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Noviny pro občany města Liberce  Vychází v nákladu 50 000 kusů  ZDARMA—

 II. 2019

Téměř třem desítkám dětí se ve středu 30. ledna splnilo na liberecké radnici jejich přání. Dostaly od města dárky, o které si 
napsaly na Strom přání během prosince 2018. Foto Jan Král

„ZEJMÉNA V CENTRU krajského města 
musí mít lidé pocit bezpečí. Na schůz-
ce jsme si potvrdili, kde můžeme spojit 
síly samosprávy i  policejních složek. 
Samotná přítomnost policistů je samo-
zřejmě důležitá, působí především 
preventivně. Kořeny problémů, které 
se tam v posledních letech koncentrují, 

ale vidím v sociální oblasti. Chci proto 
vyzvat  různé neziskové organizace 
v sociální sféře, které finančně podpo-
ruje jak kraj, tak i město, aby se ještě více 
zaměřily na tuto lokalitu. Není možné, 
aby se tam opakovaně vyskytovaly děti 
nebo mladiství, kteří se namísto toho, 
aby byli ve škole, potulují po terminálu 

a někdy i obtěžují kolemjdoucí,“ uvedl 
hejtman Martin Půta.

Účastníci schůzky se shodli, že ani 
poslední výtržnost v  obchodním 
centru, které se některá regionální 
média obsáhle věnovala, není důvodem 
k přijímání mimořádných opatření. 

 Pokračování na str. 2.

Primátor: Fügnerku řešíme
Léta je neuralgickým bodem libereckého dolního centra terminál MHD Fügnerova. Situací 
kolem něj a širšího okolí se na pracovní schůzce zabývali primátor města Jaroslav Zámečník 
s hejtmanem Martinem Půtou, ředitelem Policie ČR Libereckého kraje Vladislavem Husákem 
a ředitelem Městské policie Liberec Ladislavem Krajčíkem. 
Redakce

DĚTSKÁ RADOST NOVÁ ČTVRŤ
Na 800 nových bytů by mělo 
vzniknout v nové čtvrti na 
kraji Kunratic.

NOVÁ OBYTNÁ ZÓNA s  36 domy 
je navržena na volných pozemcích 
o velikosti 10 hektarů po nikdy nedo-
stavěném nemocničním pavilonu. 
 VÍCE NA STR. 2

SILNICE DO ZÓNY 
Jasné obrysy dostává 
plánovaná silnice do jižní 
průmyslové zóny.

TRASA NOVÉ silnice je známa. Zbývá 
dořešit parkoviště pro kamiony a stezku 
pro pěší a cyklisty, aby se mohli snadno 
dostat přes silnici z Doubí do Pilínkova. 
Nyní se dokončuje dokumentace k územ-
nímu rozhodnutí. VÍCE NA STR. 12
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>> Fügnerku řešíme
Dokončení ze strany 2.
Bezpečnosti v  této části města 

se policie soustavně věnuje a  podle 
jejích nejnovějších poznatků se situa-
ce nezhoršuje. Naopak, v posledních 
třech letech tu Policie ČR eviduje pokles 
počtu trestných činů. V minulém roce 
jich zde řešila celkem 28. V porovnání 
s roky 2016 a 2017, kdy trestných činů 
bylo 64, resp. 32, jejich počet klesá.

Mírně však roste množství přestupků. 
Loni jich sice podle statistiky bylo 321, 
v roce 2017 celkem 361, ale oproti roku 
2016, kdy zde policisté řešili 267 přípa-
dů, se jejich počet zvýšil. Objevují se 
zejména problémy s výskytem měkkých 
drog a jejich užíváním na veřejných mís-
tech. 

„Vidím v tom náš zvýšený tlak v boji 
s drogami. Výsledkem je to, že se takové 
skutky daří častěji než dříve odhalovat 
a dokumentovat,“ vysvětlil ředitel kraj-
ské policie Vladislav Husák.

Město Liberec už před měsícem na 
Fügnerce posílilo přítomnost městských 
strážníků a  nasadilo do  této oblasti 
stálou dvoučlennou hlídku městské 
policie. „Zvažujeme také permanentní 
přítomnost strážníků přímo na termi-
nálu a další opatření ke zvýšení pocitu 
bezpečí. Bezpečnost všech, kteří tudy 
procházejí do  rušného obchodního 
centra anebo kteří tady čekají na auto-
busové či tramvajové spoje, je naší prio- 
ritou. Této lokalitě se trvale věnujeme,“ 
dodal primátor Jaroslav Zámečník. 

Setkání 
s občany Machnína
Primátor a celé vedení 
města s vámi bude 
diskutovat o aktuálních 
tématech ve vaší čtvrti

čtvrtek 21. února
od 17 hodin
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Zábavní 
pyrotechnika
ano, nebo ne?
Vedení města se zabývá otázkou, zda pyrotechniku 
na území Liberce regulovat. A případně jak.
 
– Omezit jen na některé dny nebo hodiny v roce? 
– – Omezit jen na určité lokality?
– – – Regulovat jinak? 
– – – – Nebo ohňostroje a dělobuchy zakázat úplně?

Hlasujte a napište nám názor do komentáře  
na facebookové stránce města

www.facebook.com/liberec

^LEDITORIAL
Vážení Liberečané,
už jsou to téměř tři měsíce, kdy jsme ve vedení 

města začali pracovat na lepším Liberci. Stále jsme 
teprve na začátku, ale pokračujeme v nastoleném 
tempu a těší mě, že lidé, s nimiž jsme se doposud 
setkali a kteří se dnes a denně podílejí na chodu našeho města, mají chuť 
pracovat a hledat s námi nové možnosti, jak Liberec někam posunout.

V lednu a únoru jsme nejvíce času věnovali přípravě rozpočtu na rok 2019, 
kdy předpokládáme příjmy ve výši zhruba 2,1 miliardy korun. Rozpočet měl 
při prvním čtení celkem 1 500 položek a součet požadovaných výdajů činil 
3,1 miliardy korun. Město sice všechny požadované výdaje potřebuje, ale 
pakliže nechceme Liberec dále zadlužovat, musíme řadu věcí odsunout na 
příští rok. I tak ale plánujeme investice za téměř 500 milionů korun, což je 
nejvyšší částka za poslední 4 roky.

Finální rozpočet na rok 2019 budeme schvalovat na zasedání zastupitel-
stva na konci února, ale ještě předtím plánujeme veřejné projednání návrhu 
rozpočtu s občany. Lidé, kteří se zajímají o městskou ekonomiku, s námi 
v úterý 26. února od 16 hodin mohou přijít diskutovat do zasedací místnosti 
č. 11 v budově historické radnice, kde představíme návrh rozpočtu a budeme 
připraveni reagovat na případné dotazy a připomínky.

Ve vedení města máme za sebou první setkání s občany. Ve čtvrtek 
24. února jsme vyjeli do Horního Hanychova, kde jsme navštívili ZŠ Šver-
mova a ZŠ Ještědská, lyžařský areál Ještěd a na závěr jsme v místní hasičské 
zbrojnici besedovali s představiteli osadního výboru a stovkou občanů 
z Horního Hanychova. Postupně se chceme setkat s občany ve všech libe-
reckých čtvrtích. V únoru se s kolegy z vedení města vydáme do Machnína.

V novém roce jsem také zahájil tradici Dnů otevřených dveří v mé kance-
láři. Při první příležitosti za mnou přišlo osm Liberečanů. Všechna setkání 
s občany našeho města, ať už oficiálně na radnici, na besedách v libereckých 
čtvrtích nebo třeba jen krátce na ulici, považuji za nesmírně důležitá, protože 
mi přinášejí zajímavé podněty a především cennou zpětnou vazbu.

V této souvislosti mě velice potěšilo, že Liberečané dobře reagují na posíle-
né hlídky městské policie v okolí terminálu MHD ve Fügnerově ulici. Dobrou 
zprávou je, že chceme jít ještě dále a umožnit občanům, aby měli co největší 
přehled nad děním v této lokalitě. Na webu města proto připravujeme sekci, 
kde si lidé budou moci prohlédnout Fügnerovu ulici online prostřednictvím 
kamer městské policie.

Po zbytek února vám přeji, ať se vám vyhýbá chřipková epidemie a nadále 
si užívejte zasněžených kopců. Sezonu jako letos už jsme v Liberci pár let 
neměli, tak si ji vychutnejte, jak jen to jde.  

 Jaroslav Zámečník
 primátor města Liberec

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC ZVE VEŘEJNOST

NA VEŘEJNOU DEBATU 

ROZPOČET MĚSTA 2019

DISKUZE NAD PODOBOU ROZPOČTU 
STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO ROK 2019 S VEDENÍM MĚSTA

Zasedací místnost č. 11 historické budovy radnice, nám. Dr. E. Beneše 1,
•  úterý 26. února 2019  •  od 16.00  •



 LIBERECKÝ ZPRAVODAJ 3únor 2019

PROJEKT PŘEDSTAVILI architekti 
z ateliéru Qarta. Novou obytnou zónu 
navrhli na volných pozemcích, které 
patří městu a dalším dvěma soukro-
mým vlastníkům. Na více než deseti 
hektarech vlastní město zhruba třeti-
nu. V minulosti měl v místě vzniknout 
nemocniční pavilon, k jeho dokončení 
ale nedošlo.

Zájmem města je tuto lokalitu 
rozvíjet. Poloha k tomu vybízí, jedná 
se o  dobře dostupné místo u  nové 
silnice na Jablonec. V  dosahu jsou 
i všechny inženýrské sítě. Diskutovalo 
se o nezbytnosti zajištění městské hro-
madné dopravy, napojení chodníků, 
cyklostezek, ale třeba i o vzniku školky, 

dětských hřišť a dalších služeb, protože 
v nové lokalitě by mohly bydlet až tři 
tisíce lidí.

Z  plánovaných 800 bytů by jich 
několik mohlo být městských. I  to 
bude předmětem dalších jednání.

Architekti představili také záměr na 
zástavbu v Lucemburské ulici v dolním 
centru Liberce. Navrhli výstavbu sku-
piny domů, ve kterých by vzniklo 
115 bytů. Jedná se o složitější téma, 
neboť lokalita takzvaného Papírové-
ho náměstí je specifická a zástavba by 
měla respektovat charakter daného 
místa. Dalším postupem by mělo být 
vytvoření územní studie pro tuto 
oblast. 

Inzerce

Na okraji Liberce má 
vyrůst nová čtvrť
Až 36 bytových domů s přibližně 800 byty by mohlo vyrůst na 
okraji Kunratic.
Jan Král

AKTUÁLNĚ

Pravidelně každý měsíc mají zájemci o schůzku s libereckým 
primátorem Jaroslavem Zámečníkem možnost navštívit jej 

v kanceláři ve druhém patře historické budovy radnice.
Na návštěvu není potřeba si předem rezervovat termín.

Pro každého má primátor přichystáno zhruba čtvrt hodiny.

Aktuální termín je 5. března mezi 14. a 16. hodinou.

OTEVŘENÉ DVEŘE PRIMÁTORA

ZDARMA

Váš svět plný dekorací

NĚKTERÉ INTERVALY spojů se 
prodlužují  a  některé optimalizují, 
tedy budou zachovány   především 
v dopravní špičce. Důvodem těchto 
změň je výpověď poddodavatelské 
smlouvy od společnosti BusLine MHD. 

Vlivem odchodu BusLine (viz strana 
12) nemá dopravní podnik dost řidičů. 
Ke změně jízdních řádů dochází proto, 

aby dopad na  celkovou dopravní 
obslužnost a cestující byl minimální. 
Úpravy jsou dočasné. Po zaškolení 
řidičů, kteří absolvují odborný kurz, 
mohou být jízdní řády během jarních 
měsíců vráceny do původního stavu.

Konkrétní změny jízdních řádů, 
které se týkají 14 linek,  jsou uvedeny 
na www.dpmlj.cz. 

NEPŘEDPOKLÁDÁ SE, že úpravy 
budou nějak náročné. Tou nejdůle-
žitější bude posun brány až k halám 
výstaviště. Parkovat zde bude možné 
již během jarních měsíců.

Nebude to však zadarmo, nová 
místa budou spadat do oranžové 
placené zóny, řidiči zaplatí 20 Kč za 
hodinu.

Další úprava parkování v Liberci je 
méně příjemná, ale nutná. Město zpo-
platní parkovací stání u krematoria. 
Dosud zde parkovací automaty nebyly 
a lidé zde mohli zastavit na 90 minut. 
Mnozí toho však zneužívali a parkovali 
v ulici U Krematoria celý den. Smuteční 
hosté, mezi nimiž je velká část star-
ších lidí se sníženou pohyblivostí, pak 
neměli kde nechat svá vozidla.

Bezplatné stání na hodinu a  půl 
zůstane, což by mělo stačit pro účely 
návštěvy krematoria i  hřbitova, ale 
další čas parkování bude zpoplatněn 
10 Kč na hodinu.  

Další parkovací 
místa za bazénem
Na jaře začnou práce na vzniku nového parkoviště za 
libereckým bazénem. Na příjezdové cestě k areálu LVT 
vznikne přes sto parkovacích míst.
Pavel Chmelík

Omezení spojů  
MHD je dočasné
Od soboty 26. ledna došlo ke změnám v jízdních řádech na  
14 autobusových linkách městské hromadné dopravy. 
Úpravy, které se týkají přibližně pěti procent spojů, si vynutilo 
ukončení smlouvy se společností BusLine.
Redakce
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ZŠ OBLAČNÁ, LIBEREC 
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MILÉ ČTENÁŘKY a čtenáři, máte -
-li ve svém okolí muže, který rád 
a hodně čte, je registrován v naší 
knihovně, zajímá se o cokoliv sou-
visejícího se čtením a je soutěživý, 
přihlaste ho do celostátní soutěže 
Čtenář roku 2019! Nebo jste sám 
takovým vášnivým čtenářem? Nevá-
hejte se nominovat přímo. 

Soutěž vyhlašuje každoročně 
v rámci celostátní kampaně Březen – 
měsíc čtenářů Krajská vědecká 
knihovna v Liberci ve spolupráci se 
Svazem knihovníků a informačních 
pracovníků ČR. Nominované čtená-
ře pozveme do liberecké knihovny 
na společné setkání, které proběh-
ne ve čtvrtek 14.  března  2019 od 
17 hod. v Malém sále ve 4. patře. 
Z  nominovaných účastníků pak 
vybereme vítěze, který bude naši 
knihovnu reprezentovat v krajském 
kole soutěže. Své nominace zasílej-
te do středy 6. března prostřednic-
tvím formuláře na webu knihovny 
nebo na tištěném dotazníku přímo 
v naší budově. Dotazníky a veškeré 
informace k soutěži jsou k dispozici 
na webových stránkách knihovny 
v sekci Aktuality nebo přímo v naší 
budově v  oddělení Všeobecná 
knihovna.  

Knihovna 
hledá muže
Krajská vědecká knihovna v Liberci

  Požadavky:
         Věk min. 17 let
         Znalost německého a anglického jazyka
         Zájem o historii města
         Znalost města Liberce a jeho okolí
  

Činnost průvodce spočívá v realizaci komentovaných prohlídek 
po historické budově radnice v českém, německém a anglickém jazyce.
Odměna: 85 Kč/hodina.
 
Info: tel. 485 101 709, e-mail: info@visitliberec.eu.

Přijďte 
mezi 
nás

Městské informační centrum Liberec hledá brigádníky 

na letní sezónu 2019 na pozici 

PRŮVODCE 
HISTORICKOU BUDOVOU LIBERECKÉ RADNICE
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ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ s potřebou podpo-
ry ve vzdělávání přináší mnohé problémy 
a učitelé se učí „za pochodu“ s takovými 
žáky pracovat. V  praxi se ukazuje, že 
pomoc vyžaduje mnoho dětí. Základní 
rozdíl je, že zatímco některé děti v běž-
ných školách být nemohou, protože 
potřebují výjimečnou pomoc ve speciální 
škole, tak jiné, s poruchou pozornosti, 
lehčím tělesným či smyslovým posti-
žením, popř. s lehkou formou autismu 
v běžných školách vzdělávat lze. Stejně 
tak lze v běžných školách vzdělávat děti, 
které neměly to štěstí na podnětné pro-
středí. Takové děti potřebují zažít pocit, 
že nejsou méněcenné, vyžadují více času 
a více profesionální pozornosti.

Jedno z častých a osvědčených pod-
půrných opatření je funkce asistenta 
pedagoga. Na libereckých školách jich 
působí více než osmdesát. Ačkoli ze statis-
tik vyplývá, že počet těchto pracovníků ve 
školství stále vzrůstá, mají ředitelé mno-
hých škol problém pro své žáky asistenty 

vůbec zajistit. Navíc se ukazuje, že existují 
velké rozdíly mezi školami i jednotlivými 
učiteli v tom, jak asistenty využívají. 

Aby vše dobře fungovalo, závisí přede-
vším na učiteli a na tom, jak si s asisten-
tem „sednou“. Dobrý asistent pedagoga 
je přínosem nejen pro dítě, třídu, učitele, 
ale také pro rodiče. Ten špatný je však 
pohroma… Je zřejmé, že vyvstala potře-
ba poskytnout učitelům a asistentům 
podporu nejen materiální, ale i v oblasti 
vzdělávání a psychohygieny.

