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V aktuální	křížovce	Zpra-
vodaje	můžete	vyhrát	
dvě	vstupenky	na	před-
stavení	divadla 
F.	X.	Šaldy. Str. 15
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Lanovka na Ještěd

Noviny	pro	občany	Liberce

Lanovka	bude	nová	a mož-
ná	prodloužená.	Doba	
stavby	se	odhaduje	na	tři	
až	pět	let.	Pro	Liberec	je	to	
důležité	téma. Str. 3

V roce	2022	bude	město	
hospodařit	s rozpočtem	
přesahujícím	2,5	mld.	Kč.	
Na	investice	je	plánována	
půlmiliarda.	 Str. 10
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Rozpočet Rozpočet městaměsta

Archa trhá rekordy
Liberecká	záchranná	stanice	
Archa	v loňském	roce	opět	
překonala	rekord	v péči	o han-
dicapované	volně	žijící	živoči-
chy.	Realizovala	celkem	539	
výjezdů	k odchytům	a přijala	
1 933	zvířat,	což	je	ještě	o 133	
jedinců	více	než	v přecházejí-
cím	náročném	roce.	Zpět	do	
volné	přírody	se	podařilo	vy-
pustit	více	než	polovinu	z nich.
Stejně	jako	každý	rok	tvořili	
nejpočetnější	skupinu	zvířat	
v nouzi	netopýři.	Těch	se	
v Arše	sešlo	celkem	856.	Velká	
část	z nich –	364	jedinců	–	po-
cházela	z jediného	panelového	
domu	v Jablonci	nad	Nisou.	
Mezi	nejčastějšími	pacienty	
byli	srnci	či	káňata.	Nejvzác-
nějším	živočichem,	kterého	
pracovníci	centra	pro	zvířata	
v nouzi	v loňském	roce	přijali,	
byla	kriticky	ohrožená	želva	
bahenní.	Jedná	se	o jediný	pů-
vodní	druh	želvy	žijící	na	území	
České	republiky.
 
Omezení na svatbách
Opatření	ministerstva	zdra-
votnictví	při	konání	svatebních	
obřadů:	Účast	na	svatbě	do	
celkového	počtu	30	lidí	je	bez	
omezení.	Počítají	se	i děti.	Od	
31	do	100	účastníků	je	nutné	
mít	prodělaný	covid	nebo	
očkování	a prokázat	se	potvr-
zením.	Děti	do	12	let	potvrzení	
nepotřebují.	Pokud	vykazujete	
klinické	příznaky	onemocnění	
covid-19,	na	svatbu	nesmíte.	
Ochrana	dýchacích	cest	je	po-
vinná.	Více	na	www.liberec.cz.

Krátkézprávy Hledá se tenor

V  prosinci měl v  Divadle F. X. Šaldy premiéru muzikál Hledá se tenor. Byl poprvé představen v  českém nastudování nejen 
v Liberci, ale současně i v Čechách. První i druhá premiéra muzikálu byla doprovázena salvami smíchu. Přesvědčit se o tom 
mohou diváci při repríze 3. února. Více na straně 17. Foto Karel Kašák

Zastupitelé by měli hlasovat o schválení nového územního plánu města na únorovém jednání.

Redakce

Je to jeden z  nejdůležitěj-
ších dokumentů města, na který 
Liberečané čekali dlouhých 14 let.

Územní plán zahrnuje řadu 
důležitých bodů. Počítá například 
s  výstavbou až 10 500 bytů a  ro-
dinných domů při odhadovaném 
počtu 110 tisíc obyvatel. Jeho sou-
částí je i  dobudování vnitřního 

městského okruhu, včetně rozvoje 
sítě cyklostezek. Zároveň ale ome-
zuje rozšiřování města do krajiny, 
podporuje vznik zhruba 200 no-
vých zahrádek, ale i rozšíření zoo. 
Vedle toho pak preferuje i zavádě-
ní zelených pásů v centru.

„Práce na územním plánu trvala 
od roku 2007, kdy ho začaly tvořit 
předchozí vedení města. Bohužel 
se jim nepovedlo ho dotáhnout do 

finále. Věřím ale, že letos v  únoru 
pro něj zastupitelé zvednou ruku, 
protože jeho schválením se naše 
město může posunout k  dalšímu, 
velmi důležitému rozvoji. Příprava 
územního plánu nás vyšla zhruba 
na 25 milionů. Pokud bychom do 
toho započítali i personální nákla-
dy, přišel nás téměř na 40 milio-
nů,“ říká primátor Liberce Jaroslav 
Zámečník.

