovo.
Následně by partner zajistil potřebná povolení nutná k obnově
lanovky a zajistil její obnovu. ČD
by pak umožnily partnerovi na
jeho odpovědnost a náklady následný provoz lanovky.

Křižovatka „U viaduktu“ bude
hotová do konce roku
Do konce letošního roku bude hotová stavební úprava křižovatky Švermova – Jungmannova
– Žitavská – rampa silnice I/35. Zhotovitele vybrala liberecká městská rada. Je jím společnost
Eurovia CS, a.s., s nabídkovou cenou 15 875 578 bez DPH.
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Praha
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vaných úseků komunikací je přibližně 235 metrů.

Město požaduje 150 tisíc
za průtahy u soudu
Město Liberec uplatní nárok na nemajetkovou újmu za průtahy v soudním řízení ohledně MS v klasickém lyžování 2009.
Před soudem proti sobě stanuly oprávnění věřitelé MS proti
Svazu lyžařů České republiky a statutárnímu městu Liberec.
Redakce
Tím, že soudní řízení trvalo od
31. srpna 2011, tedy téměř 11 let,
vznikl městu nárok na odškodnění za průtahy. Za uvedenou dobu
lze požadovat odškodnění ve výši
147 500 Kč.
Dobu trvání řízení nelze považovat za přiměřenou, a tak je
advokátní kancelář, která město
zastupuje, přesvědčena, že nárok
Liberce bude uznán důvodným.
Riziko neúspěchu je považováno
za nízké, náklady jsou do 5 000 Kč.
„Současné vedení města se
ocitlo v paradoxní situaci, kdy na

Děčín

gma

Jun

Původní výběrové řízení na stavební firmu muselo být zrušeno.
Na vypsanou maximální cenu 13,5
milionu korun se nikdo nepřihlásil. Druhé výběrové řízení již probíhalo bez maximální částky a vyhrála jej Eurovia za 15,9 milionu
korun bez PDH.
Důvodem, proč se do prvního
výběrového řízení nikdo nepřihlásil, mohly být podle náměstka
primátora Jiřího Šolce turbulentní
trh s cenami stavebních materiálů
a vysoká míra inflace.
Stavební práce spočívají v rozšíření vozovky na ramenech křižovatky ulic Švermova, Jungmannova, Žitavská pro výstavbu nových
řadicích pruhů a s tím související
úpravou světelného signalizačního zařízení. Celková délka upravo-
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jedné straně musíme za Liberec
vrátit státu cca 16 milionů korun,
aniž bychom tento dluh zavinili.
Původně město mělo vracet dokonce kolem miliardy korun, k čemuž naštěstí nedošlo. Na druhé
straně se na základě rozhodnutí
soudu musíme zachovat jako řádný hospodář, a je naší povinností
domáhat se náhrady škody necelých 150 tisíc korun za průtahy,
které od roku 2011 vznikly během
soudního sporu s věřiteli MS 2009.
Mrzí mě, že k této situaci došlo, ale
neměli jsme šanci toto rozhodnutí
jakkoliv ovlivnit,“ říká primátor Liberce J. Zámečník.

Žitavská

Podrobně jsme o úpravách křižovatky infmormovali v červnu.

Krátkézprávy
Náklady na MHD se
zvýší o 200 milionů
Nevyzpytatelné ceny energií a plynu CNG znamenají
enormní zásah do hospodaření libereckého dopravního
podniku. Podle odhadů se náklady v roce 2023 zvýší o 200
milionů korun.
Městská rada se seznámila
s předběžným odborným
odhadem veřejných služeb
přepravy cestujících v městské
hromadné autobusové dopravě na území statutárního města Liberec. Odhad růstu ceny
elektrické energie představuje
83 mil. Kč, stlačeného zemního
plynu CNG pak dalších 74 mil.
Kč, zvýší se úrokové náklady
a mzdy. Rada města uložila
zpracovat několik scénářů
dalšího postupu. Zároveň se
chystá seminář pro zastupitele o financování dopravního
podniku.
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Záchrana paláce za více než čtvrt miliardy

Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra – Centra aktivního života – se blíží do finále.
Objekt dříve sloužil Oblastní galerii Liberec.
Odbor strategického rozvoje a dotací
Vedle záchrany nádherného historického objektu je hlavním cílem
projektu vznik víceúčelového zařízení, které má místním komunitám
nabídnout širší spektrum sociálních služeb a aktivní trávení volného času – Centra aktivního života.
V paláci nově vznikl velký sál,
výtvarný ateliér s dílnou, výstavní
prostory, počítačové a víceúčelové místnosti, dva tělocvičné sály
a také zahradnický klub, který
bude mít k dispozici keramickou
pec. Byl obnoven původní skleník.
Návštěvníci budou mít k dispozici
kavárnu včetně upravené zahrady.
Objekt bude zcela bezbariérový.
Během stavebních prací se našla spousta zajímavých prvků. Na
fasádě do nádvoří byla při čištění
plochy kolem slunečních hodin ob-

jevena figurální malba, která byla
obnovena v původní barevnosti. Při
bourání podlah v prvním patře byla
odkryta studna. Bude vyčištěna,
nasvětlena a zakryta proskleným
poklopem. Byla také nalezena původní historická malba, která byla
restaurována. Do budovy se vrátila
původní historická křišťálová svítidla, která měla v depozitáři Oblastní galerie. Všechna svítidla zrenovovala společnost Preciosa – lustry,
a.s. Palác tak rozsvítí na dvacet původních svítidel v hodnotě cca 1,26
milionu korun.
Stavební práce provádí Společnost pro Rekonstrukci Liebiegova
paláce CL-EVANS, Metrostav za
239,2 milionu korun. Rekonstrukce byla zahájena v září 2020 s termínem dokončení 25. října 2022.
Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP vykonává Sdružení

MIJAPO, s. r. o., a Realstav MB, spol.
s r. o. – Rekonstrukce Liebiegova paláce. Na dokončenou stavbu naváže
dodávka vnitřního vybavení od firmy Prosto interiér, s.r.o., a vybavení
výpočetní technikou, kde nyní probíhá veřejná zakázka na dodavatele.
Celý projekt je spolufinancován
Evropskou unií, konkrétně výzvy
IPRÚ č. 40 Sociální infrastruktura
IV. s vazbou na průběžnou výzvu

AKADEMIE BÍLÍ TYGŘI LIBEREC
NÁBOR PROBÍHÁ CELOROČNĚ

STAŇ SE TYGREM

PŘIJĎ MEZI NÁS!
Tygřík (ročník 2017 a 2018)

U7 (ročník 2016)

Úterý
17:15 – 18:15
Čtvrtek 17:15 – 18:15
Sobota 10:00 – 11:00

Pondělí 16:45 – 17:45
Středa 18:00 – 19:00
Sobota 8:45 – 9:45

PRO NOVÉ ČLENY

PRVNÍ MĚSÍC ZDARMA
KONTAKT:
Petr Šafařovský
T: 775 979 439
e-mail: safarovsky@hcbilitygri.cz

mladez.hcbilitygri.cz

č. 61 IROP – Sociální infrastruktura – integrované projekty IPRÚ.
Z důvodu víceprací byla žádost
o podporu podána opětovně s navýšeným rozpočtem a podíl SML
byl snížen o cca 45 mil. Kč.
Celkové předpokládané náklady
projektu činí 263 mil. Kč vč. DPH.
Způsobilé výdaje pro účely dotací
činí 252,66 Kč vč. DPH. Dotace lze
získat z IROP z max. 85 %, tj. 214,76
mil. Kč; max. 5 % ze státního rozpočtu ČR, tj. 12,63 mil. Kč. Minimální spoluúčast města je 10 %,
tedy 25,27 mil. Kč. V rámci projektu
byla podána první žádost o platbu
a město již obdrželo 103,5 mil. Kč.
Budoucím provozovatelem Centra aktivního života bude Komunitní středisko Kontakt Liberec, p.o.
Návštěvníci budou moci novou
budovu využívat již v půlce roku
2023.

Září 2022
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Adaptační strategie Nové učebny i výtah
Statutární město Liberec zahájilo v létě rekonstrukci další
základní školy. Stavební úpravy Základní školy U Školy za
31 milionů korun budou trvat sedm měsíců.

Odbor strategického rozvoje a dotací

Letecká laboratoř FLIS nad Libercem

Statutární město Liberec je součástí Paktu starostů a primátorů. Toto hnutí se zaměřuje na místní klimatická a energetická opatření. Liberec se v této oblasti dosud věnoval převážně
snižování energetické náročnosti, vnímána je ale také potřeba
reagovat na projevy změny klimatu.
Odbor strategického rozvoje a dotací

Negativní klimatické extrémy,
sucho, vlny veder, extrémní přívalové srážky a bleskové povodně,
jsou již známy. Tyto změny jsou
spojeny s rozličnými dopady, které se více či méně promítají do
všech oblastí lidské činnosti, a tedy
i městského prostředí.
Adaptační strategie pro Liberec
by tak měla zmapovat a zhodnotit
zranitelnost města ve vztahu ke
klimatickým změnám a navrhnout
konkrétní opatření ke zmírnění dopadů těchto změn na život obyvatel Liberce.
V rámci projektu proběhnou
i workshopy, na kterých budou odborné veřejnosti a zástupcům města představeny výstupy projektu.
V rámci projektu bylo území Liberce v červnu 2022 letecky snímkováno za pomocí fotogrammetrického letadla Cessna osazeného
leteckou laboratoří FLIS. V průběhu letu byla snímána hyperspektrální a laserová data a výsledky
leteckého snímkování budou zpracovány do konce září 2022.
Cílem leteckého snímkování je
především zjistit, kde se nachází
městské tepelné ostrovy a jaký je
fyziologický stav vegetace. Dojde
k vytipování míst, která mají tendenci k přehřívání. Letecká data

umožní vytvořit mapy jevů spojených s klimatickou změnou. Ta
následně statutární město Liberec
využije pro efektivní plánování
opatření, která pomůžou adaptovat se na klimatickou změnu.
Adaptační strategie s podrobnými mapami městských tepelných
ostrovů a stavu vegetace umožní zvýšit odolnost města na vůči
změnám klimatu a také kvalitu života obyvatel Liberce. Ať už např.
v podobě budoucích úprav ulic
a prostranství, nebo prostřednictvím nových investičních projektů,
zaměřených na modro-zelenou infrastrukturu, nové technické prvky,
podporu ekosystémů, ale také plánování udržitelného rozvoje města.
Celkové náklady projektu činí
1 380 000 Kč, projekt získal dotaci
ze SFŽP financovanou z Norských
fondů 2014-2021 v rámci výzvy č.
SGS-3 OSLO ve výši 90 % způsobilých nákladů (1 242 000 Kč). Zbývajících 10 %, tedy 138 000 Kč, pokrývá město z vlastních zdrojů.
Předpokládané dokončení projektu Adaptační strategie pro Liberec je plánováno do konce roku
2023.

Projekt „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ U Školy“ řeší nejen vybudování a vybavení odborných
učeben, ale díky novému výtahu
také bezbariérový přístup do školy
a vnitřní bezbariérovost celého objektu. Vznikají nová bezbariérová
WC a v podzemním podlaží bylo
nutné veškeré podlahy vybourat
a jejich výšku sjednotit. Velká koncentrace vlhka v suterénu si vynutila odstranění původních omítek
z důvodu přirozeného odvětrávání.
Stavební práce zahájila společností Čekro CZ, s.r.o., v polovině
června a především bourací práce
a výměny stropních i podlahových
konstrukcí byly provedeny během
prázdnin, aby nebyl narušen chod
školy. Další činnosti probíhají
s ohledem na děti a personál za plného provozu.
Odborné učebny přírodních věd
(24 žáků) a multimediální (20 žáků)
včetně kabinetů dostanou nový nábytek i techniku a pomůcky. Multimediální učebna bude upravena
a vybavena pro potřeby práce a výuky 20 žáků. Dodavatelem vybavení a IT techniky je společnost AV
Media Systems, a.s. Vybavení uče-

ben by mělo být dodáno nejpozději
v lednu 2023 a žáci tak začnou nové
pololetí v nových učebnách.
Celkové náklady na stavbu jsou
dle uzavřené smlouvy necelých 31
mil. Kč bez DPH. Náklady na vybavení učeben a kabinetů činí 5,3 mil.
Kč bez DPH.
Projekt bude koncem září 2022
předložen ke schválení pro spolufinancování z Evropské unie, kde
dotace činí 85 % z uznatelných nákladů. Předpokládaná částka dotace činí 24 mil. Kč.
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Veřejnýprostor
Krátkézprávy
Spolupráce s věznicí
skvěle funguje

Hřiště pro děti s novými prvky
Realizace projektů participativního rozpočtu běží a některé jsou již hotové. Občané města
hlasováním vybrali ke zlepšení i dětská hřiště. Například ve Wintrově ulici nebo v Ostašově.
Odbor ekologie a veřejného prostoru

Mezi zajímavé akce, které
proběhly za účasti desítky
odsouzených z Vazební věznice
Liberec, se řadí čištění přítoku
Pavlovického potoka, který
protéká podél cyklostezky za
fotbalovým stadionem.
Zpevněné koryto, které po
velkou část roku bývá vyschlé,
bylo za několik let od poslední
údržby zaneseno sedimenty
a odpadky. Odsouzení koryto
o délce 160 m ručně vyčistili,
urovnali několik vyvrácených
betonových tvárnic, odstranili
napadané větve a vysbírali odpadky a stavební suť v blízkém
okolí. Naplnili tak dva velkokapacitní kontejnery. Akce bude
v budoucnu pokračovat dále
směrem k ulici Česká tvrz.
Koryto bylo díky vyčištění
schopno pojmout větší množství srážek, které spadly během
nedávné ničivé bouře. Práce
budou pokračovat v dalších
úsecích, stejně tak bude věnována pozornost i jiným drobným vodním tokům, které má
město ve své správě.

Jako první bylo obnoveno hřiště ve Wintrově ulici, které vybrali
lidé v hlasování participativního
rozpočtu. Zde je úplnou novinkou
tzv. točidlo – spinner bowl, který
na libereckých hřištích ještě nikde
nemáme a děti zcela jistě zaujme.
Následovat bude další občany vybraný projekt – zlepšení dětského
hřiště v Ostašově. Dokončena byla
též malovaná 2D hřiště v Matoušově ulici a na Aloisině výšině, kde
přibyly také nové fitness prvky.
Z větších herních ploch, které
procházejí revitalizací, se jedná
o dětské hřiště ve Vackově ulici
v Doubí, kde bude ploše dominovat letadlo. Tato prolézačka mimo
jiné obsahuje skluzavku, závěsnou
houpačku, šplhadla a například
tunel. Na hřišti budou umístěny
zemní trampolína, kolotoč a pro
nejmenší dvě pružinová houpadla. Větší děti a dospělí zde najdou
workoutovou sestavu a stůl na

Nová prolézačka ve Wintrově ulici

stolní tenis.
Druhou větší plochou, která
v současné době doznává značných změn, je lesopark pod Burianovou ulicí v Rochlici, kde byly
v první etapě provedeny pěstební zásahy na dřevinách a nyní na
řadu přichází revitalizace herní
plochy do podoby tzv. robinzonádního hřiště, kde bude pro malé

i větší umístěna opičí dráha. Na
tzv. vyhlídkovém prvku přibude
skluzavka a opět dojde na workoutovou sestavu.
Město nezapomíná ani na psí
parťáky, pro které byly obnoveny překážky na psím agility jak
v Hlávkově ulici, tak na cvičišti
Broumovská.

Péče o stromy v parcích i mimo ně
Pravidelné ošetřování stromů v Liberci zintenzivnila bouře, která se prohnala Libercem na
konci prázdnin. Pokračuje také obnova a budování parků.