Proto další workshopy připravované 
ve spolupráci zaměstnanců projektu 
„Férové školy v Liberci“ a Odboru pro 
sociální začleňování Úřadu vlády byly 
zaměřeny na významný nástroj psycho-
hygieny, a to supervizi. Tento nástroj je ze 
zákona povinně využíván v pomáhajících 
profesích. Bohužel se ho zatím nepoda-
řilo prosadit jako povinný pro pedagogy 
a asistenty pedagoga ve školách, přesto-
že hlavní náplní jejich práce je komunika-
ce se žáky, kolegy ve škole a rodiči žáků. 

Koncem roku 2018 se uskutečnily 
dva workshopy pro koordinátory inklu-
ze a jeden pro asistenty pedagoga. Na 
všech třech byl účastníkům vysvětlen 
význam supervize a její využití. Ta totiž 
dává příležitost podívat se na problém 
očima druhých a možnost pustit se do 
hledání nových cest, odhalit poučení, 
získat podporu. Lektoři z  řad zaměst-
nanců Odboru pro sociální začleňování 
Úřadu vlády nabídli možnost vyzkoušet 
jednu z oblíbených metod supervize – 
balintovskou skupinu. Učitelé i asistenti si 
na konkrétním případě ověřili užitečnost 
společného náhledu na rizikovou situaci. 
Důležité bylo, že diskuze probíhala pod 
vedením zkušeného supervizora. I když 
byl předložen problém jednoho pedago-
ga, k řešení přispěli všichni a přesvědčili 
se, že cílem není najít objektivní pravdu, 
nýbrž nabídnout kolegovi spektrum 
představ a nápadů, z nichž si vybere, co 
má pro něj cenu.

Koordinátorka inkluze a  metodička 
asistentů v rámci projektu Férové školy 
v Liberci Eva Nováková připravila pro asis- 
tenty pedagoga z místních základních 
škol nabídku setkávání v podpůrné sku-
pině „Na Férovku“ pod vedením zkušené 
psycholožky Evy Véle. Asistenti tak budou 
moci spolu s ostatními svou práci reflek-
tovat dlouhodobě během školního roku, 
což by jim mohlo pomoci v dalším profes-
ním růstu. Jejich práce je často náročná 
nejen po stránce odborné, ale i emocio-
nální, a ne vždy asistent zažívá podporu 
v týmu pedagogických pracovníků školy. 
Navíc nejsou jasné ani hranice jeho práce 
a hrubý plat na této pozici je hluboko pod 
celorepublikovým průměrem. 

Ukazuje se, že v současném školství 
má sdílení podnětů z praxe mezi peda-
gogy i  jejich asistenty nezastupitelné 
místo. Proto v  rámci projektu „Férové 
školy v Liberci“ statutární město Liberec 
jako zřizovatel umožňuje jejich setkávání 
a vzájemné obohacování vlastními zku-
šenostmi. 

Asistenti pedagoga zaslouží obdiv i podporu
Projekt „Férové školy v Liberci“ je v plném proudu, první pololetí školního roku je za námi 
a už se blíží zápisy budoucích prvňáčků. Snahy o začleňování dětí se speciálními vzdělávacími 
potřebami mají na libereckých školách plnou podporu. 
Odbor školství a sociálních věcí

OD 1. ÚNORA mají rodiče možnost 
nahlédnout na našich webových 
stránkách do nabídky táborů na 
letošní léto. Opět je z čeho si vybí-
rat, táborů je hodně a nabídka velmi 
pestrá. 

Některé popisy a údaje u táborů 
se budou v  průběhu února ještě 
upřesňovat. Přihlašování na letní 
tábory bude spuštěno 1. 3. 2019.

V  letošním roce DDM Větrník 
nabízí kromě příměstského jarního 
tábora ještě pobytový jarní tábor, 
a to v duchu netradičních výtvar-
ných technik a dramatiky. I zde jsou 
ještě volná místa.

Volná místa nabízíme i v našich 
kroužcích. Pokud nevyžadují zna-
losti z předchozího pololetí, může 
vaše dítě kroužek začít navštěvovat 
a zaplatíte pouze poloviční platbu. 
V případě zájmu nás kontaktujte.

Na začátku ledna proběhlo 
v Nymburce mistrovství ČR v twir- 
lingu. Zúčastnila se ho i  děvča-
ta z  našeho oddílu VIVA Liberec. 
Adélka Burdová získala dvě bronzo-
vé medaile v kategorii děti a Zuzka 
Huňková zlato v seniorské kategorii. 
Zuzka bude reprezentovat Českou 
republiku na mistrovství Evropy, 
které se bude konat o Velikonocích 
v italském Lignanu. 

DDM Větrník
Tomáš Herder  www.ddmliberec.cz

ŠKOLY SE PŘIPRAVUJÍ NA LETNÍ OLYMPIÁDU DĚTÍ A MLÁDEŽE
V rámci příprav na Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže 2019, které se uskuteční v červnu v Libereckém kraji, se koordinační 

tým vydal na několik základních škol v Liberci a Jablonci nad Nisou.
 Během příprav na ODM 2019 bude koordinační tým krajského úřadu pravidelně navštěvovat základní a střední školy v Libe‑

reckém kraji, aby pozval děti na letní olympiádu dětí a mládeže a současně proto, aby měli žáci a studenti možnost si zasportovat 
pod vedením profesionálních sportovců, kteří přijedou na každou vybranou základní a střední školu spolu s koordinátory. 
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PŘÍBĚHY DESÍTEK rodin návštěvníky 
uchvátily. „Cítila jsem dojetí, ale i hrdost,“ 
svěřila se jedna z maminek, když četla 
o  pradědovi legionáři a  prohlížela si 
jeho medaile za zásluhy. Jiná nástěnka 
zas brala dech tomu, kdo četl kostrbaté 
prvňáčkovské písmo: „Můj praděda ve 
druhé světové válce měl velký barák 
a potom přišli Němci… a měl už jenom 
jeden pokoj pro šest lidí. A potom dali 
mého pradědu do koncentráku, který se 
jmenuje Terezín, a tam učil děti. A pak ho 
vezli do koncentráku, který se jmenoval 
Osvětim, ale nedovezli ho tam, protože 
skončila druhá světová válka.“ 

Pátrání v  rodinné historii bylo na 

dětech samotných, někdy pomohli 
rodiče. V domácnostech se pak rozví-
jela vyprávění plná vzpomínek. „Děti 
se tak dostaly k  informacím, které by 
se nikdy nedozvěděly,“ říká učitelka 
Milena Beránková. Třeba o prababičce, 
která měla sedm sourozenců, a neměla 
boty, jen si obalovala nohy do hadrů. Jiná 
babička zas chodila pro chleba pěšky 
několik kilometrů. Další žáček či žákyně 
zas popisovali strádání a mučení svých 
prarodičů v koncentračních táborech. 

„Mile nás překvapilo, že se napříč 
třídami našlo několik dětí, které mají 
slavné předky,“ doplňuje učitelka Veroni-
ka Pozlerová. Od nositelů vyznamenání 
za válečné zásluhy přes významného 
malíře či člena osobní ochranky prezi-
denta T. G. Masaryka. 

Zpestřením výstavy byly i zapůjčené 
předměty jako prababiččiny dřeváky, 
maminčina aktovka z roku 1986, babiččin 
psací stroj, prvorepubliková školní lavice, 
staré bankovky a mince, brýle z  roku 
1930, které nosil děda Emil… 

„Hodně lidí má dějepis ze školy zařa-
zený jako něco nudného a nikdy k němu 
nenajde cestu. Děti navíc nemají takový 
pojem o čase, nic jim neříkají století a tisí-
ciletí. Když to ale vezmeme přes nejbližší 
rodinu, přes lidi, které děti osobně znají, 
jejichž fotky najdou v rodinném albu, 
zaujme to jejich pozornost a cesta do 
minulosti je otevřená,“ vysvětluje Mar-
tina Minsterová, která liberecké Monte-
ssori třídy koordinuje. 

SNAŽÍME SE zvýšit 
hnízdní možnosti 
ptáků, žáci se v  prů-
běhu ročních období 
dozvídají mnoho 
zajímavostí o jednot-
livých druzích. Máme 
radost, že se s vervou 
do projektu zapojili 
i  žáci navštěvující 
školní družinu. Zúčast-
nili jsme se také prvního celorepubli-
kového sčítání ptactva na krmítkách. 

V lednu v rámci předmětu ekologic-
ká praktika žáci 6. třídy vyráběli lojové 
koule pro ptáčky a  připravili i  další 
pochoutky ze semínek, oříšků, mandlí 

a rozinek. Vše dones-
li na školní zahra-
du, kam si s  sebou 
vzali i  dalekohledy 
a  poznávací klíče, 
aby mohli pozorovat 
ptačí druhy, jež se na 
naší zahradě vyskytu-
jí. A překvapení bylo 
veliké! Viděli jsme 
kosy, sýkorky, straka-

pouda, vrabce, straku, zvonky, čížky, 
pěnkavy a dokonce i několik hýlů. 

Přípravu i pozorování jsme si moc 
užili a doufáme, že ptáčci se na naši 
zahradu budou stále vracet a někteří 
z nich u nás i zahnízdí.  

NĚKDE SI procvičili anglická slovíč-
ka nebo český pravopis, jinde přišli 
na chuť Hejného matematice, byli 
obecenstvem divadelního předsta-
vení a svědky toho, jak děti při děje-
pise zvládají starověk na interaktivní 
tabuli, dokonce se stali žáky svých dětí 
v rolích učitelů. V tutéž dobu několik 
žáků 9. třídy seznámilo zájemce se 
svými ročníkovými pracemi v podobě 
prezentací v  PowerPointu. Ostatní 

deváťáci spolu s  osmáky se ujali 
organizace. 

Po malé přestávce se malí i velcí 
přesunuli do tělocvičny. Hosté byli 
svědky nejrůznějších tanečních 
a  pěveckých vystoupení. Začaly 
starší děti, pokračovaly mladší a celá 
show gradovala nejmenšími prv-
ňáčky. Všichni účinkující se dočkali 
velikého aplausu!

A to ještě nebylo vše! Po před-

chozí domluvě byli rodiče se svými 
dětmi pozváni za běžnou cenu na 
oběd do naší nově zrekonstruované 
jídelny. Nabídku využily celé rodiny, 
líbilo se jim prostředí, a navíc jim velmi 
chutnalo. Dospělí i děti odcházeli spo-
kojení a plní krásných zážitků (občas 
maminkám ukápla i nějaká ta slzička 
štěstí) a my učitelé zase dojatí ze slov 
chvály. Bylo to skvěle prožité zimní 
dopoledne! 

Babička chodila pro chleba kilometry 
daleko, děda chránil Masaryka
Výstavu, která bere dech, připravili žáci a žákyně z Montessori 
tříd na ZŠ 5. května v Liberci. Věnována je sto letům naší 
republiky z pohledu rodin a jejími autory jsou děti od první do 
páté třídy. Podzimní projekt ukončila prosincová vernisáž.
Eva Dušková, členka spolku rodičů ZŠ 5. května

Den otevřených dveří na ZŠ Švermova
Dveře školy se pro návštěvníky otevřely opět první sobotu v lednu. I tentokrát se mohli rodiče, prarodiče a další hosté podívat 
na vyučování ve třídách 1.–7. ročníku (příp. se i zapojit), mohli své dítko vidět při učení, mezi spolužáky.
Alice Skalská, ZŠ Švermova

Ptáci v zimě na ZŠ nám. Míru
Jedním z projektů, které úspěšně realizujeme na školní 
zahradě, je Ptačí zahrada. 
Barbora Melicharová, ZŠ nám. Míru

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ

Kdo tu zobal zob a zob

V únoru je přece prima pro holky i pro kluky, ale ptáčkům, těm je zima, schovají 
se do budky, kterou dostaly děti v mateřské škole pod stromeček. Ptáčci volají: 
děti, sypte s rodiči ptačí dobroty do krmítka. Čím víc dáte zrníček, tím víc bude 
písniček. Čim čarára, čim, čim, čim… Ekoškolka Pastelka
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„PŮVODNÍ ZÁMĚR jsme se rozhodli 
oživit a rozšířit o další využití. Součástí 
akademie by tak mohlo být například 
i školicí středisko pro zaměstnavatele. 
Představujeme si spolupráci se škola-
mi, průmyslovými podniky z regionu, 
Domem dětí a mládeže Větrník, strojní 
fakultou TUL, ale třeba i německou Žita-
vou. Dílenská akademie by se zároveň 
stala jedním z nosných kamenů nastupu-
jící čtvrté průmyslové revoluce (Průmysl 
4.0), která souvisí se současným rozvo-
jem digitalizace a chytrých technologií 
ve výrobě. Musíme být připraveni, pro-
tože bude znamenat zásadní změny na 
trhu práce,“ uvedl náměstek primátora 
pro strategický rozvoj, dotace a majet-
kovou správu Jiří Němeček.

Záměru se od počátku věnuje také 
nynější liberecká radní Šárka Prachařová, 
která se dlouhodobě zabývá kariérovým 
poradenstvím a zavádí projekty podni-
kavosti do škol. Dílenská akademie má 
vzniknout přestavbou dnešního pavi-

lonu I LVT. Jednalo by se o  jedinečný 
projekt, který by pomohl dětem vybrat 
si budoucí zaměření v technických obo-
rech, protože pouhé povědomí o nich 
nestačí. Šlo by o určitou formu kariérního 
poradenství a podpory rozvíjení talentů.

Akademie bude jednak zajišťovat 
pro žáky dílenskou výuku, která dnes 
na školách chybí, ale také bude sloužit 
pro rekvalifikační kurzy i veřejnosti. Ve 
spolupráci se strojírenskými podniky se 
plánuje projekt ukázkové výrobní dílny, 
který by studentům v praxi představil 
proces vytváření zakázky a seznámil je 
s technologickými postupy.

O současné technické vzdělávání klesá 
zájem a firmy marně shánějí kvalifikova-
né techniky, strojaře nebo řemeslníky. 
Právě existence dílenské akademie jako 
centra pro výuku i zábavu technického 
charakteru by pomohla tento problém 
řešit.

Problém je v tom, že technické obory 
nejsou atraktivně a  motivačně na 

základních školách představovány. Žáci 
si nemohou ani nic takzvaně osahat – 
dílny ze základních škol téměř vymizely. 
„Musíme tyto obory lépe představovat, 
ukazovat možnosti uplatnění, zdůraz-
nit digitalizaci a  robotizaci mnohých 
i  řemeslných oborů, jejich atraktivitu. 
Začít musíme již ve školkách, ale musíme 
působit i na veřejnost – rodiče. Je potře-
ba změnit současné vnímání učebních 
oborů a řemesel, že nejde o nic podřad-
ného. Průmyslem 4.0 přecházíme do pro-
cesu celoživotního učení a každý bude 
muset na sobě kvůli rychlým změnám 
pracovat,“ vysvětlila Šárka Prachařová.

Dílenská akademie tak může fungovat 
jako inkubátor technických pracovníků. 
S  jejich výukou začne již v  předškol-
ním věku a pokračuje až do dospělosti 
formou zážitků. Děti a mládež tak získají 
nebo rozvinou dovednosti a  znalosti 
nezbytné pro vzdělávací a  profesní 
dráhu, poté úspěšný start do reálného 
života a na trh práce. 

Liberec pokračuje v záměru 
vybudovat dílenskou akademii
Liberecká radnice pokračuje ve snaze vybudovat v areálu LVT dílenskou akademii, jejímž 
hlavním cílem je vzbudit u dětí zájem o studium technických oborů a podpořit průmysl. 
Jan Král

 Již počtvrté se mohou děti od 3 
do 15 let zapojit do výtvarné soutěže 
Nadačního fondu Gago a libereckou 
iQlandií. Letos nese název „Veselý 
stroj pro lepší zdraví“ a účastníci 
mohou použít buď předkreslené 
grafické prvky anebo vlastní fan-
tazii ve formě malby, 3D instalace 
či kresby. Vítězný stroj bude opět 
vyroben všeumělem Janem Vrab-
cem a stane se součástí expozice 
iQlandie.

Malí výtvarníci se letos musejí 
vcítit do role vynálezců, kteří mají 
lidem zlepšit zdraví, a to jak znevý‑
hodněným, tak i zdravým. Stroje se 
můžou pokusit léčit tělo i mysl. Důle‑
žité je, aby byly nejen nápaditě zpra‑
cované, ale aby obsahovaly i popis, 
co a hlavně jak mají vlastně léčit.

Pravidla soutěže najdou zájemci 
na webu www.iqlandia.cz. Uzávěrka 
soutěže je už 31. března 2019! Slav‑
nostní předání cen s  programem 
pro všechny soutěžící proběhne 
17.  května  2019 od 15.30  hodin 
v iQlandii v rámci Muzejní noci pod 
Ještědem za účasti patrona soutěže 
Romana Šebrleho. 