Liberec má k dispozici čistopis územního plánu
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DPMLJ

Po SMS jízdence a  platbě běž-
nou platební kartou přišel do-
pravní podnik s  další variantou 
nákupu jízdného  – mobilní apli-
kací s  názvem DPMLJ pomocí 
chytrých telefonů.

Platba jízdného MHD se prová-
dí bankovní kartou nebo pomocí 
Apple Pay či Google Pay. Aplikace 
nabízí cestujícím k zhlédnutí také 
aktuality a několik základních in-
formací o  DPMLJ (tarif, kontakty, 
atp.). Novou aplikaci lze stáhnout 
v App Storu nebo v Google Play.

Důležitou informací pro cestu-
jící je, že jízdenky zakoupené mo-
bilní aplikací DPMLJ platí pouze 
v zóně Liberec (neplatí na lince č. 
11 při cestě mezi zónami Liberec 
a Jablonec nad Nisou).

Aktuálně DPMLJ nabízí cestu-
jícím MHD v Liberci možnost za-
koupit si jízdné elektronicky po-
mocí mobilního telefonu:

1) V  aplikaci DPMLJ – výhoda 
platby bankovní kartou.

2) SMS jízdenka – výhoda plat-
nost dokladu 60 min. každý kalen-
dářní den a cena 25 Kč.

3) V aplikaci Do kapsy (poskyto-
vatel ČSOB) – stejná nabídka jízd-
ného jako v aplikaci DPMLJ.

Mobilní aplikace DPMLJ na ná-
kup jízdenky MHD má aktuálně 
v nabídce 4 typy jízdenek:
# základní na 40/60 min. 24 Kč,
# zlevněná na 40/60 min. 6 Kč,
# základní 24hodinová 80 Kč,
# zlevněná 24hodinová  20 Kč.

Pro cestující MHD nadále zů-
stává nejvýhodnější zakoupení 
předplatného jízdního kuponu.

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n. Nisou umož-
ňuje od prosince prodej jízdenek přes mobilní aplikaci.

Město udělilo čestné občanství páteru Antonínu Pavlu 
Kejdanovi in memoriam za mimořádné zásluhy o rozvoj 
města v oblasti kultury, demokracie a lidských práv.

Za MHD můžete platit v aplikaci

Otevřené dveře primátora
Každý měsíc mají zájemci o schůzku s libereckým primátorem 

Jaroslavem Zámečníkem možnost navštívit jej v kanceláři ve druhém patře 
historické budovy radnice. Před návštěvou volejte sekretariát, 

telefon 485 243 165.
Aktuální termín je 25. ledna a mezi 13. a 16. hodinou.

Slovo primátora

Vážení Liberečané,
vstup do nového a zároveň volebního roku 2022 začal pro mě i mé 

kolegy z vedení města celkem svižně. Zkraje roku jsme dostali zprávu, 
že kompostárna, která se má stát součástí sběrného dvoru v Londýnské 
ulici, získala pozitivní stanovisko vlivu připravované stavby na životní 
prostředí. Je to další krok, díky němuž se město může časem pustit do 
vytvoření nového komplexu, který veřejnosti nabídne moderní a kvalit-
ní sběrný dvůr a kompostárnu, ale také re-use centrum.

Hned první lednový týden jsme jednali i s Českými drahami, Libe-
reckým krajem a dalšími subjekty o osudu lanové dráhy na Ještěd. Jak 
to zatím dopadlo, se můžete dočíst v mém širším příspěvku uvnitř to-
hoto vydání Zpravodaje.

Na jednání rady města jsme rozhodli o prvních jménech členů komi-
se, která bude posuzovat průběh mezinárodní architektonické soutěže 
na Papírové náměstí 2030. Je to projekt, který ještě před svým startem 
mnozí z vás sledují s napětím a velkým očekáváním. Nedivím se. Sám 
jsem v tomto případě nedočkavý a moc rád bych si už prohlédl sou-
těžní návrhy architektů a kanceláří. Ale všechno má svůj čas. Papírák 
je důležitým územím a soutěž má svá velmi přísná a náročná pravidla. 
Věřím ale, že na jejím konci budeme všichni mile překvapeni.

Než se dočkáme vyhlášení a výsledku soutěže na Papírák, dovolím si 
vám navrhnout, ať se zkusíte do zlepšení města a jeho městských čás-
tí zapojit sami. Jak? Například tím, že navrhnete, zpracujete a pošlete 
své vlastní návrhy do dalšího kola participativního rozpočtu. I  letos 
jsme na něj pro vás, aktivní občany a spolky, uvolnili celkem 5 milio-
nů korun, o které se můžete ucházet právě tím, že nám nabídnete svůj 
vlastní nápad, za co by město mělo ve spolupráci s vámi tuto částku 
peněz utratit. Více se o tom můžete dozvědět na adrese: www.liberec.
cz/tvorimeliberec.