Odbor ekologie a veřejného prostoru

V letošním roce byly komplexně ošetřeny dřeviny v parku na
Štefánikově náměstí, dále v parku
ve Valdštejnské ulici u kostela sv.
Kříže a celkově byla revitalizována
i Zahrada vzpomínek v parku na
Budyšínské.
Aktuálně se pracuje na výstavbě
parku JUDr. Karla Jaroše pod krajskou knihovnou. Zde se instaluje
skleněný památník podle návrhu
arch. Richarda Loskota, kolem
nějž budou v pravidelném rastru
vysázeny ovocné dřeviny.
Na podzim budou vysázeny stro-

my v Moskevské ulici a v parku Petra
Bezruče v Lidových sadech, kde kromě dřevin přibudou i záhony květin.
I když stromy ve městě přestály
srpnovou bouřku, která se prohnala Libercem, bude muset být pokáceno devět lip v aleji na Masarykově třídě, u kterých nevyšly tzv.

tahové zkoušky. Nicméně dalších
90 stromů v aleji bude ošetřeno
a stabilizováno arboristy.
I na základě bouřkových škod
uvolní vedení města do rozpočtu
odboru ekologie a veřejného prostoru milion korun na další ošetření stromů v libereckých parcích.
Arboristickými zásahy by tak na
podzim ještě měl projít park Clam-Gallasů, parčík na Ještědské, park
na Rybníčku a park na nám. Českých bratří.
Přívalový déšť poškodil i mnoho parkových cest, také ty se ještě v podzimních měsících dočkají
obnovy.

V
XV

X
X

XX
XXXIII

I
I

SOBOTA 1. 10.
Škroupova × Masarykova
Klostermannova × Masarykova
SOBOTA 8. 10.
Sládkova
Šafaříkova
SOBOTA 15. 10.
Mikulášská
Jahodová
SOBOTA 22. 10.
Dukelská – vrch
Krymská
VI
VI

IV
XXXI

II
II

I
I

NEDĚLE 2. 10.
Svojsíkova
Kozinova
NEDĚLE 9. 10.
Americká
Horní Kopečná
NEDĚLE 16. 10.
Blahoslavova u Povodí
Tyršova
NEDĚLE 23. 10.
Máchova
Votočkova
VII
VII

V
V

III
VI

I
I

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Křižovatka Ještědská – Táborská
Křižovatka Erbenova – Irkutská
Parkoviště u restaurace Domov
Křižovatka Puškinova – U Tří studní
Parkoviště u Preciosy (konečná busu)
Křižovatka Minkovická - Hodkovická
Hodkovická, pošta Doubí
Křižovatka Proletářská – Kaplického
Křižovatka Mařanova – Za humny

TRASA „A“ – 8. 10.
č. stan.
místo

8.00 - 8.15
8.20 - 8.50
9.00 - 9.20
9.30 - 9.50
10.00 - 10.20
10.30 - 10.45
10.50 - 11.10
11.15 - 11.30
11.40 - 12.00

SOBOTA
čas zastávky

1. Křižovatka Irkutská - Sverdlovská
2. Křižovatka Strakonická - Jičínská
3. Křižovatka Strakonická - Kubelíkova
4. Domažlická – KRB
5. Křižovatka Švermova - Jáchymovská
6. Jáchymovská u č. p. 270
7. Křižovatka Partyzánská - Ostašovská
8. Ostašov - konečná autobusu
9. Křižovatka Mimoňská – Českolipská
10. Tolstého – Heřmánkova

TRASA „B“ – 9. 10.
č. stan.
místo

8.00 - 8.15
8.20 - 8.40
8.45 - 9.00
9.10 - 9.30
9.40 - 10.00
10.10 - 10.30
10.45 - 11.15
11.30 - 11.50
12.00 - 12.30
12.40 - 13.00

NEDĚLE
čas zastávky

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jizerská – u zastávky MHD Střelnice
Křižovatka Rudolfovská - U Vleku
Kateřinky u restaurace
Parkoviště u Dračí sluje
Restaurace U Lípy, Krásná Studánka
Křiž. Studánecká - Dětřichovská
Malátova u č. p. 427
Jabloňová u č. p. 407
Cyrila a Metoděje, u školy
U Mlékárny u č. p. 456

Křiž. Masarykova - Klostermannova
Sukovo nám.
Purkyňova – park. u botan. zahrady
Horská u č. p. 606
Vodňanská

TRASA „I“ – 12. 11.
č. stan. místo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

TRASA „G“ – 5. 11.
č. stan.
místo

1. Žitná u výměníku
2. Hradební u samoobsluhy
3. Na Žižkově u koupaliště
4. Na Perštýně u č. p. 591
5. Na Bídě u č. p. 565
6. Ul. SNP u č. p. 352
7. Na Výšinách u č. p. 440
8. Tyršova u č. p. 345
9. Hvězdná u č. p. 450
10. Tržní nám. - vchod do LVT

TRASA „E“ – 22. 10.
č. stan.
místo

1.
2.
3.
4.
5.

XV
XVI

XII
XII

XIV
XIV

VIII
VIII

Křiž. Brigádnická - Zemědělská
Krymská
Gagarinova u č. p. 761
Příční u č. p. 461
Lounská u č. p. 509
Volgogradská u č. p. 196
Křižovatka Švermova - Karlinská
Kavkazská

TRASA „C“ – 15. 10.
č. stan.
místo

PÁTEK 4. 11.
Brigádnická
Strakonická
PÁTEK 11. 11.
Kotkova
Zákopnická
PÁTEK 18. 11.
Slunná
Na Cvičišti
PÁTEK 25. 11.
V Břízkách
Kadlická u č. p. 17

8.00 - 8.20
8.30 - 8.50
9.00 - 9.20
9.30 - 9.50
10.00 - 10.20

SOBOTA
čas zastávky

8.00 - 8.20
8.30 - 8.50
9.00 - 9.20
9.30 - 9.50
10.00 - 10.20
10.30 - 10.50
11.00 - 11.20
11.30 - 11.50
12.00 - 12.30
12.30 - 13.00

SOBOTA
čas zastávky

8.00 - 8.20
8.30 - 8.50
9.00 - 9.20
9.30 - 9.50
10.00 - 10.20
10.30 - 10.50
11.00 - 11.20
11.30 - 11.50
12.00 - 12.20
12.30 - 13.00

SOBOTA
čas zastávky

8.00 - 8.20
8.30 - 8.50
9.00 - 9.20
9.30 - 9.50
10.00 - 10.20
10.30 - 10.50
11.00 - 11.30
11.45 - 12.00

SOBOTA
čas zastávky

Papírová ul. - parkoviště
Slavíčkova u č. p. 68
U Soudu, u ZŠ
Ruprechtická u č. p. 318
Staškova, u hřiště
Věkova - u hřbitova
Na Pískovně u č. p. 657
Křižovatka Borový vrch - Bezová
Jiráskova u č. p. 390

6. Třešňová
7. Svojsíkova
8. Lužická u Jedličkova ústavu
9. Vrchlického - u Merkuru
10. Křižovatka Luční - Slunečná

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Olbrachtova pod Lunou
Kunratice, bývalá Severochema
Sněhurčina u č. p. 705
Křižovatka Hrubínova – Vlčí vrch
Tř. Svobody, u bývalé pošty
Březový vrch u č. p. 744
Sosnová - za panelákem
Březová alej, panelák
Čížkova u č. p. 1106

TRASA „H" – 6. 11.
č. stan.
místo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

TRASA „F“ – 23. 10.
č. stan.
místo

8.00 - 8.20
8.30 - 8.50
9.00 - 9.20
9.30 - 9.50
10.00 - 10.20
10.30 - 10.50
11.00 - 11.20
11.30 - 11.50
12.00 - 12.20
12.30 - 13.00

XXV
XXV

I
XV

XIX
XXIII

XI
XI

NEDĚLE
čas zastávky

-

10.50
11.20
11.50
12.20
13.00

8.00 - 8.20
8.30 - 8.50
9.00 - 9.20
9.30 - 9.50
10.00 - 10.20
10.30 - 10.50
11.00 - 11.20
11.30 - 11.50
12.00 - 12.30

NEDĚLE
čas zastávky

8.00 - 8.20
8.30 - 8.50
9.00 - 9.20
9.30 - 9.50
10.00 - 10.20
10.30 - 10.50
11.00 - 11.20
11.30 - 11.50
12.00 - 12.30

NEDĚLE
čas zastávky

10.30
11.00
11.30
12.00
12.30

NEDĚLE 6. 11.
Cyrila a Metoděje
Železniční
NEDĚLE 13. 11.
K Bucharce – střed
Kaplického
NEDĚLE 20. 11.
Fibichova × Riegrova
Jizerská u č. p. 481
NEDĚLE 27. 11.
Chatařská
U Družiny

1. Kyjevské nám.
2. Česká – sokolovna
3. Malá
4. Jeřmanická u č. p. 488
5. Pastelová u č.p. 1083
6. Dobiášova u č. p. 855
7. Ježkova u Gusta
8. Soukenická za OC Korint
9. Sametová u č. p. 720
10. Vlnařská u č. p. 688

XXV
XXV

XIV
XII

XIV
XIV

IX
IX

TRASA „D“ – 16. 10.
č. stan.
místo

SOBOTA 5. 11.
Křižíkova – střed
Kubelíkova – Husitská
SOBOTA 12. 11.
Horská – otočka bus
Holubí
SOBOTA 19. 11.
Kropáčkova
Jarní – střed
SOBOTA 26. 11.
Kašparova × Dlouhá
Nad Nisou

Zpravodaj^Liberec

Podrobnější informace vám sdělí pracovníci Magistrátu města Liberce na tel. č. 485 243 456 nebo
pracovníci společnosti FCC Liberec, s. r. o., na tel. č. 485 213 020.

POZOR – stanoviště mobilního sběru s označníky neslouží k volnému odkládání odpadů, toto je
možné postihnout pokutou ve výši 200 000 Kč.

Mobilní sběrna pojede po uvedených trasách v určených časech. Na jednotlivých zastávkách jsou instalovány
označníky s názvem trasy a s číslem zastávky. Nebezpečné odpady je možné také celoročně odevzdat ve Sběrném dvoře odpadů spol. FCC Liberec, s. r. o., v průmyslové zóně Jih v Ampérově ulici.

- motorové a technické oleje
- barvy, lepidla, rozpouštědla, nádoby a štětce se zbytky barev
- kyseliny a hydroxidy
- detergenty a odmašťovací přípravky
- léky
- pesticidy (prostředky na ochranu rostlin)
- baterie, akumulátory, suché galvanické články
- zářivky, výbojky a jiné předměty s obsahem rtuti

Mobilní sběrna spol. FCC Liberec, s. r. o., provede bezplatný svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
a jedlých olejů a tuků z domácností. Jedná se o odpady, které při uložení do nádob na běžný domovní odpad
nebo po vylití do odpadního potrubí mohou ohrozit životní prostředí či způsobit problémy v potrubí nebo na
ČOV. Kromě jedlých olejů a tuků, které předávejte separátně v dobře uzavřené PET lahvi, jde zejména o:

Sběr nebezpečných odpadů mobilní sběrnou – podzim 2022

PÁTEK 30. 9.
Husova
Janáčkova
PÁTEK 7. 10.
Švermova – Ostašovská
Tolstého – Heřmánkova
PÁTEK 14. 10.
Nová
Klášterského
PÁTEK 21. 10.
Čapkova
Březový vrch

Kontejner s obsluhou bude na stanoviště přistaven vždy ve 13.00 hod. a na místě bude do 17.00 hod. Do kontejneru bude obsluha přijímat odpady ze zeleně jako listí, trávu, suché rostliny, odstřižky z keřů a stromů, starou zeminu z truhlíků. Jiné odpady nebudou do kontejneru přijímány!
Statutární město Liberec, odbor ekologie a veřejného prostoru – informace na tel. čísle 485 243 456

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ODPADY ZE ZELENĚ podzim 2022

Září 2022
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Sběr vysloužilých elektrospotřebičů
Mobilní sběrna spol. FCC Liberec provede bezplatný svoz vysloužilých elektrospotřebičů od občanů. Vysloužilá elektrozařízení navíc podléhají zpětnému
odběru. Všechna získaná elektrozařízení budou svážena do sběrného dvora
a dále recyklována.

Vysloužilé elektrospotřebiče je možné také celoročně odevzdat ve sběrném
dvoře odpadů spol. FCC Liberec v průmyslové zóně Jih, ul. Ampérova. Drobné
elektrospotřebiče je pak možné odevzdat prostřednictvím sítě velkých červených kontejnerů.

Jde zejména o:

POZOR – stanoviště mobilního sběru s označníky neslouží k volnému odkládání odpadů, toto je možné postihnout pokutou do 200 000 Kč.

- pračky, myčky, sušičky
- mikrovlnné trouby
- televizory, monitory
- sporáky, varné desky

- digestoře, klimatizace
- lednice, mrazáky
- počítače a jejich příslušenství
- hračky, drobnou elektroniku

Podrobnější informace vám sdělí pracovníci Magistrátu města Liberce na
tel. č. 485 243 456 nebo pracovníci FCC Liberec na tel. č. 485 213 020.

Mobilní sběrna pojede po níže uvedených trasách v určených časech. Na jednotlivých zastávkách jsou instalovány označníky s názvem trasy a s číslem zastávky.
TRASA „A“ – 9. 11.
č. stan., místo

SOBOTA
čas zastávky

1. Gagarinova u č. p. 761
2. Gagarinova u č. p. 790
3. Křižovatka Strakonická – Kubelíkova
4. Domažlická – KRB
5. Křižovatka Švermova – Jáchymovská
6. Jáchymovská u č. p. 270
7. Wintrova u č. p. 493
8. Okružní u č. p. 512
9. Oblačná pod č. p. 487
10. Školní

TRASA „B“ – 20. 11.
č. stan., místo

8.00–8.15
8.20–8.40
8.45–9.00
9.10–9.30
9.40–10.00
10.10–10.30
10.45–11.15
11.30–11.50
12.00–12.30
12.40–13.00

NEDĚLE
čas zastávky

1. Květnové revoluce u č. p. 327
2. Třešňová u č. p. 618
3. Vodňanská
4. Hroznová u č. p. 694
5. Kmochova u č. p. 674
6. Malátova u č. p. 427
7. Jabloňová u č. p. 407
8. Cyrila a Metoděje u školy
9. U Mlékárny u č. p. 456
10. Rumjancevova u č. p. 1232

8.00–8.20
8.30–8.50
9.00–9.20
9.30–9.50
10.00–10.20
10.30–10.50
11.00–11.20
11.30–11.50
12.00–12.30
12.40–13.00

TRASA „C“ – 26. 11.
č. stan., místo
1. Kyjevské nám.
2. Křižovatka Mařanova – Kaplického
3. Česká – Sokolovna
4. Jeřmanická u č. p. 488
5. Pastelová u č. p. 1083
6. Dobiášova u č. p. 855
7. Ježkova u Gusta
8. Haškova u č. p. 948
9. Sametová u č. p. 720
10. Vlnařská u č. p. 688

PŘIPOMÍNÁME!
30. ZÁŘÍ – TERMÍN SPLATNOSTI MÍSTNÍHO
POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
ZA 2. POLOLETÍ 2022 (360 KČ ZA OSOBU)
 Před tímto termínem nebudou zasílány poštovní poukázky.
 Platby provádějte na účet č. 19–7963850237/0100 pod přiděleným variabilním symbolem bezhotovostním převodem z účtu, prostřednictvím České
pošty, hotově nebo platební kartou v pokladně v přízemí budovy Nového
magistrátu u přepážek č. 4, 5 a 6.

 Získat informace o stavu svého osobního účtu, případně nahlásit změny
v poplatkové povinnosti, je možno v přízemí budovy Nového magistrátu
u přepážek č. 22 a 23. Všeobecné dotazy směrujte na e-mail odpady@magistrat.liberec.cz nebo na telefonní čísla 485 243 (227; 243; 246; 226).