SOUTĚŽ VESELÝ STROJ

VE SVĚTĚ jde o docela běžnou veřejnou 
službu, senioři jsou nazýváni lollipop 
man/lady podle velkých dopravních 
značek, které třímají v rukou a které při-
pomínají právě lízátko. Jsem moc rád, že 
se nám podařilo tuto nenápadnou, ale 
velmi ceněnou pomoc implementovat 
před lety i do Liberce, byť skeptiků bylo 
na začátku víc než dost. 

První senior byl vyškolen v červnu 
2015, na konci téhož roku jich fungovalo 
již sedm. Postupně skupina narostla až 
na 13, zejména ze zdravotních důvodů 
ale nyní klesla na osm u těchto základ-
ních škol: Dobiášova, Ještědská, U Školy, 
Česká, Vratislavice, U Soudu, Oblačná 
a Lesní. A to nestačí.

Pomoc seniorů je přitom obrovská 
nejen z  hlediska primárních dopadů, 
tedy samotného dohledu nad přícho-

dem školáků. Souběžně totiž šetříme 
kapacity uniformovaných strážníků, 
resp. jsme v kombinaci se seniory schop-

ni pokrýt daleko větší území (u našich 
20 škol je obvykle více přechodů pro 
chodce než jeden), senioři navíc ukazují 

vlídnou tvář veřejnosti (reakce jsou za 
ta léta výhradně pozitivní), navazují 
s dětmi cenné neformální vztahy, a tím 
v nich snadno překonávají bohužel často 
přítomné klišé o své nepotřebnosti. 

Milí senioři, pokud máte zájem nám 
v této oblasti pomoci, hlaste se prosím 
buď Daniele Buškové z Městské policie 
Liberec (buskova.daniela@mp.liberec.
cz, 488 578 152), nebo Michaele Menší-
kové z odboru školství a sociálních věcí 
(michaela.mensikova@magistrat.liberec.
cz, 485 243 384). Každý zájemce bude nej-
prve proškolen, následně v terénu nasa-
zen v dvoučlenné hlídce se strážníkem. 
Teprve po nabytí praxe už bude dohled 
vykonávat samostatně. Služba je přitom 
placená. Závěrem bych rád poděkoval 
všem seniorům, kteří od roku 2015 službu 
vykonávali, nebo dosud vykonávají. 

POZOR, hledáme šikovné seniory ke školám!
Už čtyři roky v Liberci funguje skvělý projekt, jímž našim dětem zajišťujeme bezpečnější příchod do základních 
škol. Za pomoci vyškolených aktivních seniorů totiž den co den hlídáme přechody pro chodce v samé blízkosti 
škol, abychom zde regulovali a zpomalili často velmi intenzivní ranní automobilový provoz. A k současným osmi 
seniorům (u 8 základních škol) teď nově hledáme další zájemce!

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

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
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ÚVODEM BYCH si dovolil 
uvést jistou parafrázi k tomuto 
tématu, kterou uvádím svým 
známým, kteří se odhodlali 
k  budování svého rodinného 
domu, zejména pak svépomocí: 
běžný stav je, když novostavba 
plynule přechází v rekonstrukci. 
Spojovacím článkem obvyklých 
etap životnosti stavby (vznik–
rekonstrukce 1, rekonstrukce 
2–zánik), je údržba. 

Údržba začíná záhy po vzniku 
stavby (což nemusí být až po 
kolaudaci) a končí (správně až) 
odstraněním stavby. Správně neprobí-
há po etapách, ale kontinuálně podle 
aktuální potřeby a účelu. Po skončení 
etapy, jako je vznik a rekonstrukce, jsou 
úkony údržby marginálnější z pohledu 
náročnosti na materiál a kvalifikova-
nou sílu. Pokud předchozí etapa pro-
běhla správně a  efektivně, obvykle 

stačí nekvalifikovaná „uklízečka 
s kýblem a hadrem“. 

Postupem času přibývají různé kon-
zervační a ochranné přípravky, malby 
a nátěry, žárovky, zámky, jističe, obkla-
dy… a s tím i potřeba kvalifikovaných 
řemeslníků a  „servisáků“. A  rostou 
náklady. Až do okamžiku, kdy vlastník 

usoudí, že náklady na údržbu jsou tak 
vysoké, že bude výhodnější stavbu 
zrenovovat, tedy obnovit podle ově-
řené dokumentace, či zrekonstruovat, 
tedy obnovit a přestavět k novému 
účelu podle nové projektové doku-
mentace (viz článek Změna užívání 
stavby). Protože stavební zákon 

nezná běžně užívané pojmy 
„oprava“, „rekonstrukce“ 
a podobné, je třeba si uvě-
domit, že činnosti počína-
jící mytím podlah a končící 
například úplnou výměnou 
všech shnilých trámů (nos-
ných konstrukcí) a  dalších 
konstrukcí, tedy „generální 
opravou“, označuje staveb-
ní zákon jediným pojmem 
„udržovací práce“ či „údržba 
stavby“. 

Údržba je velmi důležitá, 
a proto je od vlastníka stavby 

vyžadovaná stavebním zákonem pod 
pokutou až 200 tis. Kč. Stavební úřad 
ji také může nařídit, protože logickým 
důsledkem nesprávné údržby či její 
úplné absence je totiž havárie stavby či 
jiné ohrožení života, zdraví či majetku. 

Další souvislosti na www.liberec.cz/
osu. 

VIII. Údržba a havárie staveb
Zakořeněnou pověru o tom, že stavební úřad nemůže po vlastníkovi stavby nic chtít, respektive není co vlastníkovi stavby 
kontrolovat, když má dávno zkolaudováno a nic nestavěl, jsme již opakovaně vyvrátili zejména v úvodních článcích. Že jsme 
nevyčerpali všechny oblasti, dokazuje vděčné (věčné?) téma podnětů od nájemců staveb a bytů. 
Jaroslav Urban, vedoucí oddělení státního stavebního dozoru

STAVEBNÍ ÚŘAD INFORMUJE

V  SOUČASNOSTI JE s  vybranými 
zhotoviteli připravována projektová 
dokumentace na modernizaci a ener-
getické úspory objektů školy Švermova 
na Františkově, dále na Základní školu 
a Speciální školu v Orlí ulici a na ZŠ Kap-
lického v Doubí. 

„Během projektové přípravy na 
základní školu Kaplického byly zadány 
také prvky zelených fasád a připravili 
jsme společně s projektanty podmínky 
pro nakládání a využívání dešťových 
vod,“ říká Petr Machatý, vedoucí oddě-
lení správy objektů a zařízení.

U zmíněných akcí je kladen důraz na 
energetické úspory objektů, moderniza-
ci technických a technologických částí 
budov a také na zkvalitnění vnitřního pro-
středí, především odhlučněním prostor.

V podobném duchu se nesou projek-
tové přípravy na modernizaci Malého 
divadla, především jeho technologického 

zázemí a obálky objektu. „Tady vyměníme 
topné systémy, vzduchotechniku a elekt-
roinstalaci. Divadelní sál dostane chladicí 
techniku, která zajistí příjemnější zážitek 
z představení,“ uvádí náměstek primáto-
ra pro majetkovou správu Jiří Němeček. 
Divadlo zadalo projekt, který se věnuje 
rekonstrukci zázemí a dalších prostor pro 
diváky, včetně rozšíření baru a moderni-
zace toalet.

Všechny v současné době připravova-
né projekty budou dokončeny nejdříve ke 

konci roku 2019 a jejich realizace závisí 
na dostupnosti financí. „Momentálně 
vybíráme zhotovitele na další projekty, 
které se týkají modernizací škol Bar-
vířská a Ještědská,“ doplňuje vedoucí 
Petr Machatý.

Město připravuje také technické 
podklady k bytovým domům. Podle 
nich pak vybere dodavatele projekto-
vých dokumentací, aby je postupně 

rekonstruovalo. „Toto je však dlouhodo-
bá a nákladná cesta. Nyní se nacházíme 
na jejím začátku,“ dodává náměstek Jiří 
Němeček.

Aktuálně pracovníci odboru majetko-
vé správy připravují zadávací podmínky 
pro výběr zhotovitelů stavebních prací 
na letní období. Počet akcí a jejich rozsah 
však zatím není znám, vše závisí na roz-
počtu pro rok 2019 a  na termínu jeho 
schválení. Do zastupitelstva bude rozpo-
čet předkládán v únoru. 

Město zmodernizuje své objekty
Odbor majetkové správy pečuje o objekty ve vlastnictví města, jako jsou například základní 
a mateřské školy. 
Jana Kodymová

S Jörgem Lüdorfem, předse-
dou představenstva společnosti 
MVV Energie CZ, která vlastní 
libereckou spalovnu a většinu 
teplárny, jednali primátor Liber-
ce Jaroslav Zámečník a náměs-
tek Jiří Šolc.

V  polovině loňského roku 
začala teplárna v Liberci moder‑
nizovat zastaralé parovody. 
„Budeme v dalších letech chtít, 
aby cena tepla byla konkurence‑
schopná jiným topným médiím,“ 
uvedl primátor.

RADNÍ VE VARŠAVĚ
Liberečtí radní v čele s primá-

torem Jaroslavem Zámečníkem 
se seznámili se stavem objektu 
kina Varšava. 

Přeshraniční projekt Kino na 
třetí, který měl zajistit obnovu 
libereckého kina a dvou dalších kin 
v německém příhraničí, nakonec 
nebyl podpořen dotací a vedení 
města nyní hledá další možnosti, 
jak zajistit opravu městských pro‑
stor. 

S MVV ENERGIE
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Úspěšné liberecké projekty IPRÚ
V rámci Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ) bylo v Liberci v roce 2018 ukončeno několik projektů za významného 
přispění dotací EU, jejichž přehled přinášíme. Zároveň představujeme úspěšné projekty, které jsou v běhu. Nejvýznamnější 
investice jdou do oblasti školství, především do rekonstrukce Základní školy 5. května.
Odbor strategického rozvoje a dotací

ZŠ KAPLICKÉHO

 Realizací projektu byly vybudovány dvě nové a moderně vybavené 
odborné učebny (přírodovědná a cizích jazyků) a byl zajištěn bezbariérový 
přístup.

 Náklady: 22 milionů Kč
 Dotace: 14,3 milionů Kč

MŠ BERUŠKA

 Díky rekonstrukci mateřské školy byla navýšena kapacita o 30 
míst, z toho jedno oddělení je přizpůsobeno pro děti od 2 do 3 let. Děti 
mají k dispozici větší pobytové prostory, které jsou vybaveny novým 
nábytkem. Součástí stavebních prací byla také modernizace školní 
kuchyně a technického zázemí MŠ. 

 Náklady: 50 milionů Kč
 Dotace: 42,4 milionů Kč

TRAMVAJOVÁ TRAŤ RUMUNSKÁ – PALACHOVA

 Projekt dopravního podniku. Rekonstrukce propojila již dříve 
rekonstruované úseky. Změnou povrchu komunikace bylo dosaženo 
významného snížení hluku, který vytváří velmi intenzivní provoz sil-
ničních vozidel. Současně byly provedeny všechny potřebné související 
úpravy, jako je nové odvodnění komunikace, úprava trakčního vedení, 
zřízení vyhřívání nástupišť, předláždění nástupišť a přilehlých chodníků. 

 Náklady: 75 milionů Kč

AUTOBUSY MHD NA POHON CNG

 Dalším projektem DPMLJ byl nákup sedmnácti bezbariérových auto-
busů MHD na CNG palivo.

 Náklady: 130 milionů Kč

AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTMI
 Cílem projektu je nastavení prvního stupně systému prostupného 

bydlení. Poskytování sociální služby Azylové domy pro cílové skupiny 
ženy a rodiny s dětmi (současná nabídka sociálních služeb je na Liberecku 
nedostačující).

 Předpokládané náklady: 17 milionů Kč

ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ NÁM. MÍRU
 V  rámci projektu dojde k  vybudování a  vybavení odborných 

učeben – vznik multimediální jazykové učebny, učebny praktické výuky 
vaření, zahradnické dílny, řemeslné dílny, přírodovědné učebny a s tím 
souvisejících prostor vč. odborných kabinetů a skladů, technické míst-
nosti, zajištění bezbariérového přístupu pro imobilní žáky. Z dalšího 
projektu pak dojde k zateplení všech budov školy a  instalaci rozvodů 
vzduchotechniky – úspora energií. 

 Předpokládané náklady: 70 milionů Kč

ZŠ 5. KVĚTNA
 Na ZŠ 5. května dojde k rekonstrukci objektu pro 1. i 2. stupeň, 

vznikne sedm odborných učeben (cizích jazyků, přírodních věd, tech-
nických oborů), bude postaven výtah a dojde k zateplení obvodového 
pláště budovy z Operačního programu Životní prostředí. 

 Předpokládané náklady: 113 milionů Kč

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ – DŮM F – ŽITAVSKÁ
 V rámci projektu „Sociální bydlení města 

Liberce – Bytový dům F“ byly zahájeny přípra-
vy k rekonstrukci domu v Žitavské ulici 393/6. 
Rekonstrukcí domu vznikne jedenáct nových 
bytů. Projekt je součástí podpory cílových 
skupin s podprůměrnými příjmy a boje proti 
obchodu s chudobou.

 Předpokládané náklady: 17 milionů Kč
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BAZÉNY JSOU v Liberci velkým téma-
tem. Od chvíle, kdy město oznámilo 
uzavření plaveckého Bazénu Liberec 
kvůli rekonstrukci v příštím roce, se 
vedou mezi politiky, sportovci a veřej-
ností vášnivé debaty. Jak to bude 
s bazénovým plaváním ve městě dál?

Diskuze se rozvířila především po 
oznámení, že původně zamýšlená 
oprava školního bazénu na Františkově 
ve Švermově ulice se zřejmě neusku-
teční. Důvodem mají být především 
peníze. Původní záměr tento bazén 
po desetileté pauze znovu zprovoznit 
bylo současné vedení města nuceno 
přehodnotit. Náklady by podle odhadů 
mohly dosáhnout až 80 milionů korun. 
Navíc by tato stavba nevytrhla rad-
nici trn z paty při opravách velkého 
bazénu – obě stavby by totiž probíhaly 
současně. To ale nemění nic na tom, 
že celkové kapacity bazénů Liberci 
zkrátka nestačí. Zároveň ale je Liberec 
městem s nadstandardním „bazéno-

vým servisem“. Žádné město podobné 
velikosti Liberce nemá v provozu tolik 
bazénů. Například větší Plzeň má pět 
bazénů a to ani nejsou všechno měst-
ská zařízení.

Tím vším by se měla právě zabývat 
pracovní skupina, která bude odpově-
dí na veřejnou diskuzi. V bazénové pra-
covní skupině zasednou vedle zastupi-
telů ředitelé škol a šéfové sportovních 
plaveckých klubů. 

„Bude se mluvit o koncepci měst-
ských a školních bazénů pro další roky 
a efektivnosti a proveditelnosti dalších 
rekonstrukcí či staveb. Nyní máme 
šest bazénů včetně zavřeného v ZŠ 
Švermova. Ve výhledovém plánu je 
též možnost postavit sportovní bazén 
v  areálu Sport Parku vedle arény,“ 
vysvětluje primátor města Jaroslav 
Zámečník. „Provozovat v budoucnu 
sedm bazénů je pro město náročné 
a dlouhodobě neúnosné. Chceme se 
soustředit spíše na dva až tři bazény, 

které budou plně vyhovovat požadav-
kům veřejnosti, sportovcům a školám 
a budou splňovat moderní kritéria na 
taková zařízení,“ dodává primátor.

Město provozuje v současné době 
dva plavecké bazény na Tržním náměs-
tí a  tři malé školní na ZŠ Ještědská, 
Dobiášova a Sokolovská. V podstatě 
všechny potřebují investice; ani ty 
školní nejsou v  ukázkovém stavu. 
Podle Jaroslava Zámečníka by opravy 
všech bazénů vč. Švermovy v součtu 
dosáhly až jedné miliardy korun. A na 
to město nemá.

Původně vyčíslené náklady na 
rekonstrukci plaveckého Bazénu Libe-
rec hovořily o 750 milionech, ovšem 
s tím, že by byl přistavěn další 25metro-
vý bazén. Celkem by objekt na Tržním 
náměstí tedy kryl tři bazény. „Bez sta-
milionového úvěru by na tak náročnou 
rekonstrukci město nemělo. Navíc ani 
Rada architektů nedoporučila překra-
čovat při rekonstrukci půdorys celé 
stavby. Proto byly projektové práce 
zastaveny,“ říká primátor.

Rada města rozhodla o vypracování 
nové studie na rekonstrukci v původ-
ních parametrech bazénu. Studie by 
měla být hotova už za měsíc a vedle 
radních se jí bude zabývat také pracov-
ní skupina. Předpoklad ceny oprav dle 
nového zadání je zhruba poloviční proti 
velkorysé variantě z loňského roku. 

Do léta by také měly být známy 
výsledky jednání pracovní skupiny 
a odpovědi na otázku, jak dál s měst-
skými bazény v Liberci.  