Těším se na vaše nápady!
Jaroslav Zámečník,

primátor města Liberec

Jan Král

Slavnostního aktu se Antonín 
Pavel Kejdana nedožil, zemřel 
8.  prosince  2020 ve věku 88 let. 
Čestné občanství předal jeho se-
stře Ludmile Chráskové primátor 
Liberce Jaroslav Zámečník ve fran-
tiškánském kostele sv. Antonína 
Paduánského v Ruprechticích, kde 
páter Kejdana dlouhé roky sloužil.

Antonín Pavel Kejdana se na-
rodil 3.  ledna 1932 ve vesnici Níz-
ký Dřevíč u  Hronova. Po vojně se 
v  roce 1958 připojil k  podzemní 
řeholní komunitě v  Roztokách 
u  Prahy, kde se začal teologicky 
vzdělávat. V  roce 1961 ho kvůli 
tomu zatkla StB. Prošel věznicemi 
v Hradci Králové, Pankráci, Ruzyni 
a  Valdicích, celkem strávil za mří-
žemi devět měsíců. Po propuštění 
pokračoval ve studiu a přípravě na 

duchovenskou 
činnost.

V  roce 1968 
byl tajně vysvě-
cen na kněze 
a  o  rok později 
začal půso-
bit v  duchovní 

správě. Prošel vícero farností v okolí 
Liberce, šestnáct let sloužil v Hrád-
ku nad Nisou a nedaleké Chrastavě. 
Od roku 1989 žil a sloužil v Liberci 
v  tamní františkánské komunitě, 
kde se po revoluci konečně mohl 
naplno věnovat duchovní činnosti.

Díky řadě různých profesí a pra-
cí, kterými v  životě prošel, měl 
vždy blízký vztah k  nejrůznějším 
činnostem, od technických po ty 
nejprostší. Velmi mu ležela na srdci 
františkánská strohost a  chudoba, 
měl také vždy otevřené srdce pro 
lidi bez domova a ostatní potřebné.

Páter Kejdana čestným 
občanem Liberce
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ČTK, redakce

České dráhy uvažují po říjnové 
tragické havárii kabinové lanovky 
na Ještěd, kdy v jedné z kabin zahy-
nul průvodčí, o  výstavbě lanovky 
nové. Byla by zhruba o  650 metrů 
delší a začínat by měla u konečné 
tramvaje v Horním Hanychově.

Možností je i trasa ve stávajících 
proporcích, avšak s  jinou techno-
logií. Pouhé obnovení současné 
lanovky není z bezpečnostních dů-
vodů možné a pravděpodobně ani 
neexistuje výrobce, který takovou 
obnovu provedl.

O  tom, zda bude lanová dráha 
prodloužena o  cca 650 metrů až 
k  tramvaji, se rozhodne do jara. 
Město, kraj a společnost TMR, kte-
rá provozuje na Ještědu sjezdovky, 
mají enormní zájem na co neja-
traktivnější podobě, ale také na 

brzkém termínu dokončení. Stavba 
nové lanovky bude ovšem trvat mi-
nimálně tři roky, možná až pět let.

V  případě prodloužení by byla 
délka lanové dráhy necelé dva ki-
lometry. České dráhy zároveň po-
čítají se změnou systému kabin na 
oběžný, podobně jako je tomu na 
Sněžce. Dosud měla lanovka jen 
dvě kabiny, kdy lano táhlo jednu 
nahoru a  druhá zároveň sjížděla 
dolů. Nově by měl celý úsek až 20 
kabin až pro deset cestujících.

České dráhy zároveň zvažují 
možnost zapojit do projektu nové 
lanovky slovenského miliardáře 
Igora Rattaje, jehož společnost Tat-
ry Mountain Resorts (TMR) provo-
zuje skiareál na Ještědu a před lety 
měla zájem lanovku na Ještěd od-
koupit. Tehdy ČD odmítly, neho-
da a nutnost velkých investic však 
změnily situaci.

V nejbližších týdnech bude stvrzen memorandem spo-
lečný postup Českých drah, města, kraje a provozovatele 
skiareálu při obnově lanovky na Ještěd. Lanovka bude 
zcela nová a ve hře je její prodloužení ke konečné tramva-
jové linky číslo 3.

Budoucí sběrný dvůr v Londýnské získal souhlas EIA pro 
umístění kompostárny.

První letošní miminko porodnice v Krajské nemocnici 
Liberec na sebe nechalo dlouho čekat.