 Další informace k poplatku viz Obecně závazná vyhláška statutárního
města Liberec č. 5/2021 na webových stránkách města www.liberec.cz v odkazu Občan – Úřad – Vyhlášky a nařízení.
Upozornění se netýká poplatníků, kteří již poplatek za celý rok 2022 ve
výši 720 Kč uhradili.

SOBOTA
čas zastávky
8.00–8.20
8.30–8.50
9.00–9.20
9.30–9.50
10.00–10.20
10.30–10.50
11.00–11.20
11.30–11.50
12.00–12.20
12.30–13.00

TRASA „D“ – 27. 11.
č. stan., místo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Na Pískovně u č. p. 657
Křižovatka Borový vrch – Bezová
Libušina
Ruprechtická u č. p. 318
Slavíčkova u č. p. 68
Jeronýmova u č. p. 575
Aloisina výšina u č. p. 426
Křiž. Aloisina výšina – Franklinova
Křiž. Aloisina výšina – Nezvalova
Křiž. Aloisina výšina – Sněhurčina

NEDĚLE
čas zastávky
8.00–8.20
8.30–8.50
9.00–9.20
9.30–9.50
10.00–10.20
10.30–10.50
11.00–11.20
11.30–11.50
12.00–12.20
12.30–13.00

Obnova Demuthova kříže
Odbor ekologie a veřejného prostoru
V Radčicích nechal odbor ekologie a veřejného prostoru zrestaurovat boží muka zhotovená místním
rolníkem Antonem Demuthem
v roce 1850. Tento křížek najdete na
pozemku města v ulici Ke Sluji. Na
opravě se finančně podíleli i místní
občané, přičemž iniciativa obnovy
vzešla právě od zdejších obyvatel.
Restaurátorka boží muka rozebrala na jednotlivé díly k restaurování. Následně proběhla biosanace, čištění kamenných částí, došlo
ke zpevnění narušených částí kamene a k tvarové rekonstrukci. Při
obnově byly retušovány doplňky
a texty, bylo provedeno ošetření
a doplnění železných částí (kartuše
a lucerny) či pozlacení.
Místní občané si obnovené
památky váží; během září dojde
k menší oslavě a vysvěcení kříže.
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Doplňkový zdroj vody pro Kateřinky
V srpnu byla zahájena stavba doplňkového zdroje vody pro obyvatele v Kateřinkách.

Omezení kanceláře
hřbitova v Ruprechticích

Odbor ekologie a veřejného prostoru
Na tuto akci získalo město Liberec finanční podporu ze Státního fondu životního prostředí již
v roce 2020. S ohledem na růst cen
stavebních materiálů a práce bude
přidělená dotace dosahovat zhruba cca 45 % nákladů. Výše dotace
bude 1 763 222 Kč.
Stavbu lze rozdělit do dvou logických celků. Prvním bylo provedení hydrogeologického průzkumného vrtu o hloubce cca 80
m, který měl potvrdit dostatečnou
zásobu vody v podzemí za situace,
kdy nebudou negativně ovlivněny
okolní individuální zdroje vody.
Na tyto práce pak navazuje aktuálně probíhající druhá část, kdy dochází k zapojení čerpadla, vybudování vodojemu.
Nový zdroj vody bude sloužit

pro obyvatele Kateřinek. Místní obyvatelé jsou nyní odkázaní
pouze na původní, individuální
zdroje. Vybudování klasického vodovodu není vzhledem k dispozici
terénu a poměrně rozptýlené zástavbě ve finančních možnostech
města.

Krátkézprávy

Práce provádí firma Wero Water
a hotovo by mělo být nejpozději
v říjnu. Jedná se pouze o doplňkový zdroj vody, kde nebude probíhat
kontinuální odběr po celý rok, ale
jen v období, kdy obyvatelům nebudou stačit vlastní studny z důvodu poklesu hladiny podzemní vody.

Kancelář správy hřbitovů
v Ruprechticích bude od prosince do března uzavřena.
Důvodem je šetření energiemi.
„Zohledňujeme špatný ekonomický stav rozpočtu v kontextu
šetření s energiemi a na dobu
od prosince letošního roku do
března příštího roku uzavíráme kancelář správy hřbitova
v Ruprechticích. Samozřejmě
provoz hřbitova samotného
zůstane bez omezení,“ uvedl
náměstek primátora pro technickou správu města Jiří Šolc.

Otevřeli jsme pro Vás
novou lékárnu Dr.Max
OC Plaza
Palachova 1404, Liberec
pondělí–pátek
sobota
neděle

8.00–18.00
8.00 –12.00
zavřeno

OC Plaza

zdroj: seznam.cz

Ušetřete až polovinu
z doplatku na recept.
Sleva je poskytována po předložení Karty výhod Dr.Max ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky a vztahuje se na léky hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Nárok na slevu
mohou uplatnit držitelé Karty výhod Dr.Max při výdeji léků dostupných na recept ve všech lékárnách Dr.Max v ČR. Plnou výši slevy nelze poskytnout mj. v případě, že by sleva byla vyšší, než je maximální
obchodní přirážka lékárny, nebo pokud by prodejní cena léku byla nižší nebo na úrovni nákladů, které Dr.Max vynaložil na jeho pořízení. Úplná pravidla, jakož i případná oznámení o změnách či ukončení
akce jsou k dispozici v lékárnách Dr.Max a na stránkách kartavyhod.drmax.cz.
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My všichni školou povinní
Kroužky jsou připraveny

Technické muzeum pro děti

Přes prázdniny bylo v DDM Větrník živo. Zahrada se hemžila
dětmi z příměstského tábora pro předškolní děti, které měly
právě zavřené svoje mateřské školy, a snad v každé místnosti
jste našli další, starší děti, jak něco tvoří a zkoumají.

Technické muzeum se počátkem školního roku zaměřuje
především na děti. Školáci se mohou přihlásit do technických
kroužků a pro všechny děti je na 25. září připraven zajímavý
program.

Michaela Horáčková

Eva Daňková

Kromě oblíbených příměstských
táborů pořádá Větrník také pobytové tábory a semináře. Jedním
takovým byl např. pětidenní pobytový seminář s názvem „Nebýt
sám“, v rámci kterého 25 dětí ze
Žitavy a 31 dětí z Liberce vyjelo do
Krkonoš na chatu Vejpálka. Děti tu
spolu sdílely své zážitky z posledních dvou let, a to především hrami
a technikami dramatické výchovy.
Žitavské děti byly tradičně národnostně velmi heterogenní
(a s různými životními příběhy),
ty liberecké byly tentokrát všechny
ukrajinské, často z řad válečných
uprchlíků. I přes všechna traumata
převážila radostná atmosféra, hravost a nově navázaná přátelství.

Technické muzeum chystá rozloučení s prázdninami formou
dětského dne, který se pod názvem
Barevný podzim v Technickém muzeu uskuteční v neděli 25. září od 10
hodin.
Mladé cyklisty a motoristy čeká
soutěž v rychlosti i obratnosti. Dopravní prostředky – kola, šlapací
autíčka a tříkolky budou k dispozici. Malíři mohou nakreslit křídou
na asfalt, co se jim v Technickém
muzeu nejvíce líbí, a s veselou písničkou se uplatní i dobří zpěváci.
Na výherce soutěží čekají sladké
i věcné ceny, hlavní cenou je projížďka historickým vozem. Pro
nejmenší je uchystán skákací hrad
a jezdit bude i dětský vláček.

Díky výtvarným dílnám si všichni
odváželi i drobné dárečky. Nyní je
ale už ve Větrníku připraveno vše
na blížící se kroužky. Kromě těch
tradičních mohou děti letos navštěvovat nově třeba kroužek fotografický.

V případě nepříznivého počasí
bude program přesunut do vnitřních prostor. Vítán je samozřejmě
i dospělý doprovod. Vstupenky do
muzea budou mít dospělí za sníženou cenu, děti vstup volný.
Další podrobnější informace najdete na www.tmliberec.cz.

Školní rok bude přetěžký. Ale zvládneme to
Čeká nás přetěžký školní rok a nebude nám asi vždycky hej. Ale zvládneme to! Asi tak se dá předem charakterizovat následujících deset měsíců zejména v našich základních školách. První zřejmou výzvou je nepochybně vzdělávání a začlenění ukrajinských dětí, druhou je pak zatím velká neznámá v podobě dodávek zemního plynu.
Ivan Langr, náměstek primátora
pro kulturu, školství, sociální věci
a cestovní ruch
Veřejnost jsme už informovali
o tom, že k červnovým mimořádným zápisům do základních škol
přišlo 557 ukrajinských dětí. Bylo
jasné, že přes prázdniny se tyto
počty mohou i významně upravit
(oběma směry) především kvůli pokračující migraci i nestálosti
v pobytech uprchlíků, kteří hodně
mění adresy.
K začátku září (2. 9.) tak máme
ve školách dalších 80 žádostí na
zapsání ukrajinských dětí ke vzdělávání. Ale dá se předpokládat,

že desítky jiných, již zapsaných,
se v září do škol vůbec nedostaví
a my je naopak budeme moci ze
systému vyřadit.
Daleko zásadnější je ovšem
samo začleňování. Zjednodušeně
řečeno, od 1. září se musí nařízením MŠMT každá škola s více než
5 dětmi-cizinci (dosud bylo kritériem alespoň 5 % cizinců ze všech
dětí) postarat o jejich náležitou
a bezplatnou jazykovou přípravu
(tj. hodiny češtiny navíc). To nepochybně pomůže jejich hladšímu začlenění a porozumění češtině, nicméně otázkou mnohde
zůstává personální zajištění této
služby. Jsem však přesvědčen, že

to školy s podporou města zvládnou. A všem ředitelům ZŠ patří ještě jednou poděkování, jak
skvěle se k této naprosto mimořádné situaci postavili.
Zemní plyn. Slovní spojení, které nám zní v uších každodenně.
A přes všechna ujišťování nevíme
s jistotou, zda ho bude přes zimu
dostatek. Z našich 22 základních
škol je na plyn napojena hned polovina (u MŠ je to dokonce 17 ze
30), v případě výpadku dodávek bychom tedy museli řešit, jak v těchto
školách zajistit další výuku.
Nechceme nic ponechat náhodě ani nejistým prognózám
a s řediteli o tom již diskutujeme,

i kdyby to měl nakonec být jen
teoretický a nenaplněný scénář.
Základní alternativy jsou patrně
jen dvě (+ jejich kombinace): svět
online, který jsme praktikovali již
v době covidu, nebo tzv. směnování. Tedy střídání ve školách, které
jsou na centrálním zásobování
teplem. V každém případě ale budeme připraveni, abychom zajistili
povinné vzdělávání v každé situaci. U mateřských škol to samozřejmě bude složitější, postarat se musíme hlavně o předškoláky. Přes
jisté nepříznivé vyhlídky ale chci
popřát učitelům, dětem i rodičům
co možná nejklidnější rok a vzkázat jim: zvládneme to!
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www.naivnidivadlo.cz

říJeN 2022

SOBOTA

8.

10: 00
1 1 : 00

D OD O
W o r k s h o p : V y r o b s i s v o u l o u tk u !

Sá l N DL
At e li é r N D L

SOBOTA

17: 00

Premiéra:
P A V L i k, B O B B y A D u c h O V é m ě S t A

Sá l N DL

22.

1 0 :0 0

J A k c h O D i L k u B A z A m Ar k y t O u A tř i P ř A D L e N y

S t u d i o ND L

PONDĚLÍ

19:3 0

V e č e r v Na i v n í m :
NeJhODNěJší meDVíDci & DiVADLO NA tAhu: kLešice

Sá l N DL

STŘEDA

19:3 0

Večer v Naivním:
J u k e B Ox

S t u d i o ND L

SOBOTA

10 : 00
1 5: 0 0

B A B i č k A č e r V e N é kA r k u L k y D N e S S L A V í N A r O ze N i N y !
r od i n n é od p o l e d n e :
PO há D k A O L i A z c e + p r o c h áz ka d iv ad e l n ím z ák u l i s í m

S t u d i o ND L
Sá l N DL

15.

SOBOTA

24.
26.
29.

SOUTĚŽ!

Který architektonický sloh
zosobňuje
tento duch města?
A) baroko
B) gotika
C) funkcionalismus
Správnou odpověď pošlete
do konce září na mail:
soutez@naivnidivadlo.cz
Vylosovaný výherce obdrží
dva lístky
na představení zdarma

Naivní divadlo hraje také v následující dny:
2. 10. 16:00

13. 10.
14. 10.
17. 10.
18. 10.
19. 10.

9:00, 10:30
9:00, 10:30
9:00, 10:30
9:00, 10:30
9:30, 17:00

20. 10. 9:00, 10:30
22. 10. 11:00, 15:00
24. 10.
25. 10.
31. 10.

9:00, 10:30
9:00, 10:30
9:00, 10:30

Kabinet zázraků neboli Orbis pictus Mezinárodní loutkový
festival Bábkarská Bystrica,
Slovensko
Pavlik, Bobby a duchové města
Zadáno pro školy
Pavlik, Bobby a duchové města
Zadáno pro školy
Pavlik, Bobby a duchové města
Zadáno pro školy
Zadáno pro školy
Pavlik, Bobby a duchové města
Kabinet zázraků neboli Orbis pictus Festival KULT,
Ústí nad Labem
Pavlik, Bobby a duchové města
Zadáno pro školy
Budulínek
Brusel, Belgie – Théâtre
Royal du Peruchet
Dodo
Zadáno pro školy
Dodo
Zadáno pro školy
Pohádka o Liazce
Zadáno pro školy

Naivní divadlo Liberec
Moskevská 32/18
460 31 Liberec 1
telefon do pokladny: +420 485 253 611
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První den voleb proběhne hlasování v pátek 23. září od 14.00 do 22.00 hod., druhý den voleb v sobotu 24. září 2022 od 8.00
do 14.00 hod. Případné druhé kolo voleb do Senátu se uskuteční 30. září a 1. října 2022 ve shodných časech jako v prvním
kole. Hlasování na území města proběhne na obvyklých místech v 87 volebních okrscích, včetně Vratislavic nad Nisou.

Volby^Liberec ‘22
Září 2022

Příloha Zpravodaje Liberec

Vychází v nákladu 54 200 kusů | zdarma

Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu
VOLEBNÍ MÍSTNOSTI
Údaj o volebním okrsku a umístění volební místnosti obdrží volič
společně s doručenými hlasovacími lístky (na doručovací obálce).
Hlasovací lístky musí být doručeny
nejpozději 20. 9. 2022 (budou k dispozici i ve volební místnosti). Na
webových stránkách SML je zveřejněn seznam volebních místností včetně adres. Telefonní spojení
bude zveřejněno až v den voleb.
Voliči s trvalým pobytem na
úřední adrese (nám. Dr. E. Beneše
1/1) jsou zapsáni v okrsku č. 1, tj.
Střední zdravotní škola a VOŠ zdravotnická, Kostelní 8/9.
SEZNAMY VOLIČŮ
Stálý seznam voličů vede obecní úřad pro voliče, tj. státní občany
ČR, kteří alespoň druhý den voleb
dosáhli věku nejméně 18 let a kteří
jsou v této obci přihlášení k trvalému pobytu.
Voliče, který není státním občanem ČR (občan EU), zapíše na jeho
žádost obecní úřad do dodatku stálého seznamu voličů (jen pro volby
do zastupitelstev), pokud žádost
bude podána ve lhůtě do 21. 9. 2022
do 16.00 a bude prokázáno státní
občanství státu EU a trvalý nebo přechodný pobyt v obci. Zápis do dodatku provádí kancelář č. 210 (magistrát) – odbor správní a živnostenský.
Zvláštní seznam voličů je veden
pouze pro volby do Senátu, a to pro
voliče ze senátního obvodu č. 34,
který je ve dnech voleb v nemocnici
nebo jiném zdravotnickém či sociálním zařízení.
PROKAZOVÁNÍ TOTOŽNOSTI
Volič musí prokázat svou totožnost a státní občanství ČR platným
občanským průkazem nebo platným cestovním dokladem. Cizinec
(státy EU) pak platným průkazem
o povolení k pobytu nebo platným
potvrzením o přechodném pobytu.