O městských bazénech se rozhodne do léta
Kolik bude v Liberci bazénů? Které se budou opravovat a které se nechají přestavět? Na to má odpovědět pracovní skupina 
zastupitelů města a odborníků, jejíž vznik odsouhlasilo liberecké zastupitelstvo na lednovém zasedání.
Pavel Chmelík
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AKTUÁLNÍM ÚKOLEM managemen-
tu DPMLJ bylo v danou chvíli zajištění 
dopravy vlastními silami v rámci libe-
recké MHD. 

Znamenalo to připravit nejen vozový 
park, ale hlavně personálně obsadit 
vypravované spoje v době, kdy řidiči již 
citelně na trhu práce chyběli. 

Aktivní náborová kampaň naplnila 
dva kurzy zájemců na pozici řidičů. Kurzy 
se rozběhly hned na začátku letošního 
roku. Pokud 11 nováčků vydrží a uspějí 
u  závěrečných zkoušek, mohli by již 
v březnu zasednout za volanty autobusů 
v běžném režimu dopravy. I přesto je 
stav řidičů stále nedostačující (dlouho-
dobé nemoci, stáří zaměstnanců).

K nezbytnému doplnění stávajícího 
vozového parku pomohl nákup 11 star-
ších autobusů typu Mercedes z Němec-
ka. Z tohoto počtu je šest vozidel klou-
bových. Cena všech pořízených vozů je 
srovnatelná s cenou jednoho nového 

autobusu (nákup všech vozidel a jejich 
dovybavení přišlo na 7 mil. Kč). 

I přes intenzivní snahu vedení spo-
lečnosti události řešit, aktuální situace 
v  dopravním podniku po předčas-
ném odchodu BusLine přinesla od 
26.  ledna  2019 změny pro cestující 

městskou dopravou v Liberci. Proběhly 
úpravy jízdních řádů, které nepotěšily, 
ale byly nezbytně nutné.

Ubylo 5 % spojů, prodloužily se inter-
valy mezi spoji na některých linkách. 
Prioritou pro zajištění dopravy byla 
hlavně garance vypravovaných spojů 

pro cestující. Některé změny považuje 
vedení dopravního podniku za změny 
dočasné, tedy vratné. „První úpravy jízd-
ních řádů proběhly již pár hodin po jejich 
spuštění 26. ledna a byly reakcí na proka-
zatelně oprávněné podněty cestujících. 
Za rychlou reakci si dopravní podnik 
zasloužil řadu poděkování od občanů 
a cestujících,“ popsal situaci dopravní 
ředitel Oskar Zappe.

„Veškeré naše kroky vedou k tomu, 
aby do budoucna nebyli občané Liberce 
a náš akcionář statutární město Liberec 
vydíráni jakýmkoliv dopravcem. Záro-
veň chceme chránit dopravní podnik 
před možnými riziky, která jsme zdědili 
z minulosti,“ zdůraznil předseda předsta-
venstva DPMLJ Michal Zděnek.

Konkrétní změny jízdních řádů, které 
se týkají 14 linek, jsou uvedeny na www.
dpmlj.cz. Dopravní podnik měst Liber-
ce a Jablonce nad Nisou se omlouvá za 
dočasně způsobené komplikace. 

Liberečané již nejsou vydíratelní
Čtyřicet procent městských spojů v Liberci zajišťoval pro Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec nad Nisou dopravce 
BusLine, který ale nyní končí. Z jeho strany došlo v červenci 2018 k bezdůvodné a předčasné výpovědi smlouvy původně platné 
do prosince 2019, což pro nové představenstvo dopravního podniku znamenalo nutnost okamžité reakce na danou situaci.
Martina Poršová, Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.

DOPRAVA

UŽ SE ví, kudy přesně nová silnice 
povede. Zbývá dořešit parkoviště pro 
kamiony a stezku pro pěší a cyklisty, 
aby se mohli snadno dostat přes silnici 
z Doubí do Pilínkova.

Trasa nové komunikace povede 
od kruhového objezdu u Densa, dále 
kopíruje železniční trať, kterou přibliž-
ně ve své polovině podjede, a po něko-
lika stech metrech se napojí na stávající 
kruhový objezd pod silnicí I/35, tedy 
na ulice Hodkovická a Minkovická.

Připravená dokumentace již počítá 
se smíšenou stezkou pro pěší a cyk-
listy podél celé komunikace, se sjezdy 
na okolní pozemky, odvodněním, pro-
tihlukovými opatřeními a s výsadbou 
stromů a keřů.

Samotná stavba je hlavně otázkou 
peněz, o kterých radnice komunikuje 
s vedením Libereckého kraje. Město 
bude hradit navazující investice, tzn. 
například chodníky, veřejné osvětlení, 
cyklotrasy apod.

Stávající napojení průmyslové zóny 
přes ulici České mládeže už kapacitně 
nedostačuje a jsou zde překračovány 

hlukové limity. Po nové silnici volá 
i Liberecký kraj, který požaduje silnič-
ní propojení oblasti Podještědí právě 
s hlavním silničním tahem přes Liberec.

Plánovaná nová silnice do průmy-

slové zóny byla i  hlavním tématem 
návštěvy prezidenta společnosti 
Denso Manufacturing Czech Schini-
chiro Yamaji. 

Společnost Denso se zabývá výro-

bou klimatizací do automobilů a je nej-
větším zaměstnavatelem na Liberecku. 
Aktuálně zaměstnává 3 tisíce lidí a je 
gigantem liberecké průmyslové zóny.

Velké výrobní závody v průmyslové 
zóně s sebou ale nesou komplikace 
spojené především s  frekventova-
nou dopravou. V  zóně často vznikají 
problémy s nevhodně odstavenými 
kamiony. „Tento problém řeší projekt 
nového dopravního napojení Densa 
na rychlostní komunikaci. Vedle komu-
nikace by mohlo vzniknout Liberec-
kým krajem zřízené parkoviště pro 
kamiony,“ uvedl náměstek primátora 
pro technickou správu města a infor-
mační technologie Jiří Šolc.

„Jsme si tohoto problému vědomi, 
proto jsme se rozhodli posunout 
závoru na naší příjezdové cestě o třicet 
metrů dál. Díky tomu v našich prosto-
rách pojmeme až šest kamionů. Tuto 
změnu už jsme začali realizovat, takže 
minimálně kamiony, které zajíždějí 
k našemu závodu, nebudou na hlavní 
silnici dále překážet,“ ubezpečil Schini-
chiro Yamaji.  

Projekt nové silnice myslí na chodce, cyklisty i parkoviště
Jasné obrysy dostává plánovaná silnice do jižní průmyslové zóny. Nyní se dokončuje dokumentace k územnímu rozhodnutí.
Redakce
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC a dálnic (ŘSD) 
se dosud nevyjádřilo, jakým způsobem 
chce provést rekonstrukci libereckého 
tunelu. Nezodpovědělo ani zásadní 
otázku budoucí možné zatížitelnosti 
plochy nad ním. Tam nyní funguje 
dopravní terminál meziměstské auto-
busové dopravy.

ŘSD poslalo na magistrát žádost 
o stanovení ochranného pásma tunelu, 
které mj. znemožňuje stavební činnost. 
Město ale tuto žádost zamítlo, nemá 
totiž informace o tom, jak dál postupují 
přípravy rekonstrukce a budoucí zatíži-
telnosti tunelu. Souvisí to s plánovanou 
výstavbou nového dopravního termi-
nálu a parkovacího domu.

Podle informací, které zazněly 
na jednání zastupitelů, pošle ŘSD 
během několika týdnů městu vyjád-
ření k postupu rekonstrukce tunelu 
i o možnostech využití pozemků nad 
ním. Do té doby nebude ochranné 
pásmo povoleno a  nezmění se ani 
zatížitelnost plochy nad ním.

„Setkali jsme se ze zástupci 
Libereckého kraje, plánujeme společ-
ný postup. Terminál a parkovací dům 
máme nadále zájem vybudovat tak, jak 
slíbilo předchozí vedení města,“ uvedl 
primátor Liberce Jaroslav Zámečník. 
Na schůzce bylo potvrzeno, že kraj má 
o plochu autobusového nádraží, která 
dnes patří městu, stále zájem. Liberec 
se chce především soustředit na měst-
ský terminál MHD na Fügnerově ulici. 

„Budeme hledat dohodu, jak 
se o  hromadnou dopravu podělit 
s krajem. Příměstskou dopravu by měl 
primárně řešit právě kraj. K dohodě by 
mělo dojít v dohledné době. Pak o tom 

budou jednat liberečtí zastupitelé,“ 
říká primátor.

V každém případě dojde ke změně 
v  loni schválené podoby nového 
terminálu od architekta Petra Sto-
lína na místě nynějšího parkoviště 
v Žitavské ulici. Od původního zadání 
na podobu terminálu a parkovacího 
domu se změnily podmínky. Jednak 
je město již vlastníkem autobusového 
nádraží (tedy větší části pozemků), 
a pak je nutné, aby stavba byla v sou-
ladu s novým územním plánem, který 
počítá s narovnáním Matoušovy ulice. 
„S panem architektem jsme se dohodli 
na přepracování podoby stavby podle 
nových parametrů,“ dodal primátor.

Vznikne také koncept využití auto-
busového nádraží. Není ani vylouče-
no, že by se kraj mohl stát investorem 
stavby a následně terminál provozo-
vat. Přestože se celý proces protáhne, 
očekávané dotace v rozmezí 100 až 
200 milionů korun ohroženy nejsou. 
Terminál musí stát do konce roku 2023.

Zastupitelé v lednu schválili daro-
vání osvětlení tunelu státu, resp. ŘSD. 
Dosud bylo ve vlastnictví města, 
přestože o tunel a průtah městem se 
stará Ředitelství silnic a dálnic. „Je to 
narovnání vztahů a je to dobře, že se 
této zátěže město zbaví. Mělo k tomu 
dojít už dávno,“ podotkl náměstek 
primátora Jiří Šolc.

Liberecký tunel nutně potřebuje 
rekonstrukci. Na silnici I/35 byl otevřen 
v roce 1992. ŘSD nyní zpracovává pro-
jektovou dokumentaci na rekonstrukci 
včetně dovybavení. K jejímu zahájení 
by mělo pravděpodobně dojít ještě 
v letošním roce. 

Jaké bude mít Liberec 
autobusové nádraží? 
Čeká se na vyjádření Ředitelství silnic a dálnic i na dohodu 
s krajem a přepracování architektonické podoby. O tunelu 
a autobusovém nádraží jednali liberečtí zastupitelé a budoucí 
podobou terminálu se zabývali radní města.
Pavel Chmelík

RADA A ZASTUPITELSVO MĚSTA

Právě proběhlý 52. ročník Jizer‑
ské padesátky se tradičně uskuteč‑
nil na Jizerské magistrále. Na její 
úpravu přispívá také město Liberec. 
Zastupitelé schválili dotaci ve výši 
300 000 korun. Roční náklady na 
údržbu téměř 200 km lyžařských 
tras vycházejí na 5 milionů Kč. 

MAGICKÝ HIMÁLAJ
Magistrát obdržel od společnos‑

ti Livingstone žádost o  prodlou‑
žení nájemní smlouvy pavilonu 
I  v  areálu bývalých LVT. Původní 
smlouva platila od 1.  3.  2018 do 
28.  2.  2019. Nájemce užívá pro‑
story pro výstavu Magický Himálaj 
o výměře 918,69 m2, nájemné činí 
13 780 Kč ročně. Rada města Liber‑
ce schválila prodloužení smlouvy do 
31. 10. 2019. 

ZOO SE ROZŠÍŘÍ
Rada města projednala a schvá‑

lila záměr rozšíření areálu zoologic‑
ké zahrady o nové území, vhodné 
k  vybudování relativně levných, 
prostorných a  přírodních expozic 
pro ohrožená a  atraktivní zvířa‑
ta a  moderní infrastruktury pro 
návštěvníky zahrady.

Zoo Liberec v letošním roce oslaví 
100 let od zahájení éry koncepčního 
budování expozic a  návštěvnické 
infrastruktury v  uceleném areálu 
zoologické zahrady. Je tak nejstar‑
ší zoologickou zahradou na území 
bývalého Československa.  

MĚSTO ODSTUPUJE OD 
PROJEKTU DEMO ‑EC

Do mezinárodního pětiletého pro‑
jektu DEMO ‑EC byl Liberec zapojen 
od roku 2017 spolu s dalšími evrop‑
skými městy: německým Lipskem, 
španělskou Zaragozzou, italským 
Janovem, polským Milanowkem 
a  slovinským městem Sinergija. 
Projekt se zaměřuje na mezinárodní 
výměnu zkušeností, poznatků, dobré 
praxe a zlepšení efektivity politiky 
v oblasti udržitelné dopravy a měl 
by integrovat systém řízení městské 
mobility do městského rozvoje.

Liberec z  tohoto projektu nyní 
odstupuje, protože se ani ve čtyři‑
krát opakovaném výběrovém řízení 
nepodařilo obsadit pozici projekto‑
vého manažera, a není tak možné 
plnit závazky vyplývající z projek‑
tu. Přesto projekt DEMO ‑EC bude 
pokračovat i bez přímé účasti města 
Liberce. Město vrátí již vyčerpanou 
dotaci ve výši 180 000 Kč, celkově 
byl projekt plánován s rozpočtem ve 
výši 5 mil. Kč. 

Radní města Liberce odsouhlasili 
záměr spolupráce se společností 
ČEZ na pořízení devíti dobíjecích 
stanic pro elektromobily na parko‑
vacích plochách ve vlastnictví města. 
Nabíjecí stanice zaplatí ČEZ a chce je 
postavit během letošního roku. 

Devět míst bylo vybráno s ohle‑
dem na turistickou atraktivitu cíle. 
Jde o Alšovu ulici u v blízkosti zoo, 
Frýdlantskou, Revoluční, Sokolovské 
náměstí, Tržní náměstí, ulici Vaňu‑
rovu, Vítěznou, dále U Krematoria 
a také ulici K Sportovnímu areálu ve 
Vesci. 

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 
PRO STRÁŽNÍKY 

Městská policie Liberec zavádí 
náborový příspěvek. Důvodem 
vstupního bonusu pro nové stráž‑
níky ve výši až 100 000 tisíc korun 
je zatraktivnit nábor pro obsazení 
volných pracovních míst u městské 
policie. 

V Liberci je potřeba navýšit počet 
strážníků a  náborový příspěvek 
je prvkem, který městské policii 
pomůže lákat zájemce o práci v si‑ 
tuaci, kdy je v zemi rekordně nízká 
nezaměstnanost. 

Vedle pěti týdnů dovolené 
a  příspěvků na stravu se výhody 
pro strážníky rozšířily v roce 2019 
i o čtyři dny sociálního volna. Pokud 
bude zájemci o  práci strážníka 
poskytnut náborový příspěvek, 
bude vázán na smluvní povinnost 
setrvat u zaměstnavatele po dobu 
pěti let. 

POMOC RODINĚ
Radní schválili poskytnutí finanč‑

ního daru učitelce na rodičovské 
dovolené, které při tragické doprav‑
ní nehodě 25. 12. 2018 u Bílého Kos‑
tela nad Nisou zahynul druh a otec 
jejich tří dětí do věku 5 let. Město 
Liberec rodinu podpořilo 20 000 
korunami.  

JMENOVÁNÍ ČLENŮ RAD
Nové obsazení neúplné správní 

a  dozorčí rady Komunitních prací 
Liberec, o.p.s., vychází z politických 
dohod klubů zastupitelstva města. 
Koaliční kluby obsadí svými zástup‑
ci správní radu, opoziční pak radu 
dozorčí. Z původních členů zůstávají 
ve správní radě Ivan Langr, náměs‑
tek primátora, v dozorčí radě pak 
Šárka Šelongová. Předsedou správní 
rady jmenovali radní Roberta Pra‑
deho, členkou správní rady je Petra 
Břeňová a členkou dozorčí rady je 
Karolína Hrbková. 

DOTACE NA MAGISTRÁLUPRO ELEKTROMOBILY
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AplikAce pro lepší liberec
návod k mobilní aplikaci marushka photo
k hlášení poruch a závad na majetku města

        iNSTAlAce
Marushka Photo je určena pro 
platformy Windows, Android 
a iPhone. Aplikace je zdarma ke 
stažení do mobilního telefonu. 
Stahuje se jako jiné běžné ap-
likace, podle vašeho telefonu. 
Následně povolíte potřebné 
přístupy do vašeho mobilního 
telefonu. Pro fungování apli-
kace musí být telefon připojen 
k internetu.

2.        NASTAveNí
1/ Zadání URL adresy služ-
by, do které bude hlášení 
zasláno. Ze seznamu vybrat 
Liberec.

2/ Nastavení přesnosti 2 m, 
pokud bude horší, zobrazí 
se pro upřesnění mapa.

3/ Zaškrtnutí bez přihlá-
šení, protože uživatelé této 
aplikace jsou anonymní.

4/ Test služby a zavřít na-
stavení.

1.

1/ Přidání fotografie z již pořízených uložených v telefonu 
nebo spuštění fotoaparátu telefonu a pořízení fotografie 
přímo z místa.

2/ Výběr symbolu - zařazení závady do kategorie.

3/ Přidání textové poznámky.

4/ Určení pozice závady: 
•  přímo z místa výskytu - zapnout v telefonu GPS
    lokalizaci a pozice se načte automaticky.
•  nepřímo mimo místo výskytu nebo telefon bez GPS - 
    pozice se určí později z mapy (viz bod 6)

5/ Odeslat

6/ Zobrazení mapy – určení pozice závady nebo upřesnění 
pozice získané automaticky, je-li přesnost horší než 2m. 
Posunutím mapy do místa terče.

7/ Znovu Odeslat

8/ Sdílení - možnost sdílet závady. Zobrazení seznamu 
odeslaných hlášení, které lze zobrazit v mapě.

3. ZAdáNí ZávAdy

4.        MApA
Nahlášené závady od všech 
občanů se zobrazí symbolem 
podle nastavené kategorie 
ve veřejné mapě na https://
www.l iberec.cz/mapy/ . 
Město Liberec závadu vyhod-
notí a informace o průběhu ře-
šení lze sledovat po kliknutí na 
symbol. Detail hlášení je zob-
razen až po schválení městem.

Aplikace Marushka vylepší Liberec
Vyfotit, uložit, odeslat. Tak jednoduché to je. Liberecký magistrát uvedl do provozu novou aplikaci pro chytré telefony 
Marushka Photo. Ta napomůže k tomu, aby se Liberec stal uklizeným a přívětivým městem.
Jana Kodymová

LIDÉ MOHOU prostřednictvím mobilní aplikace 
Marushka odesílat postřehy k problémům ve veřejném 
prostoru a ty se okamžitě přepošlou do telefonu zod-
povědných úředníků. „Ti je v tu chvíli vyhodnotí a bez 
odkladů zadají k řešení. Systém navíc umožňuje online 
kontrolu došlých podnětů na mapě. Každý se tak může 
kdykoli podívat, co se s nahlášenými požadavky zrovna 
děje,“ vysvětluje náměstek primátora pro technickou 
správu a informační technologie Jiří Šolc. 

Pro aplikaci Marushka se magistrát rozhodl kvůli 
tomu, že tento mapový portál dlouhodobě využívá 
i pro jiné agendy. Aplikace je určená pro systémy 
Android, iPhone (iOS) a Windows a do telefonu si ji 
lze stáhnout běžným způsobem. 

Slouží k ukládání obrázků s doplněnými souřad-
nicemi a krátkou poznámkou do společné databáze. 

Stejnou aplikaci – Marushka – využívá od loňska 
i město Svitavy. Sousední Jablonec nad Nisou nabízí 
podobnou službu a během necelých čtyř let provozu 
už tam vyřešili přes hlášení z mobilu stovky závad 
a  poruch na majetku města i  porušení veřejného 
pořádku. Nejčastěji to byly připomínky ke stavu vozo-
vek, dopravního značení a městského mobiliáře, ale 
také podněty k úklidu města nebo prořezu zeleně. 

„Systém umožňuje také filtrovat data pro vybrané 
lokality a podle druhu požadavku,“ poznamenává 
Ondřej Vyskočil z Liberecké informační společnosti. 
Přehled nahlášených požadavků se bude zobrazovat 
na mapovém portálu města www.liberec.cz/mapy/, 
požadavky bude možné hlásit i přes internet.  

Z RADNICE

Statutární město Liberec vyhlašuje v rámci Dotačního fondu SML programy z dílčího 

fondu Ekofond pro rok 2019. Jedná se o program Ekologie a zeleň s alokací   

1 000 000 Kč a program Odpady, z něhož je možné rozdělit 200 000 Kč.

Lhůta pro podání žádosti:  4. 3. – 8. 4. 2019, 15.00 hod.

Bližší informace jsou na webu liberec.cz v sekci Občan a části Granty a dotace. 
Zde jsou umístěny všechny dokumenty vztahující se k vyhlášení Ekofondu, včetně 
vzoru formuláře. Je zde uveden i postup pro podání žádosti. Žádosti je však možné 
podat přes portál iPoint v období mezi 4. 3. – 8. 4. 2019, 15.00 hod.

Žadatel může v rámci vyhlášeného programu předložit maximálně 2 žádosti a při 
souběžném vyhlášení více programů (jedno vyhlášené kolo) maximálně 3 žádosti.
Žadatelem se můžou stát fyzické a právnické osoby s výjimkou akciových 
společností s akciemi na doručitele. 

Kontakt: Leoš Vašina, tel.: 485 243 458, vasina.leos@magistrat.liberec.cz. 
Konzultace žádostí bude probíhat do 22. 3. 2019, 13.00 hod.

Minimální výše dotace u všech programů činí 5 000 Kč. 

Max. výše dotace dosahuje u programu Ekologie a zeleň 150 000 Kč  
a u programu Odpady 60 000 Kč. Spoluúčast u obou programů činí min.  
20 % z celkových uznatelných nákladů projektu uvedených v žádosti o dotaci. 

VYHLÁŠENÍ EKOFONDU 2019
Inzerce
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V MINULOSTI BYLA regulace holubů 
prováděna na základě monitoringu 
a podle něj byly umístěny odchytové 
klece. V posledních letech město při-
stoupilo k biologické ochraně, kdy jsou 
holubi plašeni dravci a zároveň dochází 
i k odchytu do klecí. 

Sokolník spolupracuje na plašení 
a odchytech s městem, krajskou nemoc-
nicí, kde hrozí především kolize s vrtul-
níkem záchranné služby, ale také např. 
s  některými nákupními centry. Tuto 
službu bude pro město i nadále vyko-
návat Alexandr Vrága. Odchyt a plašení 
bude v letošním roce primárně probí-
hat na sídlišti Rochlice, Na Rybníčku, 
v centru města i v dalších lokalitách. Za 
loňský rok odchytil 620 holubů a jeho 
služby vyjdou město na 20 tisíc měsíčně.

Trvalejšího efektu ale není možné 
docílit bez spolupráce obyvatel. Jde 
především o  jejich krmení, které je 
z logických důvodů v Liberci zakázáno. 

Za krmení holubů na veřejných místech 
hrozí až tisícikorunová pokuta. Kohokoli, 
kdo hodí holubům jídlo, třeba kus pečiva 
nebo zrní, mohou strážníci pokutovat na 
základě vyhlášky města Liberec č. 3/2009 
o veřejném pořádku, dle které si každý 
musí počínat tak, aby nezpůsobil zne-
čištění veřejných prostranství. Za nedo-
držení vyhlášky je možno uložit sankce, 
což má v gesci Městská policie Liberec. 

Další alternativou k omezení bodo-
vého výskytu holubů je zabezpečení 
parapetů a říms u objektů speciálními 
spirálami či bodci a balkony sítěmi. Také 
různé další vletové otvory na objek-
tech by si majitelé měli zabezpečit, aby 
se nezvyšoval počet míst, kde holubi 
zahnízdí a vyvedou mladé. Je to sice čistě 
na majitelích konkrétních nemovitostí, 
ale v rámci celoplošného snižování stavu 
populace holubů bude město Liberec 
rádo za každého takto zodpovědného 
majitele nemovitosti. 

AČKOLIV SE může zdát, že se jedná 
o problém, který má jednoduché řešení, 
bohužel tomu tak není. Svoz komunál-
ního odpadu je poměrně komplikovaná 
činnost, pro jejíž dobré fungování je 
třeba splnit řadu faktorů. Je nutné, aby 
se svozová společnost k  jednotlivým 
nádobám vůbec dostala, což se zejména 
na sídlištích mnohdy nedaří přes špatně 
parkující auta. 

Obyvatelé sídlišť si ale musí vybrat. 
Budou mít svůj vůz pod okny, ale kvůli 

zacpání příjezdových cest budou žít 
na skládce, nebo budou mylet na to, 
že by mohli s autem překážet. Na sídli-
štích totiž každá absence pravidelného 
výsypu znamená okamžitý vznik pře-
plněných nádob a hromadění odpadu 
kolem nich. V zimním období je tento 
problém o to horší kvůli sněhu. 

Velkým nešvarem je samotné plnění 
nádob. Lidé mnohdy nestráví pár vteřin 
svého času, nesešlápnou PET lahve, 
neroztrhají a nezmačkají kartonové kra-
bice. Každé pomyslné zmáčknutí nebo 
rozložení na menší části znamená uvol-
nění tolik potřebného místa pro další 

odpad. Častokrát můžeme být svědky 
krabic zejména od velkých domácích 
spotřebičů, které jsou vložené do kon-
tejneru v nerozloženém stavu, čímž ho 
prakticky zaplní. 

V rámci předcházení vzniku odpadů se 
pak lze také zamyslet, zdali to, co kupuje-
me, skutečně potřebujeme a dokážeme 
spotřebovat, aniž bychom to pak museli 
zbytečně vyhazovat. Nejenže tímto lze 
ušetřit peněženku, ale také životní pro-
středí.

Samostatnou kapitolou je pak odklá-
dání zcela nevhodného odpadu u nádob 
v  podobě sanitární keramiky, dveří, 
nábytku, koberců nebo nepotřebných 
elektrospotřebičů. Tyto odpady se však 
mohou bezplatně odevzdávat ve sběr-
ném dvoře v Ampérově ulici nebo sběr-
ném místě v ulici Dr. Milady Horákové, 
případně prostřednictvím velkokapacit-
ních kontejnerů, které jsou do ulic města 
přistavovány dvakrát ročně. 

Ačkoliv tyto možnosti, které má každý 
z  nás, nejsou jediným nástrojem, jak 
zlepšit současný stav, mohou k němu 
výrazně přispět. 

Postrach holubů bude 
úřadovat ve městě i letos
Nejenom majitelé nemovitostí se potýkají s vrstvami trusu na 
objektech, kde holubi znečišťují římsy, parapety, balkony atd., 
ale mohou přenášet i některé nemoci, roztoče či parazity.
Odbor ekologie a veřejného prostoru

Přeplněné kontejnery? 
Každý může pomoci
Přeplněné kontejnery na sídlištích nebo stanovištích nádob na 
tříděný odpad jsou bohužel častým obrázkem v ulicích.
Odbor ekologie a veřejného prostoru

pokuta za krmení
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ZADÁNO PRO NÁZORY LIBERECKÝCH ZASTUPITELŮ
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.

JAK JE TO MOŽNÉ?
1) S návrhem územního plánu, který 

připravil Tibor Batthyány, nesouhlasí tzv. 
dotčené orgány státní správy. Kdo konkrét‑
ně, nevíme. Radnice jejich stanoviska zatím 
odmítá poskytnout. Jisté je, že bez souhla‑
su těchto orgánů není možné územní plán 
vydat, takže jej musíme upravit a zopakovat 
veřejné projednávání.

2) Zpoždění vzniklo i na radnici. Dozvě‑
děli jsme se, že dosud ani nebylo zahájeno 
vyřizování námitek a připomínek, které byly 
k návrhu územního plánu podány a které 
má radnice všechny pohromadě už od čer‑
vence(!).

3) K tomu všemu návrh územního plánu 

není zpracován na základě pokynů schvále‑
ných zastupitelstvem, jak nařizuje stavební 
zákon, ale na základě svévolných úprav 
bývalého primátora Batthyányho. Takže po 
vydání územního plánu reálně hrozí napa‑
dení celého procesu u soudu a v nejhorším 
případě i zrušení celého územního plánu.

Nechceme se s tímto scénářem smířit. 
Myslíme si, že by mohla existovat rychlejší 
a právně bezpečnější cesta, jak se dostat ke 
schválení územního plánu. Na výboru pro 
územní plánování jsme proto navrhli jiný 
postup: Vrátit se před zásahy T. Batthyány‑
ho a zopakovat veřejné projednávání nad 
návrhem, který by dotčené orgány neroz‑
porovaly. Koalice to odmítla.

Společně s Karolínou Hrbkovou ze Změny 
pro Liberec jsme požádali Ministerstvo pro 
místní rozvoj o prověření, zda nedošlo při 
schvalování územního plánu k porušení 
zákona. Stanovisko bychom měli získat 
během února.

UŽ TEĎ JSOU ALE JISTÉ DVĚ VĚCI
1) Odvolání Karolíny Hrbkové a volba 

Tibora Batthyányho zastupitelem odpověd‑
ným za územní plán prosazené SLK, ex ‑ANO 
a ODS nevedlo k urychlení přípravy, právě 
naopak. Batthyányho zásahy navíc město 
vystavily právní nejistotě, zda je příprava 
územního plánu v pořádku.

2) Pořád máme dost času na to, aby‑

chom vyšli vstříc alespoň 
těm námitkám, které 
jsou podpořeny stov‑
kami podpisů. Tento 
postup jsme navrhovali 
jak před volbami, tak po 
volbách. Naši partneři do možné koalice 
nám ale říkali, že by došlo minimálně k roč‑
nímu zpoždění přípravy návrhu územního 
plánu. Nyní už víme, že územní plán se bude 
muset upravit stejně, proto by stačila chuť 
najít s občany společné řešení ku prospěchu 
všech.

Když nic jiného, šlo by o vstřícnou 
a důstojnou tečku za úsilím, které bylo do 
přípravy územního plánu vloženo. 

Příprava územního plánu se zadrhla
Politici před volbami slibovali co nejrychlejší schválení územního plánu. Přesto nová koalice prosadila postup, který povede ke 
schválení územního plánu nejdříve v roce 2021, možná až v roce 2022.
Jaromír Baxa, Zuzana Kocumová, Liberec otevřený lidem

Jaromír Baxa

Od konce ledna veškerou dopravu ve 
městě zajišťuje vlastními zdroji DPMLJ. 
Dosud 40 % autobusových linek provozo‑
vala společnost BusLine, která měla podle 
smlouvy jezdit ještě v roce 2019. Před něko‑
lika měsíci BusLine smlouvu vypověděl, 
podle názoru DPMLJ bez řádných důvodů. 
Dopravní podnik v krátké době pořídil 
další autobusy a zaměstnal několik desítek 
nových řidičů. Řidičů ale stále není plný 
stav, takže byl DPMLJ nucen omezit o 5 % 
rozsah dopravy. V přechodném období je 
to pochopitelné a přijatelné rozhodnutí, 
DPMLJ se navíc snaží reagovat na všechny 
situace, kde toto omezení přineslo vážnější 
problémy. Je to cena za přechod dopravy 

plně do rukou města, 
která se dlouhodobě 
bohatě vyplatí.

Ze strany vedení 
města se však obratem 
objevila snaha tato 
omezení převést z kategorie „dočasná“ na 
„trvalá“, a ušetřit tak peníze za dopravu. 
To je naopak zneužití mimořádné situace, 
které nemá ani vážný důvod v době, kdy 
příjmy města setrvale rostou. Prodlužování 
intervalů s tím, že jsou nasazeny kapacit‑
nější autobusy, nedává smysl, pokud jsou 
tyto intervaly prostě příliš dlouhé. Každý 
máme hranice trpělivosti a dlouhé čekání 
na spoj jen přesouvá další lidi do aut. 
A tudy cesta ke kvalitnímu městskému 
prostoru opravdu nevede. 

Pokud se nestane něco mimořádného, 
dopravní podnik by měl být schopen doplnit 
kapacity do několika měsíců a nejpozději 
v létě by se tak měl vrátit i v podstatě plný 
rozsah dopravy. V dopravním podniku 
i v zastupitelstvu to budu hlasitě připo‑
mínat. 

Doprava zpátky v rukou města
Autobusovou dopravu v Liberci převzal plně dopravní podnik. Skončilo tak desetiletí jeho skryté privatizace, kryté  
a podporované celou plejádou místních politických stran. 
Josef Šedlbauer, Změna pro Liberec

Josef Šedlbauer

Ačkoliv DMPLJ v minulosti provozo‑
val MHD v Liberci vlastními prostředky, 
od roku 2011 předal 40 % autobusové 
dopravy firmě BusLine. Bez výběrového 
řízení, bez stanovené ceny, někdy dokon‑
ce i prostřednictvím autobusů DPMLJ. 
Z dopravního podniku byly vyváděny 
desítky milionů, které by jinak v DPMLJ 
zůstaly a mohly být použity na platy 
řidičů, nové autobusy nebo opravy tram‑
vajových tratí. 

Osm let jsem poukazoval na nevýhod‑
nost smluv a upozorňoval na rozhodnutí, 
která dopravní podnik posouvala dál 
do rukou BusLine. Politické krytí tohoto 
obchodu ale bylo neprůstřelné. Přežilo 
dokonce i audit, který jsem v DPMLJ pro‑
sadil v roce 2015 a který všechna moje 
tvrzení ověřil. Teprve zásah protikorupční 
policie loni v březnu odstartoval změny, 
které zastavily faktickou privatizaci této 
městské firmy. Obviněno bylo zatím devět 

osob, mezi nimi tehdejší ředitel DPMLJ 
Luboš Wejnar a předseda představenstva 
Pavel Šulc (zvolen za ANO). Mezi dalšími 
obviněnými je podnikatel Jiří Vařil, spo‑
jovaný se společností BusLine (v různých 
orgánech figuroval za KSČM), Tereza 
Dlouhá, dcera člena představenstva za 
Jablonec n. N. Karla Dlouhého (oba ODS), 
a bývalý krajský radní pro dopravu Vladi‑
mír Mastník (Starostové). 