Bez předložení platného dokladu
nebude voliči umožněno hlasování.
Od srpna 2021 již není možné
vydávat OP s omezenou platností
na jeden měsíc pro výkon volebního práva. Proto je nutné, aby si
každý, kdo má zájem hlasovat, včas
zkontroloval platnost OP a případně v dostatečném předstihu podal
žádost o nový. Při změně trvalého
pobytu, stavu, jména a příjmení
automaticky končí platnost OP 45
dnů od provedené změny. Platnost
OP lze ověřit na https://aplikace.
mvcr.cz/neplatne-doklady/.
VOLIČSKÉ PRŮKAZY
POUZE PRO SENÁTNÍ VOLBY
Voličské průkazy se vydávají
pouze pro volby do Senátu. Voliči,
který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je
zapsán, vydá obecní úřad v místě trvalého pobytu na jeho žádost voličský průkaz. Žádost lze podat osobně do okamžiku uzavření seznamu
voličů (do 21. 9. 2022 do 16.00) nebo
v listinné podobě opatřené úředně
ověřeným podpisem nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (fyzické nebo podnikající fyzické osoby). Podání musí být
doručeno nejpozději 7 dnů přede
dnem voleb (do 16. 9. 2022 do 16.00)
na příslušný obecní úřad. Obecní
úřad předá voličský průkaz nejdříve
15 dnů přede dnem voleb osobně
voliči, případně osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným
podpisem žadatele, anebo jej voliči
zašle na jím uvedenou adresu do
vlastních rukou výhradně adresáta.
S voličským průkazem mohou voliči
ze senátního volebního obvodu č.
34 volit pouze na území tohoto obvodu.
Při volbách do zastupitelstev
obcí volič musí hlasovat v okrsku,
kde je zapsán ve stálém seznamu
voličů. Pro tento typ voleb se voličské průkazy nevydávají.

obálky jeden hlasovací lístek s vybraným kandidátem. Tento lístek
volič nijak neupravuje. Poté vloží
žlutou úřední obálku s hlasovacím
lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ
DO ZASTUPITELSTVA
Do Zastupitelstva města Liberec se bude volit 39 zastupitelů.
Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva
obce má být zvoleno.
Volič může na hlasovacím lístku:
 označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to
v kterémkoliv ze sloupců, v nichž
jsou uvedeni kandidáti volebních
stran (max. 39 křížků),
 označit křížkem ve čtverečku
v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební
stranu; hlas dostanou všichni kandidáti této strany,
 označit křížkem ve čtverečku
v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu a zároveň může označit
v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro
které hlasuje, a to v libovolných
samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební
strany. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik
kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni,
a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou
kandidáti označené volební strany
uvedeni v jejím sloupci.
Upravený hlasovací lístek vloží
volič za zástěnou do šedé úřední
obálky. Poté vloží šedou úřední
obálku s hlasovacím lístkem před
okrskovou volební komisí do volební schránky.
Podrobné informace ke způsobu
hlasování, včetně příkladů, naleznete na stránkách Krajského úřadu
Libereckého kraje www.kraj-lbc.cz.

HLASOVÁNÍ VE
ZDRAVOTNICKÝCH
A SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH
V nemocnici, porodnici, ústavu sociální péče nebo obdobném
zdravotnickém zařízení může volič
hlasovat mimo okrsek svého trvalého bydliště:
a) na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů (pouze pro
volby do Senátu), který magistrát
vede pro voliče, který není v Liberci přihlášen k trvalému pobytu,
popřípadě nemůže z důvodů, že
je ve zdravotnickém zařízení, volit
ve svém volebním okrsku, v jehož
stálém seznamu je zapsán. Správa
zařízení předá seznam obecnímu
úřadu nejpozději 7 dnů před volbami (tj. 16. 9. 2022 do 14.00 hod),
b) na základě voličského průkazu (pouze pro volby do Senátu).

HLASOVÁNÍ DO SENÁTU
Volič v prostoru pro úpravu hlasovacího lístku vloží do žluté úřední

Info k volbám včetně formulářů:
www.liberec.cz, www.kraj-lbc.cz,
www.mvcr.cz, www.czso.cz.

NÁVŠTĚVA S PŘENOSNOU
VOLEBNÍ SCHRÁNKOU
Volič může požádat ze závažných důvodů obecní úřad a ve
dnech voleb okrskovou volební
komisi, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost. Komise může navštívit voliče s přenosnou schránkou pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla
zřízena. Stejně tak vyhoví obecní
úřad i voliči, který je hospitalizován v nemocnici nebo v obdobném
zdravotnickém zařízení, jestliže se
nachází ve stejném volebním okrsku jako trvalý pobyt voliče. Požadavky lze hlásit na tel. 485 244 841.
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Liberecká radnice naléhavě
potřebuje novou energii a
zaměření na to, co skutečně
zlepšuje životy občanů.
My tu energii i zkušenosti
máme.

zelenější
město, které je
připravené na
budoucnost

opravené
chodníky,
bezpečí pro
malé i velké

5
www.liberecotevrenylidem.cz

Září 2022

levnější
energie z
městské
elektrárny

kvalitní škola
v každé
městské
čtvrti

spravedlivé
rozdělení peněz
pro lepší život
na sídlištích

Kandidát na primátora

Jaromír

Baxa

Září 2022
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PETR ŽIDEK

LUCIE ŽIDKOVÁ

PETR OLYŠAR

MARTIN HOZA

PETRA BŘEŇOVÁ

JIŘÍ VESELKA

LUMÍR VADOVSKÝ

MARTIN TRITA

MARTIN DITRICH

DANIEL RAGÍN

FRANTIŠEK PŘÍHODA

LADISLAV DZAN

ONDŘEJ ČERVINKA

DALIBOR KOBRLE

BARBORA SVATOŠOVÁ

Volební program

a Podještědské levice

pro statutární město Liberec
Bydlení
Výstavba družstevních bytů na
neziskovém principu s pomocí příspěvku od Státního fondu rozvoje
bydlení a stavebního spoření.
Výstavba obecních nájemních bytů
s nákladovým nájemným pro určité
skupiny obyvatel, např. pro seniory
a sociálně slabší rodiny.
Sociální služby
Výstavba domů s pečovatelskou
službou, azylů pro osamělé matky
s dětmi.
Školství
Cenovou a vzdálenostní dostupnost mateřských škol.
Doprava
Přestavba autobusového nádraží a jeho propojení s vlakovým
nádražím, údržba místní komunikační sítě, výstavba chodníků a
zastřešených zastávek.

Září 2022

Bezpečnost
Rozšíření kamerového systému
do míst s vyšší kriminalitou.
Kultura a sport
Upravit pro rekreační potřeby
Lesní koupaliště, rybník Vesec, přehradu, poskytovat finanční dotace
na bezplatné využívání školních
prostor pro zájmovou činnost,
tělovýchovu a další volnočasové
aktivity.
Samospráva
Zpracování a realizace projektů na
oživení prostoru v centru města
– květinová výzdoba, lavičky, pítka,
WC – se zvýšením úlohy městského
architekta, úprava pravidel dotačních programů města Liberec a
maximální využití dotačních fondů
a programů Libereckého kraje,
jednotlivých ministerstev a Evropské unie s aktivním působením při
vyhledávání dotačních možností.
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ZA NÁS
BUDE LÍP!
REÁLNÉ CÍLE,
NE VZDUŠNÉ ZÁMKY

2

Šárka Prachařová
kandidátka na primátorku

www.anobudelip.cz

www.chcemelepsicesko.cz

Marek Vávra
Leoš Ptáček
47 let, majitel pivovaru Albrecht, člen
Rady města a Zastupitelstva města
Liberec

PracharovaHnutiAnoLiberec

Mgr. Jiří Šolc

Bc. Martina Teplá

Adam Lenert

44 let, náměstek primátora pro
technickou infrastrukturu města
a informační technologie, člen Rady
města a Zastupitelstva města Liberec

46 let, sociální pracovnice, členka
Zastupitelstva města Liberec

36 let, vedoucí Odboru územního
plánování města Liberec Magistrátu
města Liberec

BUDEME PROSAZOVAT:
Jsme zkušený tým, za kterým je práce na radnici vidět.
Neslibujeme nereálné věci. Jsme Liberečáci každým
coulem, máme zde své rodiny. Máme odpovědnost
a vizi, nebojíme se ji splnit. Jak vypadá?
MUDr. Zdeněk Šembera

Ing. Jaroslav Šrajer

47 let, kardiolog, člen Zastupitelstva
města Liberec

66 let, dopravní inženýr, důchodce,
člen Zastupitelstva města Liberec

● Město bez hádek a politikaření, řízené konstruktivně.
● Investice a opravy nejen v centru,
ale především v městských částech.
● Fungující sociální a navazující služby,
včetně služeb pro seniory.
● Průjezdný Liberec bez kolon a zmatků.
● Pokračování v modernizaci škol a školek.

Ing. Vojtěch Prachař

Jaroslava Kašparová

30 let, projektový a finanční manažer

67 let, jednatelka společnosti,
důchodkyně

Zadavatel: ANO 2011; zpracovatel: ANO 2011

● Nová hřiště a sportoviště.
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25th
KINO
KONFERENCE
FEST

4.—8.10. 2022
Kino
Zátopek, Jan Koller, Poslední závod, Mára jde do nebe, Nagano Tapes
Konference
Marián Jelínek, Ondřej Bank, Klára Kolouchová, Tomáš Kraus

GALAVEČER
TUL Fest
Paulie Garand
Galavečer
Olga Lounová a sportovní hvězdy

WWW.SPORTFILM.CZ

Září 2022
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NATANKUJTE
ZADARMO
s Českým rozhlasem Liberec
Po celé září vyhrávejte v našem
vysílání poukázky na pohonné hmoty
v hodnotě 1 000 Kč!
Liberec 102.3 FM

R-LBC
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HLAVNÍ PARTNEŘI

POŘADATELÉ

EVROPSKÝTÝDENMOBILITYLIBEREC
ZÁŘÍ 2022

Kombinuj a jeď!
EVROPSKÝTÝDENMOBILITYLIBEREC

ZÁŘÍ
Hlavní2022
program na náměstí Dr. E. Beneše
Pondělí 19. 9. | 12.30–17.30

Kombinuj a jeď!

Jak fungují sdílená vozidla, kola a koloběžky
Hlavní
program na náměstí Dr.
Bezpečnost chodců i cyklistů, první pomoc
Pondělí
9. | 12.30–17.30
Poradenství19.
pro elektrokola
a elektromobily
Výhody MHD, pravidla a bezpečnost
Jak fungují pro
sdílená
vozidla,
kola
a koloběžky
Stanoviště
zdravý
životní
styl
Bezpečnost
i cyklistů,
první pomoc
Biketrialové chodců
a parkourové
vystoupení
Poradenství pro
elektrokola
Prohlédněte
si policejní
vůz a elektromobily
Výhody MHD, pravidla a bezpečnost
26.08.2022 11:21:52
Stanoviště pro zdravý životní styl
Biketrialové a parkourové vystoupení
Cyklojízda
Prohlédněte
si policejní
vůz
s
Cyklisty
Liberecka

(Milostivé) léto
na podzim?

v_127_97_LB.indd 1

Rozhodně ano! Stát od 1. 9. 2022 nabízí znovu
příležitost, jak se zbavit vysokých úroků
a poplatků u exekucí vůči obci, zdravotní
pojišťovně, dopravnímu podniku a dalším veřejným
institucím. Jednejte rychle, na vše máte čas jen do
30. 11. 2022!
Poradíme vám, jak si z chmurného podzimu
udělat příjemné léto.
PODMÍNKY A PŘEHLEDNÝ NÁVOD, JAK NA TO,
NAJDETE NA NEDLUZIMSTATU.CZ.

Úterý 20. 9. | 17.00
Sraz před OC Plaza u vodotrysků
Cyklojízda
s Cyklisty Liberecka
Soutěž
o ceny
Úterý 20.
9. | 17.00
Sraz před OC Plaza
u vodotrysků
„Chodím
pěšky“
22. 9.–22. 10. 2022
Informace k soutěži najdete na www.liberec.cz
Soutěž o ceny
„Chodím pěšky“
#MobilityWeek
22. 9.–22. 10. 2022
Informace k soutěži najdete na www.liberec.cz
#MobilityWeek

nedluzimstatu.cz

Zdravé město
^Liberec

LIBEREC Františkov | KERDA.CZ

Zdravé město
^Liberec

LIBEREC Františkov | KERDA.CZ
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21. st

Malé divadlo

MOJE PRVNÍ ŽIDOVSKÉ VÁNOCE

[ H. Galron ]

Č1/1

Drama o hledání lidské identity.

23. pá

[ Francis Poulenc ]
PŠ/1
Mistrovské operní drama o nezdolné víře, oběti a přátelství.
1. PREMIÉRA.

24. so

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

25. ne

21. st

DIALOGY KARMELITEK

[ Francis Poulenc ]

24. so

30. pá

26. po KONCERT

28. st

HRA, KTERÁ SE ZVRTLA [ Lewis, Sayer, Shields ]
Originální komedie, která nenechá vaši bránici odpočinout.
VRAŽDA V ORIENT EXPRESU
[ Ken Ludwig, Agatha Christie ]
Slavná detektivka Agathy Christie ve zcela novém
divadelním zpracování.
[ Giuseppe Verdi ]
K5/2
Verdiho mistrovské dílo o tragické lásce, žárlivosti a intrikách.

Šaldovo divadlo

Č/1

Malé divadlo
2. ne

30. pá OTELLO

ALOIS NEBEL

[ Jaroslav Rudiš, Jaromír 99, Adam Skala ]
Sudety v mlze. Divadelní podoba známého
komiksového románu.

Zadáno pro Krajské ředitelství Policie LK.
Začátek v 17 h.

27. út

LILIOM
[ Rie Morita, Ferenc Molnár]
Milostné taneční drama.

PŠ2/1

2. PREMIÉRA.

OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE
[ B. Hrabal, P. Palouš ]
Slavná novela Bohumila Hrabala
se po letech vrací na prkna Malého divadla.
Zadáno pro školy, začátek od 10 h.

DIALOGY KARMELITEK

K6/ČB/1

ZÁŘÍ

Šaldovo divadlo

Září 2022

5. st

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

K3/1

[ Jaroslav Rudiš, Jaromír 99, Adam Skala ]
Sudety v mlze. Divadelní podoba známého
komiksového románu.

TARTUFFE [ Moliére ]
Klasická veršovaná komedie o věčné
přitažlivosti přetvářky. PREMIÉRA.

PM/1

RD/1

11. út

TARTUFFE [ Moliére ]
Klasická veršovaná komedie o věčné
přitažlivosti přetvářky.

K2/2

5. st

DIALOGY KARMELITEK [ Francis Poulenc ]
OB1/1
Mistrovské operní drama o nezdolné víře, oběti a přátelství.

13. čt

6. čt

MAUGLÍ [ A. Březina, M. Mikanová, R. Kipling ]
Dobrodružné taneční divadlo inspirované Knihou džunglí.

LILIOM [ Rie Morita, Ferenc Molnár]
Milostné taneční drama.
Zadáno pro školy, začátek v 10 h.

16. ne

8. so

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

ABY SE DĚTI DIVILY – host DIVADLO BOLKA
POLÍVKY [ Alois Mikulka ]

9. ne

NIKOLA ŠUHAJ [ Ivan Olbracht, Petr Ulrych ]
Slavný příběh o legendárním podkarpatském
zbojníkovi s písněmi Petra Ulrycha.