Pro dokreslení, dlouholetými členy 
představenstva nebo dozorčí rady, kteří 
vždy BusLine podporovali, byli např. 
Miroslav Pelta a Jiří Kittner (ODS), Lukáš 
Pleticha (ČSSD) nebo David Václavík (Sta‑
rostové). Ukončení smluv je jen krokem 
na cestě ke skutečné nezávislosti. V minu‑
lých letech schválené smlouvy a dodat‑
ky dávají BusLine až absurdní práva 
a výhody vůči DPMLJ. Dědictví těchto 
politiků tak může stát město ještě stovky 
milionů na soudních sporech. 

DRAHÁ JÍZDA S BUSLINE
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Jenže co se nestalo. Ještě když jsme 
byli na radnici, podali jsme proti tomuto 
postupu odvolání na kraj a v lednu přišla 
odpověď – při zamítnutí územního roz‑
hodnutí pro projekt „Terminál“ postupo‑
vali úředníci z odboru hlavního architekta 
nezákonně. Vyplývá to z vyjádření odboru 
územního plánování a stavebního úřadu 
Libereckého kraje. Jde tak o další potvr‑
zení toho, jak někteří úředníci, placení 
z rozpočtu města, uplynulé čtyři roky 
pracovali na politickou objednávku, jejímž 
cílem bylo ukázat Změnu jako neschopnou 
politickou sílu a udělat vše pro zabloková‑
ní nebo zkomplikování námi prosazova‑
ných projektů, ať už šlo o Lesní koupaliště, 
bikesharing nebo celou škálu dotačních 
projektů, včetně nového terminálu u auto‑
busového nádraží.

CO NA TO VEDENÍ MĚSTA?
Chceme proto po tajemníkovi i primáto‑

rovi odpověď, jak hodlají vzniklou situaci 
řešit. Pokud úředníci postupují nezákonně, 
nemají na svých místech co dělat. O to více, 
že mají na starosti přípravu nového územ‑
ního plánu.

Tuším ale, že to zase bude stylem „ruka 
ruku myje“ a kapři si sami rybník nevypustí 
a výše zmínění pánové budou na radnici 
vesele působit i nadále. Dvakrát jsme vyhrá‑
li volby, ale prostředí, ve kterém jsme se 
snažili uspět, bylo plné podobných podra‑
zů a naschválů. Stále tu existuje skupina 
několika vlivných podnikatelů a na ně napo‑
jených úředníků, kteří v minulosti bohatli 
ze zakázek města a rozprodeje městského 
majetku, drží při sobě a dodnes nám neza‑
pomněli, že jsme je odstavili od moci. 

Změně se podařilo přes extrémní odpor 
a naschvály, jako ten výše uvedený, přesto 
prosadit desítky nových projektů, na které 
jsou připravené stovky milionů dotací 
v rámci IPRÚ. Budeme nyní pečlivě sledovat, 
jak s nimi bude nové vedení města nakládat.

NA ZÁVĚR POZITIVNĚ
Musím se přiznat, že mě mrzí, že jsme 

ve volbách neuspěli a nemůžeme v práci 
pro město pokračovat. Získávat pro město 
dotace mě bavilo, stejně jako spolupráce 
s lidmi, kteří na těch projektech a dotacích 
pro město pracovali se mnou. Velká část 
jich bohužel z radnice zase odešla. Občas 
se mě lidé ptají, co teď dělám a jak se mám. 

Takže: Mám se docela dobře, mám více 
času, než když jsem byl náměstek na rad‑
nici, začal jsem podnikat a také spolupra‑
cuji s několika neziskovými organizacemi 

v oblasti získávání dotací 
na jejich činnost. Změna 
je nyní v opozici, ale pra‑
cujeme na tom, abychom 
se do vedení města za 
čtyři roky opět vrátili.

Minule jsem slíbil, že 
budu končit vždy pozitivně, tak tedy: Když 
jsme na radnici před čtyřmi lety začínali, 
město vůbec nečerpalo dotace na obnovu 
městské památkové zóny. Pustili jsme se 
do toho a první rok jsme získali jen 150 
tisíc, druhý 260, třetí 495 a letos je to již 
1,435 mil. Kč. Většina peněz jde na postup‑
nou obnovu oken na radnici, která je kul‑
turní památkou. Z toho mám radost. A to je 
přitom jen jeden z dotačních zdrojů, které 
jsme v uplynulých letech začali pro město 
využívat. 

Úředníci radnice jednali nezákonně, blokují dotaci pro město za 150 mil.
Úředníci radnice z odboru hlavního architekta postupovali nezákonně. A to rovnou při schvalování projektu nového terminálu, 
na který je připraven projekt a dotace EU v hodnotě 150 mil. Kč. Mohly by zmizet ostudné buňky, vzniknout moderní 
zázemí a navíc parkovací dům pro 450 aut. Jenže s tímto projektem přišla Změna, a tak bylo nutné udělat vše pro to, aby se 
nerealizoval a ukázalo se, jak jsme „neschopní“. Tak vzniklo jejich zamítavé stanovisko, nad kterým zůstával rozum stát… 
Jan Korytář, Změna pro Liberec 

Jan Korytář

Je potřeba si říci, že bazén ve Švermově 
ulici je mimo provoz cca devět let. Poslední 
vláda města se jeho rekonstrukcí, krom 
toho, že si ji zvolili jako dobré politické 
téma, podrobně nezabývala. Teď, když 
jsou bývalí politici z vedení města mimo 
hru, říkají, co a jak by bylo dobré udělat, 
a mají naprosto jasno v tom, že bazén na 
Františkově se přeci musí opravit. 

Nevím, jestli se tam, na rozdíl od dneš‑
ního vedení, byli alespoň podívat, aby 
zjistili, v jakém stavu je, co z něj zbylo. 
Vlastně zbyla pouze bazénová vana, která 
je ve stavu, o jejímž dalším možném pou‑
žití lze přinejmenším spekulovat. Bazé‑
nová technologie zlikvidována, rozvody 

vody a tepla nepoužitelné, zázemí šaten, 
chodby a přístup do bazénu zcela v roz‑
poru s dnešními hygienickými předpisy. 
Právě proto vychází odborný odhad na 
rekonstrukci v takové výši, jaká je. Situace 
by nemusela být tak kritická, pokud by 
někdo myslel dopředu a udělal potřebné 
kroky k tomu, aby se mohla rekonstrukce 
realizovat. Již mnoho let se mluví o tom, 
že velký městský bazén je ve stavu, kdy 
je jeho rekonstrukce nevyhnutelná. Jeho 
provoz je podle odborníků a současného 
provozovatele možný maximálně další dva 
roky, ale také se může stát, že kvůli nějaké 
poruše skončí ze dne na den. Ano, to je 
realita. Přesto všechno nikdo před námi 

neudělal nic zásadního, aby byla přinej‑
menším připravena na období, kdy bude 
velký bazén uzavřen, relevantní náhrada. 
Pan Korytář – věčný kritik všeho, co není 
z jeho dílny – byl v předchozí vládě správ‑
cem městské pokladny a světe div se, na 
bazén ve Švermově ulici vůbec nemyslel, 
jen o tom pěkně mluvil. Není odpraco‑
váno nic na projektové dokumentaci ani 
na stavebním povolení. A to vše je běh 
minimálně na rok. K velkému překvapení 
celého vedení města jsme navíc zjistili, že 
s prostředky na tuto akci nebylo počítáno 
ani v dlouhodobém výhledu. Pak nechá‑
pu, jak může on a jeho souputníci mít tu 
drzost nás kritizovat, že nechceme bazén 

rekonstruovat. I kdyby‑
chom udělali maximum, 
podmínky pro to jsou 
téměř nesplnitelné. Jen 
si to shrňme. V rozpoč‑
tu na rekonstrukci není 
ani koruna. Projektová 
připravenost nula. Jakákoli jiná příprava 
nula. Přesto všechno je naší snahou najít 
řešení, které by vedlo k zajištění možnosti 
plavání jak pro školy, tak plavecké oddíly. 
Koaliční vedení se touto problematikou 
zabývá velmi intenzivně, byl iniciován 
vznik pracovní skupiny. To vše proto, že 
nám není problém lhostejný a chceme najít 
řešení. 

Trochu jiný pohled na problematiku libereckých bazénů
V minulých dnech se, v souvislosti s rozhodnutím vedení města o nerealizaci rekonstrukce bazénu ve Švermově ulici, rozjela 
poměrně intenzivní debata. 
Petr Židek, ODS

Petr Židek

Nejen příští vánoční svátky už by Libe‑
rečané mohli prožít v klidu a pokoji. Změna 
pro Liberec přišla s návrhem vyhlášky 
o zákazu používání zábavní pyrotechniky 
na území města Liberec s výjimkou oslavy 
Silvestra a předem ohlášených akcí. 

Malé děti, zvířata v domácnostech, v zoo 
i volně žijící, ale i řadu dalších obyvatelů města 
trápí nadměrný hluk a nepořádek spojený 
s používáním ohňostrojů, petard a dělobuchů. 
Nezanedbatelný je také negativní dopad na 
životní prostředí ve formě jedovatých plynů. 

Večery bez petard a dělobuchů
Zastupitelé Změny pro Liberec připravili návrh vyhlášky, která 
na území města umožní regulaci zábavní pyrotechniky. 
Josef Šedlbauer, Změna pro Liberec 

Používání pyrotechniky může vést k úrazům 
s celoživotními následky.

Proto jsme připravili tuto vyhlášku. 
Inspirovali jsme se dalšími městy, kde byla 
stejná nebo podobná regulace zavedena. 
Vyhláška nezakazuje používání pyrotech‑
niky plošně, povoluje ji na Silvestra. Kromě 
toho si budou občané moci zažádat o udě‑
lení výjimky a to nejméně 30 dní před plá‑
novaným uskutečněním produkce. Žádosti 
o výjimku bude posuzovat rada města, 

kritériem bude zajištění veřejného pořádku.
Cílem vyhlášky není striktní zákaz, ale 

stanovení rozumných pravidel, která vět‑
šině obyvatel zajistí klid a pohodu v čase 
volna. Vaše rodinná oslava může vyvrcholit 
ohňostrojem, jen o tom musí město – a vaši 
sousedé – včas dopředu vědět.

Vyhlášku dostali zastupitelé k připo‑
mínkování, předložena bude na jednání 
zastupitelstva koncem února a platit by 
mohla od března.  
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V lednu se konal na krajském úřadě semi‑
nář, který byl určen všem, kteří tyto zákony 
potřebují ke své práci. Ale z libereckých 
byste mezi početnými posluchači mnoho 
účastníků nenašli. Dalo by se říci skoro žád‑
ného. Objektivně řečeno mnozí již podobná 
školení nepotřebují, ale nabízí se otázka, 
co by politik nebo zastupitel měl znát, jaké 
vzdělání pro svou práci by měl mít, a zejmé‑
na jaké zásady by měl dodržovat. Zejména 
tomu poslednímu, společenským zásadám 
a všeobecně uznávaným hodnotám, bychom 
se měli stále věnovat.

Na pozadí těchto očekávaných znalostí, 
vědomostí a lidských vlastností by si měl 
každý umět odpovědět na to, co se stalo, 
že předešlé vedení naší radnice spolu příliš 
nekomunikovalo ke škodě občanů Liberce. 
Byli všichni předešlí politici dostatečně 

erudovaní a slušní? Myšleno tím všichni od 
roku 1989, resp. od prvních polistopadových 
komunálních voleb. A hlavně co by mělo být 
jiné, a jak by se měli politici chovat, aby‑
chom i tyto čtyři roky nepromarnili? Stačí 
k tomu dobrá vůle v koalici? Nebo je třeba 
definovat např. pravidla komunikace mezi 
koalicí a opozicí? A jaká je vlastně forma 
správné opozice? 

Vraťme se ještě ke vzdělání. Pokud 
chcete pracovat prakticky kdekoliv, musíte 
mít místu odpovídající vzdělání. Ne tak 
v politice. Do té může vstoupit každý. 
Pokuste si proto odpovědět např. na pár 
následujících otázek:
◆ Jak by se měla chovat opozice, má být 
konstruktivní, nebo „má jít koalici po krku“, 
tak jak to kdysi řekl a konec konců i dělal 
k radosti mnohých Miloš Zeman?

◆ Má koalice častovat své oponenty 
výroky, jak to svého času činil Jiří Paroubek, 
pro kterého byl každý hloupější než on sám?
◆ Četli jste se zájmem donekonečna se 
opakující negativní články o neschopné koa‑
lici v Libereckém zpravodaji? Dozvěděli jste 
se něco, co by avizovalo lepší život v Liberci?
◆ Jak se vlastně pozná dobrý koaliční, 
resp. opoziční politik? Je možné a očekáva‑
né, že spolu obě strany budou spolupracovat 
na přínosných projektech a komunikovat 
tak, aby spolu spolupracovat mohli, pokud 
tomu předchozí excesy nezabrání? 

Záměrně jsem se vyhnul otázce smě‑
řující k jakémukoliv místnímu politickému 
seskupení. A jsem si rovněž vědom toho, 
že opozice tu není proto, aby pracovala za 
koalici a nešetřila kritikou. Ale kde je ta míra 
efektivní kritiky na jedné straně a ochota 
komunikovat na straně druhé?

Pravděpodobně na uvedené otázky 
odpovíte podle toho, jaká politická strana 
je vám nejbližší a jakou pozici momentálně 
„vaše“ strana zaujímá. Ale všechny liberec‑
ké strany, které prošly zastupitelstvem, se již 
na vládě na naší radnici podílely. Pokuste se 
proto odpovědět na zmíněné otázky, když 
váš favorit bude v opozici nebo v koalici.

A přidám ještě jednu otázku. Má nekon‑
čící kritika vůbec nějaký smysl a koná ta 

druhá strana doopravdy 
všechno tak špatně, 
že není možné čas od 
času říci „tak to se vám, 
kolegové, doopravdy 
povedlo“?

Pokud by vaše odpověď byla kladná, zna‑
menalo by to, že se z chytré opozice, která 
zná a umí všechno, stane s jejím zvolením 
do koalice skupina neschopných a hloupých 
politiků. Je to doopravdy tak? 

Každý má svůj názor na to, kdo je ten 
správný politik, jak by se měl chovat, jak 
mírně řečeno „důrazný“ by měl být, má            ‑li 
čas od času utrousit i to jadrnější slovo, 
má            ‑li být spíš tím rváčem nebo decentním 
bojovníkem. A tak by se mohlo pokračovat 
do nekonečna. Ale jaká by měla nakonec 
politická aréna být a jaká pravidla by zde 
i tam měla platit? Také mám svůj názor, ale 
těším se na ten váš, protože pouze z vašich 
názorů může vzniknout veřejná objednávka 
na pravidla politického chování, které by 
vyhovovalo většině z vás.

Na závěr bych se chtěl omluvit těm, kteří 
očekávali, že se pustím do opozice, že je 
nejhloupější a nejneschopnější. Opoziční 
politici by obratem o mně napsali to samé, 
a nejenže byste se nic nového nedozvěděli, 
ale Liberec by zůstal tam, kde byl poslední 
léta. 

Koalice a opozice
Školení jsou vždy trochu úmorná, ale přesto se jich stále 
účastní relativně hodně posluchačů. Jedno takové nedávno 
proběhlo pod patronací Krajského úřadu Libereckého 
kraje. Rozumíte zákonu o obcích nebo zákonu o veřejných 
zakázkách? Asi odpovíte záporně, ale přesto je zde hodně 
z nás, kteří by tyto a jiné zákony znát měli.
 Jiří Němeček, ANO 2011

Pondělí 13. 1. 
 V krajské nemocnici se koná řídicí 

výbor pro výstavbu nových pavilonů. 
Občané Liberce do několika let dostanou 
špičkové kardiocentrum, neurocentrum, 
plicní oddělení, oddělení nefrologie – dia‑
lýzy a další nemocniční provozy. V dalších 
letech postupně budou mizet staré budovy, 
vznikne i kapacitní parkovací dům.

 
Úterý 14. 1. 
 Ráno jsme vyrazili na prohlídku budovy 

Skloexportu. Už 10 let budova chátrá a je 
v ní prázdno. Uvnitř je ohromné množství 
místností, lidé z Uranu by se tam vešli 
třikrát. Budova patří státu a cení si ji na 
50 milionů Kč. Peněz nemá město nazbyt. 
Zkusíme ji pro město získat pokud možno se 
slevou. Odpoledne absolvuji svůj první den 
otevřených dveří. Po 30 minutách přijímám 
celkem 8 občanů. 

Středa 15. 1. 
Řešíme rozpočet města. Nejvyšší výdaje 

jsou 270 mil. Kč na platy cca 500 zaměst‑
nanců, 275 mil. Kč na provoz autobusů 

a tramvají MHD, 230 mil. Kč splátky dluhů, 
90 mil. Kč na odpady, 450 mil. Kč na finan‑
cování provozu škol a kulturních zařízení. 
Rozpočet má 1 500 položek a 70 mil. Kč 
musíme někde ušetřit. 

 
Čtvrtek 16. 1. 
 Dopoledne jsem jednal s velitelem pro‑

fesionálních hasičů plk. Prudilem. V Liberci 
jsou trvale k dispozici 4 státní zásahové jed‑
notky o 20 lidech. Dalších 8 jednotek jsou 
sbory dobrovolných hasičů, které zřizuje 
a platí město. Největší zásah proti požáru 
byl loni v Severochemě a při požáru lesa na 
Ještědu. Jde nám o koordinaci společných 
sil při požárech a ohroženích.

Pátek 17. 1. 
 Dopoledne pracujeme nad desítkami 

problémů územního plánu Liberce. Napří‑
klad majitel Kolosea Liberec chce celý areál 
přestavět na centrum sociální péče. Poté 
s ředitelem FCC řeším požadavek města 
na nový KUKA vůz a výpadky v harmono‑
gramu svozu odpadů. Večer ještě stíhám 
hokej Bílých Tygrů a ples Slovanu Liberec.

Z Týdeníku primátora
 Jaroslav Zámečník, Starostové pro Liberecký kraj

Jiří Němeček

Pondělí 21. 1. 
 V Liberci se koná setkání akcionářů 

Severočeské vodárenské společnosti. Její 
majetek činí asi 110 miliard Kč. Město Libe‑
rec vlastní 11 % akcií a ze 430 obcí a měst 
je největší. Přibližně 1 miliarda Kč ročně jde 
do obnovy vodárenského majetku, z toho 
potřebujeme 100 mil. Kč ročně v Liberci.

Úterý 22. 1. 
 Začíná 6hodinové jednání rady města 

s 80 body. Jedním z nich je i nové zadání 
koncepční studie na rekonstrukci bazénu. 
Začínáme bohužel od začátku, protože 
předchozí projekt bazénu se vyšplhal do 
nereálných nákladů za 750 mil. Kč.

Z rady města odjíždím do Prahy na 
setkání s ministrem školství Robertem 
Plagou. Tématem jednání je financování 
obnovy libereckých sportovišť, mimo jiné 
je řeč také o bazénu.

Středa 23. 1. 
 Celé dopoledne opět řešíme rozpočet 

města. Rozpočet má stále 1 500 položek 
a výdaje za 2,3 miliardy Kč. K rozpočtu 
budeme zveřejňovat seznam dalších 
potřeb města, jako je např. 600 mil. Kč na 
bazény, 300 mil. Kč do silnic a chodníků, 
vyšší peníze pro údržbu zeleně a stovky 
dalších položek. 

Čtvrtek 24. 1. 
Jednáme o výstavbě městských bytů. 

Město jich má kolem tisícovky, dalších 56 
je nyní v rekonstrukci a dalších 100 chceme 
postavit v Rochlici v ulici Na Žižkově. 

 Odpoledne absolvujeme výjezd vedení 
města do Horního Hanychova. Odpole‑
dne na nás čeká dvouhodinové setkání 
s osadním výborem a asi stovkou občanů 
v hasičárně. Odnášíme si asi 50 požadavků 
za několik desítek milionů Kč.

Pátek 25. 1. 
Hejtmanský den v Liberci. S hejtmanem 

absolvujeme setkání na radnici, poté ve 
spalovně Termizo, fabrice Knorr ‑Bremse. 
Odpoledne jedeme do zoo ohledně plánu 
na obnovu a rozříření výběhů pro tygry. 
V 17 hodin máme setkání s cca 50 občany 
v kině Varšava. Večer ještě stíhám setkání 
s velitelem vojenské posádky plk. Navráti‑
lem na vojenském plese.

Sobota 26. 1. 
 Dopoledne jsem byl na setkání s dob‑

rovolnými hasiči v Pilínkově, odpoledne 
u dobrovolných hasičů ve Vesci. Práce 
a obětavost dobrovolných hasičů pro 
město a obyvatele je úctyhodná.

Více informací z Týdeníku primátora na 
www.facebook.com/zamecnikjaroslav 

Jaroslav Zámečník
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BEZDOPLATKOVÁ ZÓNA znamená, 
že v  dotyčném objektu/ulici/území 
už nebude žádnému novému klientu 
úřadem práce přiznán v rámci pomoci 
v hmotné nouzi doplatek na bydlení. 
Zóna se tedy nevztahuje na jiné dávky 
hmotné nouze ani státní sociální 
podpory (např. příspěvek na bydlení, 
příspěvek na živobytí, rodičovský pří-
spěvek, přídavek na dítě). 

Cílem zóny je mj. s  ohledem na 
výchovu dětí snížit koncentraci sociál- 
ního vyloučení v  daném prostoru, 
souvisejících rizikových jevů (gamb-
ling, závislosti, narušování veřejného 
pořádku, kriminalita aj.) a samozřejmě 
také minimalizovat byznys s chudo-
bou, který je na státní dávky dlouho-
době napojen. To vše s předpokladem, 
že majitelé soukromých nemovitostí už 
nebudou klienty bez doplatků zabyd-
lovat, protože pro ně nebudou finanč-
ně atraktivní (ceny nájmů v podobných 
domech na území města a v ubytov-
nách zcela účelově dosahují i 15 tisíc 
Kč a platí je přes dávky de facto stát).

Z uvedeného je nicméně patrné, že 
zavedení zóny nemusí být zcela účinné 
a  její dopad absolutní. Na druhou 
stranu je to poslední prostředek, který 
město má a který musí v situaci, kdy 
už v lokalitách nefungují standardní 
nástroje sociální práce (začleňování), 
rizikové jevy se zde zintenzivňují a hla-
dina sociální shody mezi ekonomicky 
stabilizovanými a sociálně slabými se 

limitně blíží nule, využít. Souběžně 
s dalšími kroky, jimiž mohou třeba být 
nabídky soukromníkům jejich sociálně 
zatížené domy postupně vykoupit.

Nově město požádalo o rozšíření 
zóny na celou Vojanovu ulici a  také 
na část ulice U  Kolory s  nechvalně 
známým objektem č. p. 99. Ve Voja-
nově ulici jde především o domy č. p. 
132 a 133, které také patří k sociálně 

vyloučeným, a společně s domem č. p. 
138, jenž je jako zóna již vymezen, patří 
k rizikovým místům z hlediska sociál-
ních patologií a veřejného pořádku. 

Jen v  loňském roce tam městská 
policie vyjížděla 26×, rok předtím 
dokonce 36krát. Koloritem je i neutě-
šené okolí objektů, které je neuklizené, 
zamořené odpady vč. výkalů psích i lid-
ských. Můj rezort zajistil ve spolupráci 
s asistenty prevence Městské policie 
Liberec v lokalitě Vojanova v létě 2018 
velký úklid, z místa bylo odvezeno pět 
kontejnerů odpadu na náklady města. 
Objekt U Kolory č. p. 99 byl dlouhodo-
bě v mimořádně špatném technickém 
stavu a na pokyn HZS ČR byl také loni 
4.  prosince uzavřen a  vyklizen. Do 
místa (s blízkou ubytovnou) městská 
policie loni vyjížděla 34krát.

Podle zkušeností s vyhlášením zóny 
v případě Vojanovy č. p. 138 budeme 
mít k dispozici zhruba 4 měsíce času 
na to pomoci klientům zmíněných 
objektů s hledáním nového bydlení 
třeba v rámci režimu Housing First. 

Město se pokusí rozšířit bezdoplatkovou zónu. Jak a proč?
Liberec se pokusí rozšířit tzv. bezdoplatkovou zónu v sociálně vyloučených lokalitách. Až dosud zóna platí pouze v jediném 
objektu, ve Vojanově ulici č. p. 138 na Františkově. Nyní město žádá o její zavedení na celou Vojanovu ulici a také na patrně 
dočasně uzavřený objekt U Kolory č. p. 99 ve Vesci.
Ivan Langr, náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch

PŘI TOMTO smutném příběhu 
poznali vysoce profesionální a efek-
tivní spolupráci hasičů, policie  
i kolegů z magistrátu – oddělení kri-
zového řízení a oddělení humanitního 
spolu se spolkem Romodrom při zajiš-
tění střechy nad hlavou pro lidi, kteří 
o ni z hodiny na hodinu přišli. 

Při zajišťování pří-
střešku lidem však 
nastala vážná kom-
plikace. Co se psem 
jednoho z  obyvatel 
domu? I  to mělo 
n a k o n e c  d o b r é 
řešení. Na pár dní byl 
„ubytován“ v  psím 
útulku Archa v Růžo-
dole. Aby napomohli 
k  dobrým koncům 
i  příběhů jiných 
domů a jejich obyva-
tel, vybrali pracovní-

ci odboru stavební úřad mezi sebou 
částku, umožňující jednak podpořit 
hmotným darem psí útulek Archa 
(archa.zooliberec.cz) a dále finančně 
přispět na nové sídlo spolku Šance 
zvířatům (sancezviratum.cz), kterému 
navíc přispěli i na veterinární péči pro 
zvířecí chráněnce.  

Příběh U Kolory 99 a jiné
V prosinci 2018 se pracovníci stavebního úřadu okrajově 
podíleli na vyklizení nebezpečného domu U Kolory 99. 
Odbor stavební úřad

Chemici dětskému oddělení
Vojáci ze 7. roty chemické ochrany, 312. praporu radiační, 
chemické a biologické ochrany v Liberci, vybrali mezi sebou 
během loňského roku 22 tisíc korun a ještě před Vánoci je 
darovali dětskému oddělení Krajské nemocnice Liberec. 

Předání daru proběhlo z rukou kapitána Davida Pietrosze, velitele roty, 
doprovázeného zástupci důstojnického a poddůstojnického sboru jednotky. 
Vrchní sestra dětského oddělení Petra Plašková naznačila, že za darované peníze 
může být pořízen nový oxymetr, jenž umožňuje monitorovat distribuci kyslíku 
v těle pacienta, zejména u novorozených dětí.

Kapitán Pietrosz navštívil jednoho z dětských pacientů, kterému s dalším 
příslušníkem jednotky předali nášivku a minci 31. prchbo. 

Foto Michal Jemelka



20 LIBERECKÝ ZPRAVODAJ únor 2019 KULTURA / HISTORIE / INZERCE

V  TĚSNÉM ZÁVĚSU za 
nimi pak skončila diva-
delní inscenace SIALská 
trojčata následovaná foto-
grafickou výstavou Sudek, 
Funke, Drtikol.

První (lednové) hodno-
ticí kolo nicméně sloužilo 
jen jako užší předvýběr 
třinácti nejhodnot-
nějších počinů ze všech 29 nomino-
vaných kulturních událostí. Teprve 
druhé (únorové) hodnoticí kolo, 
které je rovněž v rukou členů výboru 
pro kulturu, rozhodne o  konečném 
pořadí. A soutěž přitom začíná znovu 
od nuly, původně dosažené body se 
nikomu ze 13 nejúspěšnějších neza-
počítávají. Abych tedy byl ke čtenářům 
zcela upřímný – ve chvíli, kdy čtete tento 

článek (vinou redakční 
uzávěrky), už je roz-
hodnuto úplně o všem. 
Nicméně výsledky ofi-
ciálně zveřejníme až 
při slavnostním udílení 
cen 26. února v obřadní 
síni.

A  jaké byly další 
preference kulturního 

výboru? Hned za výše jmenovanými se 
v 1. kole umístila instalace s programem 
k 21. srpnu 1968, dále mladý houslista 
Dan Matejča se svým vítězstvím na Kociá- 
 nově Ústí, koncert k 60. výročí založe-
ní Severáčku, Divadelní procházka po 
stopách odsunutých Němců, divadel-
ní pásmo základních uměleckých škol 
k 100. výročí republiky a první desítku 
uzavíral knižní titul Dějiny Liberce. 

Vážená paní Sokolová,
přijměte prosím zdvořilou omluvu 

za nepříjemnou souvislost, v jaké je Váš 
zesnulý choť, pan PhDr. František Sokol, 
bývalý dlouholetý ředitel Naivního divadla 
Liberec a také náměstek libereckého pri‑
mátora v letech 1991–1998, zmíněn v knize 
Osudy Němců / Schicksale der Deutschen 
(2018). Na straně 184 této publikace je 
fotografie dr. Sokola uvedena nespráv‑
ným titulkem  – Heribert Panster, jeden  
z šéfredaktorů Prager Volkszeitung. Uvědo‑
muji si, jak Vás i Vaši rodinu musí záměna 

Vašeho chotě s  člověkem, který byl mj.  
i dlouholetým komunistickým poslancem 
Federálního shromáždění, osobně rmoutit. 
Protože se bohužel nepodařilo dosáhnout 
dohody v tom, aby se za svůj omyl – jsem 
přesvědčen, že neúmyslný – omluvil vyda‑
vatel knihy, jímž je Dům česko ‑německého 
porozumění, o.p.s., nebo přímo její autor‑
ky, činím tak symbolicky jako člen vedení 
statutárního města Liberec, o  jehož 
demokratizaci a rozvoj se svým výrazným 
osobním angažmá pan dr. Sokol nebývale 
zasloužil. 

VYDAVATEL DELŠÍ dobu 
marně listoval v motoristic-
kých encyklopediích a hledal 
i  na výstavách informace 
o českých historických auto-
mobilech či motocyklech. 
Čas od času spatřil zmínku 
o  Škodě či Tatře, ale co ty 
ostatní? Co taková RAF, KAN, 
Walter, Wikov, Aero, Praga, 
Z a další? Celkem bylo u nás 
na 100 producentů doprav-
ních prostředků, z toho necelá 
třetina vyráběla dvoustopá 
vozidla. O  některých se už 
knížky napsaly, ale jak k tomu 
přijdou ty opomíjené? Je to spravedlivé?

Není, řekl si a  začal shromažďovat 
informace o jedné z nejstarších a nej-
úžasnějších automobilek založené 
Theodorem von Liebiegem, pionýrem 
automobility. To, že nejznámější Liberec-
ké značce předcházela výroba v továrně 

Christiana Linsera pod stejným jménem 
Linser a  motocyklů Zeus a  následně 
výrobu převzala společnost Laurin 
a Klement, je možné se dozvědět v nové 
knížce Liberecká továrna na automobily.

Knihu je možné zakoupit na  
www.oldtimermagazin.cz 

V 1. kole morový sloup 
a filharmonie
V prvním hodnoticím kole o nejlepší Kulturní počin za rok 
2018 dostaly shodně nejvíce bodů zrestaurovaný barokní 
morový sloup Matyáše Bernarda Brauna a multimediální 
instalace České filharmonie Má vlast.
Ivan Langr, náměstek primátora

Omluva rodině Františka Sokola
Ivan Langr, náměstek primátora

Továrna na automobily
Křest knížky Liberecká továrna na automobily s účastí 
emeritního předsedy představenstva společnosti Škoda Auto 
Vratislava Kulhánka se udál 18. ledna v Liberci. 
Julia Sudogan

Reklama, která 
v Liberci funguje

50 000
výtisků každý měsíc

^L
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OCENĚNÍ ZÍSKALI tenorista Ondřej 
Koplík za brilantní interpretaci prince 
Ramira v  Rossiniho virtuózní opeře 
Popelka. Kritika rovněž ocenila fakt, 
že „liberecké divadlo poskytlo tomuto 
umělci v oboru vysokého světlého lyric-
kého ‚ florézovského‘ tenoru ve správnou 
chvíli tu správnou příležitost, aby nemu-
sel své, v našich podmínkách mimořádné 
mistrovství rozmělňovat v rolích, které 
tuto jeho vzácnou oborovou vyhraně-
nost překračují“. Ondřej Koplík vedle 
pěveckých kvalit disponuje rovněž nevtí-
ravou jevištní komikou, která se snoubí 
s hravým „pohádkovým“ charakterem 
liberecké inscenace Popelky.

Dalším oceněným je mladý slovenský 

barytonista Pavol Kubáň, za pěvecky 
i dramaticky jedinečné ztvárnění dvou 
ústředních postav v jednoaktových ope-
rách Sergeje Rachmaninova Francesca 
da Rimini a Lakomý rytíř. „Ve vojenském 

Liberecké operní 
vavříny a plány
Opera Šaldova divadla patří dlouhodobě k nejvíce 
oceňovaným operním domům v ČR. Z kraje nového roku 
však zaznamenala typ ocenění, který nebývá tak častý. Totiž 
že hned dva mužští interpreti ze dvou libereckých inscenací 
byli prestižní kritickou obcí, ústy kritičky Heleny Havlíkové, 
vyhlášeni jako interpreti roku 2018 v rámci „operní bilance“.
Jiří B. Sturz

Inzerce

plášti, divoký, rozcuchaný, krutý jako 
odpudivé lidské monstrum šířící nená-
vist, hněv, vztek, závist. Jeho klíčové 
výstupy Malatesty ve Francesce, kdy 
osočuje osud ze svého znetvoření a je 
si vědom, že kvůli němu nikdy nezíská 
náklonnost své manželky, a velký mono-
log Barona v Lakomém rytíři, ve kterém 
vzývá zlato a moc, byly syntézou inten-
zity pěveckého dramatického výrazu 
a  hereckých prostředků, kdy docílil 
výrazu strhujícího děsivou zlověstností. 
Pavol Kubáň dostal v Liberci příležitost, 

která ho katapultovala mezi nejzajíma-
vější osobnosti naší operní scény.