11. út
13. čt
14. pá

HLEDÁ SE TENOR: MUZIKÁL

2. ne

LEGENDA Z MLŽNÝCH HOR

[ Kučera, Janků, Chválová ]
Činohra, opera a balet ve světě ryzí divadelní fantazie.

PRINCEZNA ZE MLEJNA – host
Pohádka dle ﬁlmové předlohy režiséra Zdeňka Trošky
v podání Divadla Agáta. Začátek v 16 h.

[ Brad Carroll ]

KDO SE BOJÍ VIRGINIE WOOLFOVÉ?

18. út

PŠ/2

[ Edward Albee ]
Slavné komorní drama plné překvapivých zvratů
a krutých her. 1. PREMIÉRA

15. so

KDO SE BOJÍ VIRGINIE WOOLFOVÉ?

Inscenace je inspirována texty a obrázky
pana A. Mikulky, známého brněnského malíře,
sochaře a spisovatele.
Představení i ve znakové řeči, začátek v 16 h.

OB/1

Zadáno pro KSK.

PŠ2/2

[ Edward Albee ]
2. PREMIÉRA. Změna hracího dne pro abo.

16. ne

DIVOTVORNÝ HRNEC [ Lane, Hartburg, Saidy ]
Pohádkový muzikál nejen o hledání pravého štěstí. Začátek v 16 h.

17. po

VÝBĚR Z BESÍDEK – host DIVADLO SKLEP

18. út
20. čt

DIALOGY KARMELITEK [ Francis Poulenc ]
MAŠÍNGUN BROTHERS [ DEKKADANCERS ]

ŘÍJEN

7. pá

1. so

19. st

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

OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE
[ B. Hrabal, P. Palouš ]
Slavná novela Bohumila Hrabala se po letech
vrací na prkna Malého divadla.

20. čt

BURIAN [ Tomáš Dianiška ]
Groteska o libereckém králi komiků,
který hrál za každou cenu.

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

O/1
OB2/1

Tragikomická taneční gangsterka z československých padesátek.

Předplatné 2022/23 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. E. 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 finanční podpory Statutárního města Liberec, Libereckého kraje a Ministerstva kultury ČR.
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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 Dagmar Neumannová.

Zdravá strava. V restauraci: „Pane vrchní, co nám můžete dnes doporučit k obědu?“ „Velmi chutné jsou krůtí nudličky s pikantní omáčkou a opékané
Křížovka: Zdravá
strava.
V restauraci:
„Panezdravé?“
vrchní, co „Samozřejmě.
nám můžete dnes doporučit
k obědu?" „Velmi
chutnékřížovky.)
jsou krůtí nudličky s pikantní omáčkou a opékané brambory."
brambory.“
„A jsou
ty krůtí
nudličky
...“ (Dokončení
v tajence
„A jsou ty krůtí nudličky zdravé?" „Samozřejmě. (Dokončení v tajence křížovky.)"
Pomůcka:
aplom,
aršin, oars

Patřící býv.
čes.herci
(Jaroslav)

Skříňka na
klenoty

Bývalá
bulharská
jedn.délky

Číselné
údaje

Dětsky
ještě

Kdekoliv

Očistit
vodou

^L

..Semena..
k setí
(sloven.)

Náš.folk.
zpěvák
(Vlasta)

Výzkum
mínění

Skluzy

^L

Anglicky
„vesla"

Žádná
osoba

Slovensky
„sněm"

Část
místnosti

Nepokoj

Německy
„leden"

Nejvyšší
správní
soud (zkr.)

Latinsky
„rovněž"

Podávat
potravu

Domluviti si

Orosit
drobnými
krůpějemi

1.DÍL
TAJENKY

Umělecké
trojice
OptoKinetický Nystagmus
(lék.zkr.)
Slovenská
vokaliz.
předložka

Malá
Evelína

Bezválečný
stav (slov.)

Tísnit

Andradit
(granát)

Pracovat na
stavu

Natrid yttria

Total Drive
Line (zkr.)

Tropická
step

Zavařené
ovoce

Jihlavský
podnik

Tulení kůže

Inic.ilustr.
Kašpara

Ruský revolucionář

Tělocvik
(slang.)

Obec sev.
od Mělníka

Poschodí

Ožehávat

Osvěžit

^L

Básnický
zápor

Uměleckoprůmysl.
muzeum

Bulharská
měna

2.DÍL
TAJENKY

Usazenina

Němec

Blednout

Graﬁcká
technika

Student
lékařství

Závodní
stráž (zkr.)

Chem.zn.
hliníku

Lalůček
žlázy

Příčné
břevno na
zahrazení

Maďarská
řeka

Senoseč

Organická
páchnoucí
látka

Přítel Amise

Tajenka:

JEŠTĚ NIKDY JSEM JE NEVIDĚL MARODIT

hledá nové zaměstnance na pozici

SILNIČÁŘ
pro pobočku do Liberce
Podrobnosti naleznete na
https://silnicelk.cz/kariera
Průměrná reálná měsíční mzda

26 000–32 000 Kč

Požadujeme:
• řidičský průkaz skupiny C
• profesní průkaz
• dopravně psychologické vyšetření
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 způsobených
zaměstnavateli
• sociální fond
Zaujala Vás naše nabídka?
Zavolejte na +420 773 042 541
nebo zašlete svůj životopis na
jana.pechlatova@silnicelk.cz

CHCETE SE STÁT PŘÍSLUŠNÍKEM VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY ?

1

VAZEBNÍ VĚZNICE LIBEREC HLEDÁ
STRÁŽNÉ VĚZEŇSKÉ STRÁŽE
Nabízíme:

Požadujeme:

Stabilní zaměstnání
Státní občanství ČR, věk nad 18 let
Plat po základní odborné přípravě
Bezúhonnost, bez politické příslušnosti
32 260 Kč až 43 730 Kč
Střední vzdělání s maturitou, fyzická,
Náborový příspěvek 75 000 Kč
zdravotní a osobní způsobilost
Výhled renty, ozdravné pobyty
Služební poměr - 6 týdnů dovolené
Stálou dobu služby - fond doby služby 37,5 hodin týdně
Dobrá dostupnost (v blízkosti centra města Liberce)
Stravování v místě služby za výhodných podmínek
Bonusy ve formě FKSP: bezúročné půjčky
Posilovna v místě výkonu služby
Příspěvky na penzijní pojištění
Příspěvky na dovolenou apod.

VAZEBNÍ VĚZNICE LIBEREC
Pelhřimovská 347/3, Liberec 2
jtrnkova@vez.lbc.justice.cz
tel.: +420 482 426 270/271
mobil.: +420 602 784 967
mobil.: +420 602 784 931
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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.

Je nezbytné v současné krizi lidem pomáhat.
Zlevnění veřejné dopravy je ideální opatření

Nejčastější lítačka, kterou cestující v liberecké hromadné dopravě používají, je „třicetidenní základní“. Ta je ale oproti ročnímu
kuponu extrémně znevýhodněná, více než v jiných městech. Cestující, kteří si nemohou dovolit jednorázový náklad 3 650 Kč
za roční kupon, zaplatí ve výsledku 6 360 Kč, a tak ještě více prohlubují svoji těžkou životní situaci.
Josef Šedlbauer, Jindřich Felcman,
Jindřich Gubiš, Změna pro Liberec
Jako opoziční zastupitelé jsme
připravili návrh, kterým by byl lidem
nabídnut roční kupon na MHD „na
splátky“. Podstatou je, aby si cestující mohli kupovat měsíční kupon za
530 Kč tak, jak jsou zvyklí, a v momentě, kdy by si zakoupili v řadě
sedmý kupon (tím překročí cenu
zvýhodněné roční jízdenky), platila by jim jízdenka navíc o dalších
pět měsíců. Tento návrh byl radou
města Liberec, složenou ze Starostů,
ODS a ANO, zamítnut.
NEJDE SE JEN
VYMLOUVAT NA STÁT
Inflace v Česku se dostala již na
úroveň 20 %. Před námi je zima
a oprávněné obavy z drahé energie.
Ze sociologických průzkumů plyne,

že třetina domácností se dostává
za hranici chudoby, po zaplacení
nezbytných výdajů jim nezbývá
nic. Pomáhat v této situaci alespoň
nejohroženějším skupinám lidí tak
musí nejen stát, ale i obce a kraje.
Takovou pomoc není ostatně
možné nazvat rozpočtově nezodpovědnou. Extrémně vysoká inflace má totiž za následek, že stát,
kraje i obce mají navýšené daňové
příjmy. Stejně tak peníze vydané
za energie jdou z podstatné části
do veřejných rozpočtů. Jak přímo,
daní z přidané hodnoty a prostřednictvím zisků ČEZ, tak i nepřímo,
formou daně z mimořádných zisků,
ke které se hlásí prakticky všechny
politické strany. Je tak zcela přirozené, že tyto navýšené daňové příjmy
využije veřejný sektor k tomu, aby
pomohl alespoň nejohroženějším
skupinám obyvatel.

PROČ LIDEM NEPOMÁHAJÍ?
Bohužel vedení města Liberec
a stejně tak i vedení Libereckého
kraje nereaguje dobře.
Jednoduché a rychlé opatření,
které jsme vedení Liberce připravili, bylo odmítnuto. Údajně kvůli
nákladům, které byly odhadnuté na
max. 10 mil. Kč. Odhad inflací navýšených daňových příjmů Liberce je
řádově vyšší.
V případě cen za meziměstskou
veřejnou dopravu Liberecký kraj
navýšil její cenu od roku 2019 až
o 50 %. Na jaře tohoto roku navíc
přestaly platit zvýšené slevy pro studenty a důchodce dotované státem.
Liberecký kraj ovšem na zrušení
slev ani na následné navyšování základních životních výdajů kvůli letošní inflaci nijak nereagoval. Snad
jako z jiného světa působí, že v této
situaci Liberecký kraj zahájil stavbu

parkovacího domu pro úředníky za
bezmála čtvrt miliardy korun, ve
kterém jedno parkovací místo vychází skoro na 1 milion Kč.
DÁVÁ TO SMYSL HNED DVAKRÁT
Snížit ceny za veřejnou dopravu
je jak pro město Liberec, tak pro Liberecký kraj ideálním nástrojem, jak
pomoci v dnešní době lidem, a to
velmi dobře cíleně. Jednak využívají veřejnou dopravu ve větší míře
chudší lidé. Za druhé vede její intenzivnější využívání k omezení jízd
osobními automobily. Taková podpora veřejné dopravy tak zároveň
omezuje závislost Česka na dovozu
ruské ropy. A navýšené daňové příjmy měst a krajů se tím zčásti vrátí lidem hned, bez složitého papírování.
Text vychází z otevřeného dopisu, který jsme zaslali vedení Liberce
a Libereckého kraje.

Budoucí investice musejí být chytré

Petr Židek, ODS

Evropou se valí
energetická
krize.
Veřejné rozpočty čekají jako na spásu na
opatření vlády, které by mělo dát
vzniknout státnímu obchodníkovi
s energiemi. Ten by měl pro veřejné instituce, státní správu a samosprávy nakupovat energie, a tím je
na příští rok zajistit, hlavně za relativně přijatelnější cenu.
To je krátkodobé řešení, které
snad přijde, ale je už více než jasné,
že období levných energií je nenávratně pryč, a to možná na pěkně
dlouhou dobu. A to je samozřejmě

i výzvou pro budoucí správce měst
a obcí, Liberec nevyjímaje.
Radní či vedení města, které vzejde z blížících se voleb, tak
bude muset do svých plánů zahrnout mimo jiné i úplně nový pohled na realizaci budoucích investic města.
Doposud se bohužel řada investic, jako jsou rekonstrukce škol,
výstavby nových pavilonů, kulturních a sociálních zařízení apod.,
řešila především z pohledu nákladů na stavbu samotnou. Současná
situace s energiemi nás ale nutí,
a bude nás nutit stále víc, dívat se
na budoucí investice především
prizmatem budoucích provozních

nákladů. Je sice hezké, že se nám
podaří zrekonstruovat část objektů
libereckého výstaviště, ale bude-li
to za cenu provozu zcela zbytečného infocentra po dobu příštích pěti
let, pak je možná lepší slibovanou
dotaci odmítnout. A i na jakékoli
další investice musíme nahlížet
tak, aby nás jejich příští provoz
ekonomicky nesrazil na kolena.
Jeden příklad za všechny jsou
naše školy a školky. Více než polovina z nich se nachází v pavilonových budovách budovaných ve
druhé polovině minulého století.
A u řady z nich se už nyní plánují rozsáhlé rekonstrukce. A právě
tady bychom měli všechny plány

přehodnotit a řešit je s důrazem
na budoucí spotřebu energií.
U pavilonových škol se doslova
nabízí je důsledně a kvalitně zateplit, zajistit správně větrání,
měření a regulaci a na střechy
těchto škol umístit solární panely,
které by v kombinaci s tepelnými
čerpadly mohly v budoucnosti
minimálně tam, kde dnes topíme plynem, zajistit významný
podíl energetické soběstačnosti.
Přesně tímto způsobem se chceme nadále dívat na investice. Tak,
abychom v budoucnu vůbec na
nějaké investice měli prostředky.
Budoucí rozvoj města nechceme
jen protopit a prosvítit.
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Další masivní rozvoj sjezdového lyžování na Ještědu?
Zuzana Kocumová,
Liberec otevřený
lidem
Je Ještěd především určený pro
sjezdové lyžování, nebo máme více
myslet na udržitelnost, stabilitu
lesů, vodní hospodářství a koneckonců i na ty, kteří ho jen jako lyžařský kopec nevnímají?
Pro mě osobně je to téma o to
těžší, že jsem lyžař, člověk, který
bílé sporty miluje, a vlastně rozumím oběma postojům.
Pokud se ale mám rozhodovat
o takto těžkých tématech, snažím
se podívat na věc z nadhledu, aspoň trochu odosobněně od svých
vášní a koníčků.
Navíc objektivně – jako lyžař
vím, jak se vyvíjejí poslední zimy,
jak jsou stále kratší, za sněhem
jezdíme čím dál výš a dál. Oprav-

du je v této době racionální úvaha
předělat kopec v nadmořské výšce
mezi 500–1 000 m.n.m., a ještě „vytápěný“ městem, na velké sjezdařské středisko, které bude stále více
závislé na umělém zasněžování,
dodávkách energie, vody? Při současných problémech s energiemi
i na pouhé vytápění domácností,
udržení základních životních potřeb a standardů?

KONKRÉTNÍ ZMĚNY
Kromě mnoha dílčích změn,
které mi přijdou v pohodě a bezkonfliktní, některé i prospěšné
(třeba umožnění vybudování
nové retenční nádrže, aby se konečně přestalo zasněžovat z pitné
vody), návrh obsahuje i dvě zásadní změny, které by znamenaly
vybudování dalších dvou velikých
sjezdových tratí, velikostí a šířkou
odpovídajících Nové Skalce. Areál

by se zásadně rozšířil mimo současné hranice, jak na stranu za
kabinovou lanovku, tak na druhou
stranu.

ZMĚNY PROTI
PODEPSANÉMU REFERENDU
Zarážející je, že tyto navržené
změny navíc jdou proti podepsanému referendu, kde je výslovně
napsáno, že rozvoj areálu nebude
zasahovat mimo současné hranice
areálu.
Přemýšlím, jestli je možné, že
všichni ze zúčastněných (ředitel
areálu, primátor Zámečník i tehdejší moderátorka a přitom zastupitelka Renata Balašová) na tohle
zapomněli a vůbec tuto skutečnost
nezmínili v předloženém materiálu, který podporuje kácení?
A také přemýšlím, k čemu tedy
jsou memoranda, když si nikdo
nejen nepamatuje (nechce pama-

tovat), co v nich schválil, a vůbec se
jimi neřídí?
Argumentem pro budování
těchto velkých nových sjezdovek,
na které by mělo padnout kolem
30 ha lesa, je vybudování sjezdovek
pro rodiče s dětmi. Když pomineme, že to byl argument i pro budování (již fungující) Nové Skalky, tak
nejlepší rodinná sjezdovka je na
Pláních. Tam je ale problém jednak
dostat se s dětmi, jednak tam není
voda na zasněžování.
Proto jsem přesvědčena, že
i jako příznivci sjezdového lyžování bychom se měli soustředit
na využití toho, co máme. Zpřístupnění a zlepšení využitelnosti
Plání, zajištění zdrojů vody, komfortní propojení Plání se severní
stranou Ještědu. A kácet další desítky hektarů lesa, až využijeme
současné možnosti na již odlesněných místech.