Operní soubor Šaldova divadla si váží 
těchto ocenění a považuje je za skvělou 
motivaci k práci v pokračování divadelní 
sezóny. Soubor aktuálně studuje proslu-
lé drama G. Verdiho Il Trovatore, v němž 
se představí mimo jiné kmenová sólistka 
Lívia Obručník Vénosová, vynikající ital-
ský tenorista Paolo Lardizone či sólista 
drážďanské Semperoper Jiří Rajniš. Na 
premiéru „Trubadúra“ se můžeme těšit 
8. března.  

DÁMSKÁ A PÁNSKÁ

VELKÝ VÝBĚR OBLEKŮ

KONFEKCE

3 900 KČ

NAJDETE NÁS
V OBCHODNÍM CENTRU

FÓRUM LIBEREC 
v přízemí vedle C&A

PO - NE 9.00 - 20.00

TEL. 731 516 650
WWW.ODEVYVODENKA.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.

STŘEDA

20. 02.
10.00 - 15.00 hod.

Bazén Liberec

Senioři přeplavávají kanál  
“La Manche” 

(více informací v CKS, vstup zdarma)

STŘEDA

20. 02.
14.00 hod.

Bazén Liberec
Beseda s dálkovou plavkyní  

Lucií Leišovou

ÚTERÝ

05. 03.
14.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Hudební odpoledne s harmonikou

STŘEDA

06. 03.
15.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Budování říše  
Byzantská říse

ČTVRTEK

07. 03.
16.00 hod.
Obřadní síň  

liberecké radnice

Předjarní koncert 
ve spolupráci s D. F. X. Š. 

(místenky v dispozici v CKS)

STŘEDA

13. 03.
13.30 hod. 

sál - suterén
Jarní turnaj v šipkách 

PONDĚLÍ

18. 03.
15.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Cestománie, aneb prstem po mapě 
Gruzie

ÚTERÝ

19. 03.
14.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Hudební odpoledne s harmonikou

ČTVRTEK

28. 03.
16.00 hod.
Předlánce

Taneční country zábava
(téma: řemesla)

Klub šikovných rukou - každé liché pondělí od 10.30 hod.
Herní odpoledne - každý čtvrtek od 13.00 hod.
Relaxační cvičení - každý pátek od 08.00, 09.00 a 10.00 hod. Ručník s sebou!
Cvičení na židlích - každý pátek od 11.00 hod.
Otevřená hodina jógy - každý pátek od 13.00 hod.
Zájemci o bezplatné vzdělávací kurzy počítačů a tabletů (pro začátečníky 
i pokročilé) a trénování paměti se mohou přihlásit v CKS.

INFORMACE / INZERCE

v ambulanci

neinvazivně, bezpečně, bezbolestně, efektivně
specifi cky (vyhledání cévy dopplerem), efektivně 
(kontrola cévy dopplerem po ošetření laserem)

okamžitý návrat k práci

poprvé neinvazivně vše najednou

KDE: 

JAK:  

A PAK:

TEDY: 
o

n
s
(

v

pp

LASEROVÉ OŠETŘENÍ HEMOROIDŮ 
N AV I G O VA N É  U LT R A Z V U K E M
DIODOVÝ LASER  CERALASTM E15, 980/1470

Husova 76, 460 01 Liberec 1

tel.: +420 485 102 265 • w w w . p r i v g a s t r o . c z

190_90.indd   1 26.11.2014   9:54:18

Inzerce

6. 2. 2019 od 15.30   Chci být sebevědomý/á   
 Na pobočce Sdružení TULIPAN v Semilech (Bítouchovská 1, 513 01 Semily).

11. 2. 2019 od 15.00  Výtvarný workshop   
 Malování na látkové tašky.

13. 2. 2019 15.00–16.00 Cvičení pro členy Komunitního centra TULIPAN 
 Na pobočce Sdružení TULIPAN v Semilech ((Bítouchovská 1, 513 01 Semily).

14. 2. 2019 16.00–18.00 Přednáška v rámci TÝDNE MANŽELSTVÍ 
 Odlišnost mužské a ženské psychologie očima esoteriky. Na pobočce Sdružení  
 TULIPAN v Semilech (Bítouchovská 1, 513 01 Semily). 

18. 2. 2019 9.00–15.00 Vzdělávací blok ekonomického minima 2 

20. 2. 2019 14.00–15.00  Setkání členů KC TULIPAN 
 Na pobočce Sdružení TULIPAN v Jablonci n/N. (Komenského 19, 466 01 Jablonec n/N.)

21. 2. 2019 13.00–15.00   Bězpečně online – nástrahy internetu 

21. 2. 2019 14.00–18.00   Arteterapeutická dílna  
 Na pobočce Sdružení TULIPAN v Semilech (Bítouchovská 1, 513 01 Semily).

25. 2. 2019 9.00–15.00   Vzdělávací blok ekonomického minima 3 

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK

14.00–15.00
zlepšování  

komunikačních     
dovedností 

10.00–12.00
Foto & Video 

kroužek
14.00–15.00
Canisterapie

9.00–13.00
kroužek českého 

jazyka

10.00–12.00
Kroužek výtvarného 

tvoření
15.00–16.30

Klub duševního 
zdraví

09.00–15.00
specializované  

individuální počítačové  
kurzy

15.00–17.00    
arteterapeutická keramika

15.00–16.00  
zdravotní cvičení

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Projekt Komunitní centrum TULIPAN  
- CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006428

Kontaktní údaje:
Komunitní centrum TULIPAN, Kostelní 9/7, 460 01 Liberec
Mgr. Petra Čuprová – Tel: 774 450 182; cuprova@sdruzenitulipan.cz

Hledáte prostor, kde trávit svůj volný čas? Hledáte prostor, kde se sejít se svými kamarády? 
Chcete si uspořádat výstavu nebo nějakou akci? Jsme tu pro Vás. 
Všechny aktivity a program Komunitního centra TULIPAN je určen převážně pro osoby 
se zdravotním postižením a kombinovanými diagnozami a širokou veřejnost.
Další informace o aktivitách se dozvíte v Komunitním centru, nebo na našem facebooku.

facebook:  
Komunitní centrum TULIPAN  
@kctulipan  
www.sdruzenitulipan.cz

Program 
únor 
2019
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WWW.LIBEREC.CZ/ZTRATY ‑NALEZY
Informace k agendě ztrát a nálezů vám poskytne Veronika Hiršalová (tel.: 485 244 948). 
Seznam naleznete také na internetových stránkách: www.liberec.cz/ztraty ‑nalezy. 

SEZNAM VĚCÍ NALEZENÝCH OD 1. 11. DO 31. 1. 
39/19 klíče 31. 1. 

38/19 mobilní telefon 31. 1. 

37/19
nálezy DPMLJ: mapa, peněženka – Roberto Bilić, kabelka, peněženka - Veronika 

Šutová, rukavice –2× pár, rukavice – 2× 1ks
31. 1. 

35/19 peněženka – Jan Daniel 28. 1. 

33/19 peněženka – Jakub Svoboda 28. 1. 

32/19 nálezy ČD: klíče, finanční hotovost 28. 1. 

30/19
nálezy DPMLJ: 2× rukavice (pár), 1× 1ks rukavice, peněženka, krabice (DVD, nůžky), 

prsten, mobilní telefon, čepice
24. 1. 

29/19 klíč od vozidla 23. 1. 

28/19
nálezy ČD: taška (fotorám, kalendář), mobilní telefon, matrace, batoh – Brenda 

Quiroz Escamilla, deštník
23. 1. 

25/19 peněženka – František Trkovský 21. 1. 

23; 22; 21/19 klíče od vozidla; kufr s nářadím; kabelka 21. 1. 

20/19
nálezy DPMLJ: kalhoty, peněženky – Filip Landsman, Markéta Barková, přívěsek 

(hračka), mobil, čepice, 2× rukavice, průkaz – Zuz. Valentová, klíče – Karolína Trhoňová
18. 1. 

18/19 peněženka – Daniel Kučera 17. 1. 

17/19 doklady – Vendula Hartvichová 17. 1. 

16/19 klíče 15. 1. 

15/19 mobilní telefon 14. 1. 

14; 13/19 klíče (Rozárka); karta – Kristina Císařová 11. 1. 

12/19
nálezy DPMLJ: karta – Martin Petrův, 2× dioptrické brýle, role papíru, mobil, peněžen-

ka – Kateřina Malá, peněženka, 2× rukavice, taška/kabelka, vak s oblečením, 3× deštník
11. 1. 

11; 9/19 klíče; finanční hotovost 9. 1. 

6/19 peněženka – Václav Sita 8. 1. 

4/19 pouzdro – Jana Žižková, mobilní telefon 7. 1. 

3/19

nálezy DPMLJ: čepice, dioptrické brýle, igelitka (rukavice, hřeben); 4× rukavice (jedny 

s podpisem Hynek), sluchátka, 1ks rukavice, igelitka (kraťasy), 3× mobilní telefon, 

igelitka (nové oblečení), pouzdro – Zdeněk Litera

4. 1. 

2/19 průkaz – Pavlo Anatolijovič Kovalčuk 2. 1. 

1/19 peněženka – Miroslav Eigl 2. 1. 

Inzerce

VÝBOR SE schází jednou měsíčně 
a kromě kritérií na dotace monitoruje 
i aktuální stav sportovišť nebo požadav-
ky sportovních oddílů v Liberci. Výbor je 
složen z třinácti členů, kteří jsou všichni 
aktivní na sportovní liberecké scéně. 
Předsedkyní výboru se stala zastupitel-
ka Renata Balašová, bývalá manažerka 
olympijského vítěze Aleše Valenty, která 
působila v lyžařských střediscích, jako  je 
Rokytnice nad Jizerou, Herlíkovice nebo 
v poslední době ve Skiareálu Ještěd. 

Na prvním setkání sportovního 
výboru byla potvrzena pravidla Spor-
tovního fondu a v návaznosti na začátku 
února již bylo vyhlášeno první kolo výzev 
na podávání dotací na programy 6.1 Pra-
videlná sportovní činnost dětí a mláde-
že a 6.2 Veřejné jednorázové sportovní 
akce. Celkově se v těchto dvou progra-
mech z městského rozpočtu do sportu 
investuje 11 500 000 Kč. V  těchto pro-

gramech došlo k navýšení prostředků. 
V přepočtu na sportující dítě činí příspě-
vek na pravidelnou činnost pro oddíly 
1 000 Kč. Na sportovní akci je možné 

získat až 50 000 Kč. Lhůta pro podávání 
žádostí je od 4. 3. do 15. 3. 2019.

Výbor navštívil primátor Jaroslav 
Zámečník a  zapojil se do debaty se 

zástupci plaveckých oddílů, kteří přišli 
prezentovat současné požadavky na 
jejich činnost v rámci využívání bazénu 
s  ohledem na plánované uzavření 
z  důvodu nutné rekonstrukce. Další 
host Miroslav Sadvar, předseda oddílu 
skoku a severské kombinace SK Ještěd, 
představil ideu o vybudování malých 
můstků v  areálu Vesec. Zdůraznil, že 
situace ve skoku je kritická, protože není 
kde vychovávat nové generace Ploců 
a Jandů. Prvním zlepšením je otevření 
nového dětského můstku K3 ve Ski- 
areálu Ještěd přímo u konečné tramvaje 
a lanové dráhy Skalka. 

O můstek stará SK Ještěd a otevřený 
je pro veřejnost každý víkend v dopo-
ledních hodinách. Můstek je určen pro 
děti ve věku 4 až 10 let jako náborový 
a  cvičný. Na místě se o  děti zdarma 
postará trenér a k dispozici bude i vyba-
vení.  

Sportovní výbor na startu běhu na dlouhou trať
Nově vzniklý sportovní výbor zastupitelstva města navazuje na činnost zrušené sportovní komise a bude se zabývat podporou 
sportu všeobecně, ale i dotacemi z fondu na podporu sportu.
Redakce
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Distribuci Libereckého zpravoda-
je 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 magistrá tu 
a v městském informačním centru.

ZPRAVODAJ
LIBERECKY`

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA 
LIBERECKÉHO ZPRAVODAJE 
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„VĚŘÍME, ŽE letos udržíme naši 
výkonnost a opět budeme úspěšně 
reprezentovat i v zahraničí. Loni jsme 
byli například na mistrovství světa 
v pompon dance v americkém Orlan-
du, kde se naše závodnice probojovaly 
do top 25, nebo MS v Hip Hop Battle 
v Polsku,“ říká Lucie Jakubcová, vedou-
cí trenérka A -stylu. 

Ve street dance čeká A -styl seriál 
soutěže velkých formací Czech Dance 

Masters, který v květnu vyvrcholí MČR 
2019, na republikové závody se chystají 
samozřejmě i svěřenci z jiných disciplín. 

Cheerleaders budou o  medaile 
bojovat i na otevřeném mistrovství 
Evropy v  Německu. „Mezinárodní 
závody vyžadují tvrdý trénink. Trénu-
jeme několikrát týdně, ale musíme se 
věnovat i fyzické přípravě a samozřej-
mě jezdíme i na soustředění,“ popi-
suje Martina Volštátová, cheerleader 

A -stylu, která se letos probojovala i do 
českého národního týmu.

Aby byli svěřenci A -stylu v těch nej-
lepších rukou, klade vedení školy velký 
důraz na výběr trenérů. „Osvědčilo se 
nám si je vychovávat, ideálně z našich 
závodníků. Dokážou je tak jako lektoři 
přijmout za své. Naši trenéři navíc ročně 
absolvují řadu kurzů a školení,“ podotý-
ká Lucie Jakubcová. Tým trenérů dopl-
ňuje A -styl o externí profesionály. 

Do roku 2019 s vysokými ambicemi
A ‑styl Liberec patří k nejúspěšnějším sportovním oddílům našeho kraje. Loni jeho svěřenci 
získali pět titulů mistrů ČR v cheerleadingu a sportovním aerobiku, celkem v průběhu roku 
vybojovali neskutečných 147 medailí a dosáhli na titul nejlepšího sportovního kolektivu 
libereckého okresu. Letos míří ještě výš, s ambicemi pojedou například na mistrovství Evropy.
A ‑styl Liberec

Po mnoha týdnech příprav pro-
běhla 19. a  20.  ledna dvoudenní 
střelecká soutěž závodů 1. kategorie 
a sledovaných závodů reprezentace. 
Závodů se zúčastnili střelci pěti států, 
reprezentanti ČR i  olympionici. Na 
přípravě akce se podílel olympionik 
Václav Haman. 

Po odstříle‑
ní pistolových 
disciplín násle‑
dovalo pisto‑
lářské dvojfi‑
nále a  vyhlá‑
šení výsledků. 
Stupně vítězů 
obsadili zejména zahraniční střelci. Po 
odstřílení puškařů následovalo puš‑
kařské dvojfinále a vyhlášení výsledků. 
Tentokrát byli lepší závodníci z ČR. 

Poprvé v rámci této akce proběh‑
la soutěž o vzduchovou pušku firmy 
Vaškent v  hodnotě 55 tisíc korun. 
Soutěžili dorostenci a  vzduchovou 
pušku vybojovala Kája Martínková 
(SSK Manušice).

Stejně jako v sobotu také v neděli 
dominovali zahraniční pistoláři 
a domácí puškaři. 

Nejlepší puškařkou závodu se stala 
Nikola Foistová z  Dukly. Ta určitě 
na víkend v  Liberci nezapomene – 
v sobotu vyhrála superfinále o 1000 
eur a v neděli byla nejlepší ve VzPu 
60 (o 0,4 bodu před vítězem mužů 
Smetanou), a získala tak cenu vypsa‑
nou indickou firmou Capapie na ušití 
kompletního střeleckého oblečení, ve 
kterém střílí přední světoví střelci. 

Možná největší vítězství v liberec-
ké stolnětenisové historii se zrodilo 
na začátku února v Ostravě. Domácí 
obhájce titulu v nejsilnějším složení 
nestačil na rozjeté Severočechy, pod-
lehl jim 2:4 a přenechal jim druhou 
pozici v extraligové tabulce.

Účastník letošní Ligy mistrů po 
dlouhé době nasadil své elitní ostrav‑
ské trio – Tregler, Bajger a Olivares. 
Liberec přijel posilněný třemi výhra‑
mi v  řadě v sestavě Kalužný, Košťál 
a Shouman. Olivares ztratil první kon‑
covku, ale Shoumana nakonec přehrál 
3:1. Další bod se čekal od Treglera, 
jenže ten neměl na Košťála a prohrál 
0:3! Kalužný poté zvládl v poměru 3:1 
zápas s Bajgerem a Treglerovu noční 
můru dokonal Shouman, jenž vládl 
v  pátém setu 11:7. Senzaci dovršil 
Košťál triumfem 3:2 nad Bajgerem.

„Jsme absolutně nadšení. Pora‑
zit obhájce titulu v základní sestavě 
a ještě na jejich stolech, to je úžasné. 
Teď je pro nás reálné i druhé místo, 
na které jsme před sezonou snad ani 
nemysleli,“ říká předseda oddílu Jiří 
Veselka. 

STŘELECKÁ GP LIBEREC  
A GP SYNER

LIBEREC JE DRUHÝ V EXTRALIZE
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