Za čtyři roky se mohlo udělat o dost víc

Jaromír Baxa,
Liberec otevřený
lidem

Hodně lidí nám
říká, že od Starostů čekalo víc. My
taky. Hlavně proto, že koalice vedená primátorem Zámečníkem měla
vynikající výchozí pozici. Připravené projekty a stamiliony přichystané na účtech města. Luxusní pozici
v zastupitelstvu, sami Starostové
získali 16 hlasů, k většině jim chyběly pouhé 4 hlasy, a tak mohli
zastupitelstvem protáhnout téměř
cokoliv.
Starostům k úspěchu pomohli
zejména dva lidé, u kterých jsme
čekali, že Liberci pomohou. Tím
prvním je bezesporu hejtman Martin Půta. Ve vedení krajské koalice
dokázal, že se věci dají řešit docela
rychle, přímočaře a efektivně. Tím

28. 10.

druhým pak Lukáš Pohanka, starosta Vratislavic nad Nisou, kterého voliči ocenili za to, jak posouvá
Vratislavice. Tak moc, že dokonce
přeskákal J. Zámečníka a získal
úplně nejvíc hlasů ze všech v celém
Liberci.
I proto jsme čekali, že se Liberec
rozjede. Že se udělají ty připravené
projekty, přehrada, Tajch, že opraví
bazén, dojde na rekonstrukci bývalé galerie, autobusového nádraží a další. Že jim pomůže hejtman
Půta s úřadem, sem tam nějakou
dotací, a že jim dá lekci v tom, jak
efektivně řídit město. Že si vezmou
příklad z Vratislavic, protože jim L.
Pohanka vysvětlí, že za jeho úspěchem je to, kolik peněz dává do
hřišť, veřejné zeleně a dalších věcí,
které okolo sebe lidi vidí každý den.
Jenže z těhle nadějí se splnilo
jen málo. Hned po volbách hodně
projektů spadlo pod stůl, co hůř,

čtyři roky práce např. na projektu opravy bazénu vedly k tomu,
že máme sice krásný návrh, ale
finančně mimo možnosti města,
takže k ničemu.
Projekt autobusového nádraží
je na tom úplně stejně, přitom na
realizaci byly domluvené i peníze.
Neudělala se ani všechna připravená, naprojektovaná a s veřejností vydiskutovaná dětská hřiště,
a když, tak jen v omezeném rozsahu. Třeba peněz na dětská hřiště
dáváme míň než dávají v desetkrát
menších Vratislavicích.
M. Půta se sem tam ukázal na
nějaké městské akci, ale s vedením
města J. Zámečníkovi nepomohl
vůbec. L. Pohanka nedal za celé
čtyři roky v zastupitelstvu jediný
návrh, který by řešil něco přímo
v Liberci. Zato v klidu hlasoval pro
rozpočty města, kde se peníze na
veřejnou zeleň spíš snižovaly. Para-

doxně jsme na zastupitelstvu příkladem Vratislavic mnohem častěji
argumentovali my z opozice. Oba
pánové, M. Půta a L. Pohanka, posloužili jen jako tahák na voliče, Liberci ale reálně nepomohli.
Nesplněná očekávání vnímají
i koaliční zastupitelé, není divu, že
se dnes v koalici hádají snad stejně,
jako se hádali jejich předchůdci.
My z opozice jsme se snažili
udělat maximum, abychom městu pomohli. Proběhlo mnoho
schůzek a neformálních jednání,
kde jsme se snažili přimět tu jednoho, tu druhého k větší aktivitě
nebo k větší pomoci Liberci. Také
se nám podařilo v zastupitelstvu
vyjednat podporu pro řadu našich
návrhů. Ale pro celkový dojem
z vedení města je nejvýznamnější
výsledek práce primátora a jeho
náměstků, a ten zůstal i za naším
očekáváním.

Den otevřených dveří liberecké radnice
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Radka Loučková
Kotasová,
ANO 2011

Poděkování

Díky působení
na Libereckém kraji
a zároveň možnosti pracovat jako
náměstkyně města Liberce se mi
dostalo komfortu srovnání obou
prací, ale také chodu obou úřadů.
Musím beze zbytku konstatovat,
že na obou úřadech jsem měla tu
čest pracovat s kvalitními odborníky, s dobrými, ale i méně dobrými
lidmi.
Na radnici, konkrétně na odboru strategického rozvoje a dotací,
jsem se setkala s profesionálním
přístupem a lidmi, kteří svou práci
mají rádi a jsou ochotni pracovat
kvůli výsledku a dobré věci nad rámec svých povinností.
Navíc kdykoli jsem jako politik
byla v těžké situaci, vždy mi byli
ochotni poskytnout maximální
podporu a servis, abych argumentačně obstála. Pokud jsem přišla

s nápadem, vždy hledali cesty, jak
najít smysluplné řešení.
Musím říct, že toto se mi bude
opouštět s nelehkým srdcem.
Bohužel musím ale také konstatovat, že současné personální vedení magistrátu zdaleka neodpovídá mým představám o kvalitním
řízení úřadu pátého největšího
krajského města v republice.
Chybí mi zde ochota motivovat
ty, kteří si to zaslouží, kreativita či
chuť odlišit průměr od nadstandardně vykonané práce.
Moc mě to mrzí, protože jedině
tak se můžeme dočkat skutečně
funkčního a dobře organizovaného úřadu.
Abych ale nekončila negativně,
nechci rozhodně zapomenout na
poděkování všem, kteří na úřadě
pomáhají nám, politikům, posouvat věci kupředu. Je vás totiž
celá řada skvělých profesionálů,
ochotných vždy pomoci a zajistit
potřebné.
Přeji všem jen to dobré!

Čtyři roky v zastupitelstvu,
vlastně krátké, ale inspirující
Šárka Prachařová,
ANO 2011
Naše práce zastupitelů se blíží ke
svému závěru. Děkujeme za celý zastupitelský klub
hnutí ANO 2011 za důvěru, kterou
jste nám dali, a my jsme se mohli
podílet na správě města.
Byly to čtyři roky náročné na
události, které jsme nemohli ovlivnit, ale museli jsme se s nimi popasovat. Čtyři roky, které utekly jako
voda, a ne vše se povedlo tak, jak
jsme si my i vy představovali, ale
i tak se toho hodně povedlo a z vo-

lebního programu splnilo. Jedno
víme jistě, získali jsme zkušenosti,
které nás dostaly nohama na zem.
Děkujeme za vaše pochvaly
i kritiky, oboje nás nabíjelo energií,
pochvala motivuje, kritika posouvá. Děkujeme kolegům v koalici
i opozici za spolupráci.
Práce zastupitele je náročná
i inspirující, poznávali jsme se
vzájemně, učili se spolu komunikovat, naslouchat si, učili jsme se
hledat kompromisy a přistupovat
ke všemu s pokorou, ale i tak neuhnout, pokud jsme byli přesvědčeni o dobré věci pro město a pro
jeho občany.

Kam zajít o víkendu?
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Inventura primátora

Přes 14 tisíc. Zhruba na tolik e-mailů, zpráv i osobních dotazů jsem za uplynulé čtyři roky odpovídal občanům Liberce.
Jaroslav Zámečník, SLK
Bezpečnost ve městě, problémy
s dopravou a parkováním, správa
zeleně, veřejný prostor, nedostatek
bytů, zdravotnictví, MHD, rekonstrukce bazénu, vzdělávání, podpora sportu či kultury a v posledních
dnech pak ceny energií, inflace
a zdražování…
Témat, s nimiž se na mě obracíte,
je celá řada, a když jsem si začátkem
září dělal inventuru vašich dotazů
a svých odpovědí, napadlo mě, že
je škoda, že si některé z nich ostatní
nepřečtou.
Všechny dotazy se sem bohužel
nevejdou, proto jsem vybral alespoň některé a se souhlasem těch,
kteří mi je poslali, je nabízím i vám
ostatním.
Kdy jste se byl naposledy podívat na našich sídlištích? Víte vůbec,
v jak žalostném stavu jsou?
Ano. Velmi podrobně. I proto s kanceláří architektury města
připravujeme jejich postupnou
revitalizaci. Na sídlištích u nás
žije 50 tisíc Liberečanů. To je skoro polovina všech obyvatel města.
Aktuálně už se pracuje na 1. etapě
v Ruprechticích, další v pořadí je
sídliště Gagarinova a Vesec.
Jak chcete na úrovni města řešit
energetickou krizi?
Liberec musí aktivně bojovat
o to, aby získal teplárnu i spalovnu
nebo aby vlastnil alespoň důležitou
část obou těchto firem. Bez ohledu
na to, kdo je nebo bude jejich současným vlastníkem. Protože jinak
nemá šanci mít dostatečně silný vliv
na cenu tepla a energií, což považuji
za rizikové. S podporou státu musíme dělat maximum proto, abychom
byli co nejvíc energeticky soběstační, a rámci svých kompetencí nabídnout Liberečanům co nejvýhodnější podmínky.
Proč chcete kupovat lanovku?
Není město už tak dost zadlužené?
České dráhy jasně deklarovaly,
že nemají zájem o její další provozování. Město Liberec je vlastníkem
všech pozemků v lokalitě ještědské-

ho areálu a mělo by
mít kontrolu nad
dalším budoucím
vývojem a rozvojem v tomto území.
Město navíc nechce
lanovku kupovat přímo a „za své“.
Až přijde čas, chce najít partnera,
který projekt zafinancuje. Tomu
pak provoz lanové dráhy dlouhodobě pronajme, ale dál zůstane jejím
vlastníkem.
Kdy hodláte řešit nedostatek
městských bytů?
Liberec potřebuje podle našich
odhadů co nejdříve alespoň 5 000
bytů. Chybí nám obecní, zejména
tzv. startovací i profesní byty. Nicméně důležité je, aby byl dostatek
i těch komerčních. Část z nich ať
postaví a vlastní ve spolupráci se
státem město. Další tisíce jich určitě
rádi postaví soukromé společnosti
nebo družstva. Jen je třeba je k tomu
motivovat a vytvořit jim dobré podmínky. Ale zároveň mít vliv na to,
aby investoři ctili jasná pravidla.
Proč jste zadlužili naše město?
Dlužíme už přes 2,5 miliardy!
Není to pravda. Dluh Liberce už
není 2,5 miliardy. Naopak. Poslední
čtyři roky se postupně dluhů zbavujeme. Chybí splatit ještě cca 1,5 miliardy, což není málo. Je to ohromná
„koule na noze“, kterou nám tam
přikovala minulá vedení radnice.
Jen zaplacené úroky z rozpočtu
města už přesáhly miliardu.
Je reálná v současné krizi oprava plaveckého bazénu za náklady,
které se blíží k jedné miliardě?
Rekonstrukce bazénu vychází ze
zadání, které vedení město požadovalo. To, že se mezitím výrazně
zdražily materiály a stavební práce,
nikdo nemohl tušit. Zároveň je třeba zodpovědně říci, že lepší bude
budovu komplexně opravit než
postupně „flikovat“. A rozhodně to
v konečném důsledku vyjde i levněji. Pokud bych si měl ale v současné
situaci vybrat mezi rekonstrukcí bazénu a zajištěním levnějších energií
Liberečanům, pak zvolím raději to
druhé.
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DOZVÍTE SE O
• kardiologii a následcích
covidu
• obezitě a arytmii
• metodách moderní
kardiologie
• možnosti léčby
a primární prevenci
• úpravě životního stylu,
stravy a jak na to
• chodu
kardiovaskulárního
centra Krajské
nemocnice Liberec
• minulosti a současnosti
kardiovaskulárního
centra

IV. ROČNÍK
27. září 2022, 9:30 - 14:30 hodin
MCU KOLOSEUM, o. p. s.

T Ě Š Í M E

UKÁŽEME VÁM
• prvních sedm minut
aneb co dělat
do příjezdu záchranky

Generála Svobody 83/47
Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01

• nejmodernější
technologie používané
v léčbě srdečních
onemocnění

S E

PŘEDSTAVÍME VÁM

N A

V Á S !

V S T U P

Z D A R M A !

MCU KOLOSEUM, obecně
prospěšnou společnost

ZÁŠTITU UDĚLIL
Člen rady Libereckého kraje pro resort zdravotnictví Mgr. Vladimír Richter
ODBORNÝ PARTNER KAMPANĚ
Kardiovaskulární centrum – Krajská nemocnice Liberec
HLAVNÍ PARTNER
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvková organizace

LOGOTYP

pozitivní barevná varianta

LOGOTYP

varianta ve stupních šedi

MEDIÁLNÍ PARTNER

• terénní sociální služby
osobní asistence
pro seniory a osoby
s tělesným postižením
• výrobu a rozvoz obědů
jednotlivcům i firmám

SPECIÁLNÍ PODĚKOVÁNÍ
Střední škola Kateřinky – Liberec, s.r.o.
Senioři České republiky, z. s.
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Nové IT lekce v knihovně
Dotyková zařízení, modelování a 3D tisk, robotika a elektrohrátky – to jsou témata nových technických a IT kurzů, které
během letošního podzimu otevírá Krajská vědecká knihovna.
Krajská vědecká knihovna v Liberci
Stejně jako každou sezonu,
chystá i na tento podzim liberecká
knihovna několik novinek pro veřejnost. Připravili jsme cyklus inovativních kurzů nazvaných souhrnně
„Nejen knihovna“. Reagujeme tak
nejenom na aktuální trendy, ale zejména na přání čtenářů.
Z oblasti IT se můžete těšit na
osmihodinový kurz pro začátečníky Práce s dotykovými zařízeními,
zdatnější uživatele IT technologií
zveme na cyklus Modelování a 3D
tisk pro začátečníky. Speciální
workshop zaměřený na práci s iPady a chytrým telefonem připravujeme také pro neslyšící zájemce.
Navážeme na ukázkové robotické
lekce z období před prázdninami
a nabídneme pravidelná setkávání
dětí, případně rodičů, v rámci robotických dílen, kde bude možné

pracovat s robotickými stavebnicemi a roboty. Pro děti i dospělé je určen také další technický kroužek –
Elektrohrátky v knihovně, který je
určen zvídavým dětem od 10 let se
zájmem o elektřinu a magnetismus.
Na některé lekce je nutná registrace. Další informace jsou uvedeny
na webové adrese www.kvkli.cz.
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Kultura, společnost
Divadlo F. X. Šaldy

Poprvé u nás: Dialogy
karmelitek v originále

Nejdelší skleněný žebřík
na světě je k vidění v muzeu

První premiérou, která se představí na jevišti Šaldova divadla, bude francouzský operní skvost Dialogy karmelitek.
Eleonora Kočí
Na začátku září Divadlo F. X. Šaldy velkolepě zahájilo letošní 139.
sezonu, která nese motto Za světlem. Operní soubor se ale už od
konce srpna intenzivně připravuje
na premiéru opery Francise Poulence Dialogy karmelitek, kterým
zahájí novou divadelní sezonu.
Doposud byl titul v Čechách uveden pouze dvakrát, a to v českém
překladu. Soubor opery DFXŠ vůbec jako první uvede dílo ve francouzském originále.
„Poulencova hudba je velmi
srozumitelná, plná barev a delikátní instrumentace. V opeře Dialogy karmelitek je hudba se zpívaným slovem zcela v rovnováze.
Čistý duchovní život karmelitek
je mnohokrát vyjádřen pokojnou
hudbou, s níž kontrastuje drsný,
až barbarský zvuk instrumentace
orchestru, který jako by vyobrazoval sekulární svět a jeho vrcholné
politické představitele. Při málokterém jiném operním díle člověk
tolik přemýšlí nad holou podstatou a smyslem života jako v tomto,“ říká vyhledávaný dirigent
Ondrej Olos, kterému bylo svěřeno hudební nastudování. „Mám
velkou radost ze spolupráce na

tomto titulu. Lidé v liberecké opeře jsou ryzí a plně oddaní svému
povolání,“ dodává Ondrej Olos.
Režie Lindy Hejlové Keprtové
chce především upozornit na stále se opakující chyby, kterých se
lidstvo dopouští. Využívá všech
výrazových prostředků, aby celkové vyznění bylo divákovi srozumitelné. Moderní scéna Michala Syrového s působivými pohyblivými
panely evokuje současnost a stojí
v příjemném kontrastu s kostýmy
výtvarníka Tomáše Kypty, které
oproti tomu kopírují období Velké
francouzské revoluce, ve které se
děj opery odehrává. Nenechte si
ujít premiéry 23. a 25. září.
První činoherní premiérou
sezony bude 7. října Molièrův
Tartuffe v režii uznávaného herce
a režiséra Ivana Řezáče, a to v Malém divadle. Činohra pak hned
14. a 15. října uvede komorní drama Kdo se bojí Virginie Woolfové?
v režii Petra Štindla. Soubor baletu
chystá na letošní sezonu premiéry dvě. První z nich tvoří dvě suity
v jednom společném programu –
Šach mat/Carmen. Tanečníci baletu DFXŠ se představí pod vedením
šéfky souboru Mariky Mikanové
11. a 13. listopadu v Šaldově divadle.

Francis Poulenc

DIALOGY
KARMELITEK
premiéry

23. 9. a 25. 9. 2022

režie I Linda Hejlová Keprtová
hudební nastudování I Ondrej Olos

Redakce
Unikátní skleněný žebřík od srpna představuje Severočeské muzeum v Liberci. Byl instalován na
úvod festivalu skla, tzv. Křišťálového týdne v druhé polovině srpna.
A v muzeu už zůstane.
Skleněný žebřík dlouhý 24 metrů nese název Climax Paradisi. Je
umístěn ve věži a dobře tak doplňuje vyhlídkou atrakci muzea. Žebřík
je z vnitřní strany vystříbřený, proto
působí jako zrcadlo.

„Celá instalace prostupuje dvěma patry věže Severočeského muzea. První část tvoří samotný žebřík. V druhé části je žebřík doplněn
stříbrnými mračny, která jsou vyrobena z ručně foukaného hutního
skla. 24 m dlouhý žebřík váží 140
kg a mračna dalších 120 kg. Muzejní věž je tedy osazena sklem o váze
přes čtvrt tuny,“ říká jeden z autorů
Ondřej Salanský ze studia Salansky,
pro nějž se jedná o dosud nejrozsáhlejší instalaci, a to jak velikostí
díla, tak náročností jeho tvorby.
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Odevzdali jsme přihlášku!
Liberec odevzdal na Ministerstvu kultury 30. srpna svou přihlášku do 1. kola soutěže o Evropské hlavní město kultury 2028 (dále jen EHMK 2028).
Odbor cestovního ruchu,
kultury a sportu
Celkem 20 výtisků šedesátistránkové knihy – tzv. bidbooku –
na ministerstvo osobně přivezli
primátor Jaroslav Zámečník, jeho
náměstek pro kulturu a školství
Ivan Langr a manažerka projektu
a výkonná šéfka týmu Liberec2028
Markéta Sabáčková.
„Pro statutární město Liberec je
to historická chvíle a také zcela mimořádná a neopakovatelná šance
na rozvoj celého libereckého regionu v mnoha kreativních oblastech.
Věříme, že uspějeme a že v roce
2023 v podobném termínu odevzdáme na ministerstvo přihlášku
i pro druhé, finálové kolo soutěže.
Děkuji všem, kdo se do práce na
přihlášce zapojil,“ komentoval primátor Liberce Jaroslav Zámečník.
Přihlášku tvořil tým Liberec2028 od loňského listopadu, do
pracovních skupin se zapojilo více
než 70 lidí, a to průřezově z institucí i spolků, z formálních organizací i dobrovolných seskupení vč.
kolegů z Německa a Polska. Vedle
pracovních skupin v projektu pracovaly i devítičlenná umělecká
rada a 17členný řídicí výbor, také
tucet ambasadorů projektu. Vlastní přihlášku nakonec na základě
schválené koncepce připravil užší
tým sedmi lidí a čtyř překladatelů
do anglického jazyka. Dle regulí
soutěže se musel bidbook rozsahem vejít do 60 tiskových stran
v češtině a do stejného počtu stran
v angličtině a je vlastně souborem
odpovědí na dotazy předepsané
Evropskou komisí. „Naše přihláška
nejenže odpovídá na jasně dané
otázky týkající se např. rozpočtu
města na kulturu nebo propojení
kandidatury Liberce s jeho kulturní strategií, ale především zrcadlí
Liberec a okolní region. Autentické
nálady, názory a přání stovek lidí,
se kterými jsme vedli rozhovory,
kriticky diskutovali nad současností a budoucností Liberce nebo
si četli jejich každé přání, co by
mělo být (i nebýt) v našem městě v roce 2028. To vše je otištěno

Ivan Langr, Markéta Sabáčková a Jaroslav Záměčník před odevzdáním přihlášky

Łißęrëc 2028
v oněch 60 stranách, které zveřejníme v polovině října,“ vysvětlila
Markéta Sabáčková.
Tříčlenný přepravní tým přitom – stejně jako rivalové z Brna,
Broumova a Českých Budějovic –
pečlivě plánoval i způsob, jak přihlášku na ministerstvo kultury
doručit. Protože i to je část příběhu kandidujícího města. Část
nákladu nakonec vezl primátor
Zámečník na své motorce (pro
zjednodušení skupina A), druhou
pak dvojice Sabáčková – Langr po
železnici přes Turnov (skupina B).
Jak se dalo předpokládat, primátor Zámečník byl na motocyklu
na místě o několik desítek minut
dříve než vlak po dvouapůlhodinové jízdě. „Chtěli jsme tím znovu
poukázat na absurdnost situace,

jak veřejná a ekologicky přívětivá
doprava pokulhává za tou silniční.
Protože udržitelnost mnoha společenských oblastí je alfou i omegou
naší přihlášky. Uzavřeli jsme první
část už čtyřleté práce na projektu
Liberec2028. Nápad se totiž zrodil
v květnu 2018 v hlavách dvou lidí
a bylo nutné ho obhájit a prosadit.
Chtělo to čas a vytrvalost. A především velké množství nadšenců,
kteří nám s tím pomohou. Protože
to je projekt, který vzniká odspoda,
ze zájmu veřejnosti, to je na něm
to nejcennější,“ uvedl náměstek
primátora Ivan Langr.
Město Liberec záměr kandidovat na EHMK 2028 oficiálně vyhlásilo 30. listopadu 2020, v červnu
2021 proces kandidatury zpečetilo
i zastupitelstvo města, které souběžně schválilo i strategii rozvoje
kultury na léta 2022–2029. Tvorba
přihlášky nakonec přišla na cca 2
miliony korun, z nichž 600 tisíc Liberec získal z dotace Ministerstva
kultury. Stejně důležitou fází jako
tvorba textu je ovšem i prezentace
přihlášky před 12člennou mezinárodní komisí. Ta se uskuteční v termínu mezi 12. až 14. říjnem, kdy se
také všechna kandidátská města
dozvědí neoficiální verdikt, kdo se
probojuje do druhého, finálového
kola.
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Krátkézprávy
Den architektury
Festival Den architektury
na přelomu září a října opět
otevře veřejnosti historické
skvosty, moderní budovy i mimořádné stavby stojící v pozadí pozornosti. Program nabízí
od 30. září do 6. října přes 300
akcí ve stovce míst v Čechách
i na Slovensku.
Nejrůznější debaty o budoucnosti měst a konkrétních míst
se prolínají celým programem
Dne architektury. V Liberci se
uskuteční například moderovaná debata s osobnostmi
(nejen) liberecké architektury
Otakarem Binarem, Jiřím
Suchomelem a vedoucím
Kanceláře architektury města
architektem Jiřím Janďourkem
o proměnách města pod Ještědem. Více informací na
www.denarchitektury.cz.

Poděkování Liberci
Někdy neuškodí podívat se na
Liberec úplně jinýma očima.
Očima náhodných návštěvníků
města…
Rádi bychom vám vyjádřili obdiv
a uznání za stav úžasného města Liberec!
Jsme Staroboleslaváci s vazbou
na Prahu a Liberec byl pro nás
jakési nezajímavé místo za Ještědem. Znali jsme pouze slavné
architekty ze SIALu. Shodou
okolností jsme byli pozváni na
zahajovací koncert Lípa Musica
se skvělými pěvci v nádherném
divadle, a ejhle – vždyť ten Liberec je fantastický!
Ta krásně udržovaná stará
architektura a ta nápaditá nová.
Všude pořádek a čisto. Vyřešená
městská doprava. A ta přenádherná knihovna, kam se na ni
hrabe ta slavná pařížská.
Nepochybně je to i zásluha
radnice, proto vám chceme
poděkovat, do smrti na Liberec
nezapomeneme.
S mnoha pozdravy
doc. MUDr. Zdenka Límanová
a ing. arch. Jan Líman
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Milá, vstřícná, usměvavá. Zkrátka Irenka
Po patnácti letech se loučí s prací v komisi pro konání obřadů. Mimo jiné přivítala do života tisíce malých Liberečanů.
Statutární město Liberec jí děkuje za laskavý přístup, ochotu a milé jednání.
Jana Kodymová
Irena Jirásková je členkou komise
pro občanské obřady a záležitosti
od února 2007 a od ledna 2011 její
předsedkyní. Za tu dobu přivítala
nespočet nových občánků Liberce,
byla u předávání tisíců maturitních
vysvědčení a výučních listů, oceňování bezpříspěvkových dárců krve
Českým červeným křížem, pogratulovala mnoha seniorům u příležitosti jejich narozenin či oslav jubilejních svateb.
Kromě komise při radě města
je Irena Jirásková aktivní i v mnoha jiných směrech. Je dlouholetou
předsedkyní Rady starších, stálého
poradního orgánu ředitele Komunitního střediska Kontakt. Je také „pohádkovou“ babičkou, tedy dobrovolnicí, která chodí číst pohádky dětem
do mateřské školy, a tím je vede
nejen k lásce ke knize, ale i k mezigeneračnímu porozumění. Ireně Jiráskové přejí kolegové z magistrátu,
nejen touto cestou, klidné dny plné
pohody a zdraví a potřebného elánu.
„Řeknu to velmi jednoduše –
Irenku mám rád. Poprvé jsem ji
potkal někdy v sedmadevadesátém

Irena Jirásková

na schůzce u mého předchůdce
dr. Františka Sokola (to bylo vůbec prima setkání) a už tehdy byla
milá, vstřícná a usměvavá. Jakou je
dodnes. Životní optimistka, kterou
je vždycky radost potkat,“ říká s radostí náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr.

„Letos je tomu již 25 let, kdy
jsem se s Irenkou potkal, a stejně
dlouhou dobu se spolu snažíme
pracovat na tom, aby se lidem v našem městě žilo lépe. Irenka je velmi
empatický, spolehlivý a zodpovědný člověk, který nikdy neodmítne
podat pomocnou ruku, nebojí se
přijímat nové výzvy a díky těmto

vlastnostem se nám společně podařilo vytvořit řadu projektů, služeb
a aktivit, které slouží lidem v Liberci
dlouhé roky. Pevně doufám, že zdraví a chuť Irence vydrží ještě spoustu
let a společně ještě něco dokážeme.
Patří bezesporu mezi nejdůležitější
lidi v mém životě,“ říká Michael Dufek, ředitel Komunitního střediska
Kontakt Liberec.
„Irenku Jiráskovou jsem poznala
před 20 lety. Pracovaly jsme spolu na radnici a naše začátky byly
trochu těžší. Lehké nedorozumění
kvůli obřadní síni, kam její oddělení vodilo turisty a já vítala občánky, nás vlastně seznámilo. Od té
doby je součástí mého profesního
i soukromého života a já jsem za
to velmi ráda. Předala mi spoustu
vědomostí, naučila mě hodně věcí
a věřím, že mě jich ještě dost naučí.
Velmi mě mrzí, že už se nebudeme
potkávat u obřadů, ale těším se na
společné chvíle u seniorů.
Irenko, děkuji ti za vše, co jsi pro
naše město i pro mě osobně vykonala. Přeji ti pevné zdraví a hodně
štěstí na další životní cestě,“ přeje
upřímně členka rady města Liberce
Petra Břeňová.

Liberec ocenil špičkové lékaře a strojaře
Statutární město Liberec 8. září ocenilo v obřadní síni radnice další významné Liberečany.
Jan Král
Medaili města převzali strojař a vědec Miroslav Václavík
a dvojice špičkových lékařů,
neurochirurg Petr Suchomel
a přednosta Traumatologicko-ortopedického centra Jaroslav Šrám.

Miroslav Václavík

Prof. Ing. Miroslav Václavík,
CSc., (*1943) vystudoval FS VŠST
v Liberci, profesorem v oboru konstrukce strojů byl jmenován v roce
2000. V roce 1992 byl jmenován generálním ředitelem VÚTS Liberec,
a.s. Ve vědecko-výzkumné činnosti
se zaměřil na teorii mechanismů,
zejména navrhování vačkových
a kloubových mechanismů. V roce

Petr Suchomel

2006 byl jmenován vedoucím katedry mechaniky, pružnosti a pevnosti SF TU v Liberci. Je členem
několika odborných vědeckých rad.
Prof. MUDr. Petr Suchomel,
Ph.D., (*1958) absolvoval FVL UK
v Praze v roce 1983, poté pracoval
na chirurgické klinice v Ústí nad
Labem, od roku 1984 tamtéž na

Jaroslav Šrám

neurochirurgii. Od roku 1993 byl
přednostou Neurocentra Krajské
nemocnice Liberec. Jako první na
světě dokázal 2. října 2006 se svým
týmem vyoperovat pacientovi druhý krční obratel zasažený nádorem,
aniž by obětoval obě životně důležité páteřní tepny. Prof. Suchomel
je též proděkanem Fakulty zdravotních studií TUL. Prof. Suchomel

společně s MUDr. Lukášem se zasloužili o ocenění Evropské centrum
excelence v oblasti operací páteře pro krajskou nemocnici. Společně položili základy nového oboru
spondylochirurgie, tedy
chirurgie páteře.
MUDr. Jaroslav Šrám, Ph.D.,
(*1965) vystudoval FVL UK v Praze, získal dvě atestace z chirurgie
a specializační z traumatologie. Od
roku 1990 pracuje v Traumatologickém centru Krajské nemocnice Liberec, v roce 2003 se stal vedoucím
lékařem spinální jednotky, v roce
2013 jejím primářem. Od roku 2016
pak přednostou traumacentra.
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Nový dobrovolnický
program v nemocnici
Centrum Amelie ve spolupráci
s Krajskou nemocnicí Liberec připravuje dobrovolnický program
pro onkologii. Dobrovolníci, mezi
které se mohou zapojit všichni nad
18 let, budou docházet na ambulanci a lůžka a zpříjemňovat čas
nemocným, který v nemocnici tráví. Této podpory si váží jak nemocní a jejich blízcí, tak zdravotníci
a velkým přínosem je i pro samotné dobrovolníky. Dobrovolnictví je
pro společnost cenné.
Dobrovolník Amelie v Krajské
nemocnici v Liberci může působit
na lůžkovém oddělení onkologie,
kde pomáhá rozptýlit onkologické
pacienty. „Dobrovolník může například rozdávat tiskoviny, křížovky,
předčítat pacientům, tvořit s nimi
či se projít po oddělení. I obyčejné
popovídání a přítomnost dává pacientům na chvíli zapomenout na
nemoc a trápení,“ říká koordinátorka dobrovolníků Amelie v Liberci Jitka Pavlatová. Další možností
uplatnění je fungování na ambulanci onkologie, kde předává pacientům informace a nabízí nápojový servis při čekání. Do podpory
onkologicky nemocných se lze zapojit i jako lektor či pomoci v samotném Centru Amelie.

Dobrovolníkem může být každý, kdo dosáhl zletilosti a má chuť
a čas se zapojit. „Amelie mi otevřela oči. Uvědomila jsem si, co je v životě důležité a co jsou malichernosti. Díky dobrovolnictví jsem
zažila spoustu krásných setkání
a příběhů plných obyčejných věcí,
ale i životní moudrosti. Někdy to
nejsou lehké okamžiky, jsou však
velmi opravdové,“ říká jedna ze
stávajících dobrovolnic Amelie.
Kromě jedinečné zkušenosti získá dobrovolník i školení v oblasti
dobrovolnictví a onkopsychologie,
pojištění, pravidelnou supervizi,
metodické vedení, další vzdělávání
a zázemí profesionální neziskové
organizace s odborným know-how.
Amelie není v tomto směru nováčkem. Dobrovolnický program
Amelie vznikl již v roce 2007 a aktuálně funguje v Praze, Olomouci,
Hradci Králové a ve Středních Čechách. Je specifický tím, že se zaměřuje na úzkou oblast onkologie
a zároveň nabízí účast i lidem, kteří sami s onkologickým onemocněním mají zkušenost. Zájemci
o školení se mohou hlásit Amelii.
Více informací o dobrovolnictví,
školeních i Liberecké Amelii najdete na webu www.amelie-zs.cz.
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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.

ČTVRTEK

15. 09.

ČTVRTEK

15. 09.

10.00 hod.

PODZIMNÍ TVOŘENÍ
se Zuzanou Hubeňákovou

16.00 hod.

KONCERT VÁŽNÉ HUDBY
FRAGIUM 16
vstupené 50 Kč (k zakoupení v CKS)

14.00 hod.

EDITH PIAF
beseda s Annou Sadílkovou

Centrální klub
seniorů
Obřadní síň
liberecké radnice

PONDĚLÍ

19. 09.

Centrální klub
seniorů

14.00 hod.

20. 09.

Centrální klub
seniorů

ZDRAVÁ VÝŽIVA
beseda s Marií Vackovou

ČTVRTEK

13.00 hod.

VODNÍ ELEKTRÁRNA RUDOLFOV
komentovaná prohlídka

08.00 hod.

VÝLET MĚLNÍK
více informací v CKS

ÚTERÝ

22. 09.
ÚTERÝ

27. 09.

Rudolfov

stanoviště
za radnicí

14.00 hod.

27. 09.

Centrální klub
seniorů

HUDEBNÍ ODPOLEDNE
S HARMONIKOU

STŘEDA

17.00 hod.
Hejnice

SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT
doprava zajištěna, více info v CKS

10.00 hod.

TURNAJ V ŠIPKÁCH

ÚTERÝ

28. 09.
PÁTEK

30. 09.

sál, KSK

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 pro seniory se mohou přihlásit v CKS
nebo na www.ksk-liberec.cz.
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Aktuální zprávy
z města a radnice

Centrum bydlení II a Asistenti prevence III od listopadu
Úspěšně projekty rezortu školství a sociálních věcí Centrum bydlení Liberec a Asistenti prevence kriminality by měly od listopadu 2022 navázat svým druhým, resp. třetím pokračováním. Liberec by tak mohl na dlouhodobé zajištění těchto kvalitních
služeb pro občany získat dalších 40 milionů korun.
.
Ivan Langr, náměstek primátora
pro kulturu, školství, sociální věci
a cestovní ruch

Oba navazující projekty jsou
momentálně v procesu posuzování Ministerstvem práce a sociálních věcí, nicméně už při předchozích povinných konzultacích
získaly velmi dobré posudky, takže
jejich schválení je vysoce pravděpodobné. Nic tedy nebrání tomu,
abychom bez přerušení navázali
na současné stejnojmenné projekty s pořadovým číslem I a II, které

končí posledním říjnem.
Centrum bydlení Liberec (dále
CBL) je tzv. jednotné kontaktní
místo pro bydlení sídlící v ulici
Na Bídě, které je klíčovým místem
poradenství a procesu přidělování městských bytů. Jeho filozofie
je postavena na konkrétním sledování individuální potřebnosti
zabydlení, přímé podpoře terénní
sociální prací nově zabydlených
klientů i zvyšování jejich kompetencí pro udržení bydlení.
CBL funguje od roku 2020 a jako
institut je součástí návrhu zákona

o podpoře bydlení, který aktuálně
zpracovávají ministerstva práce
a místního rozvoje. V okamžiku
schválení zákona tak bude mít Liberec v této věci již několikaletou
praxi.
Asistenti prevence kriminality (dále jen APK) usilují o již třetí
pokračování, v Liberci fungují od
roku 2018 jako partneři Městské
policie Liberec.
Cílem APK je působit v sociálně vyloučených lokalitách a mezi
menšinovou komunitou ke snižování sociálně rizikových jevů. Je-

jich každodenní přítomnost v různých částech města souběžně
vede ke zvyšování pocitu bezpečí
ostatních obyvatel města. Aktuálně město z projektu zaměstnává
10 preventistů, z toho dva jsou
cíleně původem z ukrajinské komunity.
Projekty tohoto typu jsou dlouhodobě financovány z Operačního programu Zaměstnanost; CBL
II dosáhne částky maximálně 25
milionů korun, APK III pak 15 milionů. Spoluúčast města je v obou
případech 10 %.

29

Zpravodaj^Liberec

Září 2022

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.

PRÁDELNA

SEZNAM VĚCÍ NALEZENÝCH OD 1. 7. DO 31. 8. 2022
249/22 Nálezy ČD: mikina přes hlavu, mikina na zip, klíč
247; 248/22 Svazek klíčů; dámská kabelka s obsahem
Nálezy ČD: sportovní taška s oblečením, sportovní taška
243/22
s osobními věcmi
240; 242/22 Průkaz – Michal Petrányi; peněženka – Miroslav Kloc
Nálezy DPMLJ 11. 8.–19. 8. 2022: peněženka – Miluše
Doležalová, zapalovač, plyšová hračka, kšiltovka + tílko,
241/22
taška přes rameno s obsahem, dámské sako, dioptrické
brýle, zaměstnanecká karta – Alona Baranová

SAMOOBSLUŽNÁ

31. 8.
30. 8.

PRANÍ A SUŠENÍ
STIHNETE ZA

HODINU

24. 8.
23. 8.
23. 8.

238; 239/22 Svazek klíčů s přívěškem Bílí tygři; brašna s videokamerou 22. 8.
235/22
233; 234/22
231/22
228/22

227/22
225; 226/22
224/22
222; 223/22
220/22
218/22
215; 217/22
213; 214/22
211/22
207; 209/22
206/22
205/22
202/22
200/22
198; 199/22
197/22
195; 196/22
192; 193/22
190/22

Nálezy DPMLJ 5. 8.–9. 8. 2022: brýle, taška s obsahem,
sportovní vak, hračka, pouzdro na sluchátka, bankovní
karta – Vojtěch Pařízek, dět. bunda, igelitová taška s obsahem, dětský klobouček, bezdrát. sluchátka s pouzdrem.
Peněženka – Jakub Kerl; powerbanka pro mobilní telefon
Platební karta – Radek Hazuka
Nálezy ČD: 2× mobil, 2× sluchátka, karta – Ivana Koťátková, peněženka – Damian Kadlec, peněženka – Gabriela
Huňáková, krabička + sluneční brýle, mikina, kšiltovka,
batůžek Minnie Mouse, batoh + dámské oblečení, deštník
Nálezy DPMLJ 25. 7.–2. 8. 2022: taška Terranova s oblečením – nové, dět. batoh s ježečkem – chlapecké oblečení,
láhev, karta – Jakub Dietrich, dětská bota vel. 23, dioptrické brýle, peněženka + léky, karta – Tereza Stuchlíková
Jízdní kolo; batoh s obsahem (plavání)
Finanční hotovost
Pouzdro – Dominik Novák; batoh – Antonín Krejčík
Průkaz zdravotní pojištění – Lucie Godlová
Nálezy DPMLJ 19. 7.–26. 7. 2022: dětský klobouček,
dětské sluneční brýle, 2× mobilní telefon, batoh + dětské
sandále, 2× peněženka – Michal Bugár, kšiltovka, nůž/
dláto v pouzdře, taška s obsahem – Věra Souhradová
Mobil; mobil (Festival Mejdan v Křižanech)
Dámská peněženka; peněženka – Lukáš Neubauer
Svazek klíčů + klíčenka
Batoh – Alžběta Karaszová; kožené pouzdro s hotovostí
Fitness náramek
Nálezy DPMLJ 11. 7.–19. 7. 2022: mobilní telefon, dámská
ledvinka, vak s dívčím oblečením, sluneční brýle, mikina
Svazek klíčů
Mobilní telefon
Tablet; svazek klíčů
Nálezy DPMLJ 27. 6.–7. 7. 2022: nůž, pouzdro na sluchátka, 3× deštník, dětská bunda, vysvědčení David Vajc, džínová bunda, peněženka – Václav Nosek, taška + pánské
tílko, dámská kabelka, peněženka – Ludvík Macko
Taška na kolo; bankovní karta – Yondon Nandin Erdene
Koloběžka; Sodexo karta – Thuy Linh Nguyenová
Doklady – Renata Bartošová

Nálezy DPMLJ 17. 6.–27. 6. 2022: 2× kšiltovka, 2× sluneční
brýle, 2× džínová bunda, 3× deštník, vak s oblečením
189/22 a boty, látková panenka, plyšový zajíc, sportovní obuv,
taška s dětským oblečením + plyšová hračka, pánská
sportovní bunda, taška s cestovním polštářem a boty
188/22 Dámský batůžek – Opuscard Alina Bycha
187/22 Průkaz – Martin Šebenda

16. 8.
16. 8.
11. 8.
9. 8.

9. 8.
8. 8.
8. 8.
8. 8.
3. 8.

CENÍK
Pračka 18 kg

180,- Kč

Pračka 10 kg

140,- Kč

Sušič 14 kg

100,- Kč

Sušič 25 kg

100,- Kč

doba praní

V našich velkých pračkách si
vyperete cokoliv, co se do Vaší
domácí pračky nevejde.
Přineste si přikrývky, deky nebo
potahy na matrace.
www.vyper.cz

doba praní

sušení

sušení

od 340 minut

od 30 minut

25 minut

20 minut

vypercz

HRAZENÁ 10, LIBEREC PO-PA 7:00-21:00 SO-NE 8:00-20:00

2. 8.
1. 8.
1. 8.
27. 7.
26. 7.
26. 7.
26. 7.
19. 7.
14. 7.
12. 7.
12. 7.
11. 7.
11. 7.
7. 7.

7. 7.

7. 7.
4. 7.

Zpravodaj^Liberec
ve všech libereckých schránkách

54 200 ks
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Taneční reprezentace Mattoni Liberec
Nature Run

TK Koškovi
Uprostřed prázdnin se stal opět
po loňské pauze hostitelem German Open Championships (GOC)
Stuttgart. V prestižní světové soutěži ve třech věkových kategoriích
nastoupily tři páry reprezentující
TK Koškovi Liberec. Nejlépe si vedl
náš nejzkušenější pár Jan Vlček

a Petra Příplatová (na fotografii
uprostřed), kteří se v konkurenci
90 tanečních párů z 26 zemí světa
v kategorii mládež standard jako
jediný český pár probojovali do
semifinále a umístili se na skvělém
13. místě.
Tato světová soutěž WDSF patří mezi tři nejprestižnější světové
soutěže tanečního sportu.

Nejmladší závod z dílny RunCzech se blíží. V sobotu 15. října vyběhne hned několik skupin
z náměstí Dr. E. Beneše do okolní
malebné scenérie Jizerských hor.
Běžci si mohou vybrat, zda poběží
12 nebo 22 kilometrů. Pro ty nejmenší nebude chybět dm rodinný
běh. Pro všechny bude na náměstí
připraven bohatý doprovodný program, který je tradiční součástí tohoto závodu.
V 10.00 se do startovního koridoru postaví celé rodiny s dětmi.
Dvoukilometrovou trasu dm rodinného běhu zvládne dokončit
v časovém limitu každý, a to i s kočárkem nebo na odrážedle. Na
delší, 22 km trasu vyběhnou běžci
v 11.30, na 12km trasu o 45 minut
později.
Registrace jsou stále dostupné
na www.runczech.cz.

^Liberec město sportu
Moderní gymnastika má v Liberci dlouholetou tradici od roku 1958 a stále se těší zájmu děvčat.

WWW.LIBEREC.CZ/ZASTUPITELSTVO

tem i pro jiné sportovní disciplíny.
Gymnastky začínají trénovat
obvykle od velmi mladého věku
a sportovního vrcholu často dosahují již před dvacátým rokem.
V našem klubu začínají holčičky
ve věku 5 až 6 let, kdy se zábavnou
formou seznamují se základy gymnastiky. V dalších letech se pak dále
mohou věnovat gymnastice na závodní úrovni, je však u nás možné

Krátkézprávy
Badmintonista Jan Rázl
získal stříbrnou medaili

Na juniorském mezinárodním
turnaji kategorie do 19 let,
který se hrál v bulharském
Svilengradu, uspěl hráč Badmintonového klubu Technické
univerzity v Liberci Jan Rázl.
Ve smíšené čtyřhře společně
s Kateřinou Osladilovou získal
stříbrnou medaili a ve čtyřhře
chlapců skončil s Danielem
Dvořákem na děleném 5.–8.
místě.

Zpravodaj^Liberec

Moderní gymnastika Liberec
Moderní
gymnastika
je olympijský sport, který
kombinuje prvky gymnastiky, baletu, tance a akrobacie
a charakteristický je tím, že
se sestavy cvičí na hudbu a s náčiním – náčiním se myslí švihadlo,
obruč, míč, kužele a stuha. Dívky
oslovuje tento sport nejen svojí
elegancí, ale také krásnými, třpytivými kamínky, které zdobí závodní
dresy. Moderní gymnastika rozvíjí
zejména flexibilitu, obratnost, koordinační schopnosti a vnímání
hudby i celkově estetické vnímání
a je vhodným průpravným spor-
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věnovat se moderní
gymnastice i pouze pro
zábavu.
Tréninky probíhají
v tělocvičnách ZŠ Dobiášova jednou až dvakrát týdně
podle toho, do které skupiny jsou
dívky zařazeny podle svého věku
a výkonnosti. V posledních letech
se našim děvčatům daří umisťovat
se na stupních nejvyšších a rovněž se těm nejlepším opakovaně
podařilo vybojovat si účast na
MČR jednotlivě i ve společných
skladbách. Více informací o klubu
na www.modgym.cz.

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC
V říjnu, listopadu bude svoláno ustavující zasedání po volbách. Sledujte online média.
ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 11 V HISTORICKÉ BUDOVĚ RADNICE
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UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA
ZPRAVODAJE LIBEREC
JE 30. ZÁŘÍ
DISTRIBUCE ZPRAVODAJE
Distribuci Zpravodaje do každé rodiny
v Liberci zajišťuje od 1. ledna 2002 Česká
pošta, s. p. Pokud Zpravodaj neobdržíte do své schránky, obracejte se,
prosíme, přímo na Českou poštu,
tel.: 954 246 016. Do vyčerpání zásob
je Zpravodaj k dispozici v recepci hlavní
budovy radnice, Nového magistrátu
a v městském informačním centru.