Sběrný dvůr má zelenou

Tobiáš byl letos první

Redakce

Obecně je možné popsat par-
ticipativní rozpočet jako část pe-
něz městského rozpočtu, o  jejímž 
využití spolurozhodují obyvatelé 
společně se svými volenými zastu-
piteli.

Konkrétně je to tedy tak, že oby-
vatelé Liberce podávají návrhy, co 
by se za peníze z  participativního 
rozpočtu mělo v  Liberci v  násle-
dujícím roce vylepšit. Své návrhy 
předkládají magistrátu k  posou-
zení z  hlediska realizovatelnosti. 
I  tentokrát město vypíše dvě kate-
gorie. To znamená pro velké pro-
jekty do milionu korun a pro malé 
projekty do 200 000 korun.

V současné době se proces parti-

cipativního rozpočtu nachází ve fázi 
podávání návrhů, které mohou lidé 
poslat do konce února. Na jaře úřed-
níci prověří realizovatelnost navrže-
ných projektů a pak bude následo-
vat jejich prezentace. Hlasování, 
výběr toho, co by se mělo v součtu 
za 5 milionů realizovat, proběhne 
před letními prázdninami.

V  prvním ročníku rozhodlo 
o využití peněz 3 422 lidí. Sešlo se 
29 projektů pro zlepšení života 
ve městě. Z nich mohli hlasující té-
měř dva měsíce vybírat své favori-
ty. Na výběr měli z ryze praktických 
věcí, jako je kontejnerové stání, 
přes projekty řešící volný čas až po 
ty, které přináší potěchu oka.

Podrobně na:
www.liberec.cz/tvorimeliberec

Chcete vylepšit své okolí? Přihlaste své nápady do dru-
hého ročníku participativního rozpočtu. Jen obyvatelé 
Liberce rozhodnou o tom, kam půjde 5 milionů korun.

Participativní rozpočet

Lanovka na Ještěd

Redakce

Areál budoucího sběrného dvo-
ra s  re-use centrem v  Liberci zís-
kal souhlas EIA (posuzování vlivů 
záměru na životní prostředí) pro 
umístění kompostárny. Město tak 
může pokračovat v záměru posta-
vit v  dané lokalitě moderní kom-
plex sběrného dvora.

„Je to další důležitý krok, který 
nám v Londýnské umožní vytvořit 
kvalitní koncepci celého areálu. 
Původní projekt Sběrného dvora 
nebyl řešen koncepčně a  kom-
postárna by se tam smysluplně 
nevešla. To byl jeden z  hlavních 
důvodů, proč jsme se rozhodli ve 

fázi územního rozhodnutí projekt 
ještě zastavit a  přepracovat, aby 
byl efektivnější. Získání kladného 
stanoviska EIA bylo jednou z pod-
mínek, abychom mohli moderní 
komplex skutečně doprojektovat 
a  postavit,“ říká primátor města 
Liberce Jaroslav Zámečník.

Sběrný dvůr a  re-use centrum 
budou financovány především 
z dotačních zdrojů. Město je chce 
stavět na etapy podle aktuálně do-
stupných dotačních titulů a vlast-
ních finančních možností. Ná-
klady na vybudování provozu na 
likvidaci bio odpadu kompostárny 
určí mimo jiné i volba technologie, 
kterou bude provoz používat.

Chlapeček	Tobiáš	se	narodil	1. ledna 2022	ve	21.09	hodin.
Vážil	3 200	gramů	a měřil	50	cm.	Gratulujeme.
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Kup teď a lyžuj
za nejlepší cenu

250KČ

CENA OD

SKIPASS

JEN PŘES GOPASS.TRAVEL

AKCE

CELOROČNÍ

PERMANENTKA

Dospělý 3.900 Kč  

Dítě 2.900 Kč 
  

POUZE V  A  NAPROSINCI LEDNU
WWW. EVSTUPENKA.CZ 
A V MĚSTSKÉM INFOCENTRU
+ DÁREK 1 x  VEČERNÍ LYŽOVÁNÍ NA JEŠTĚDU
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Ivan Langr, náměstek primátora 
pro kulturu, školství, sociální věci 
a cestovní ruch

Město bazén kvůli technickým 
závadám zavřelo už v  roce 2009, 
od té doby nevyužitý prostor dále 
chátrá. Jen o  pár let později pak 
škola privatizací přišla i o soused-
ní školní budovu pro 1. stupeň, 
tedy jediný rozvojový objekt pro 
další kmenové i  odborné učebny. 
V  roce 2015 se nám pak bohužel 
již nepodařilo stav zvrátit a školní 
budovu vykoupit zpět.

Město proto loni na podzim 
spustilo proces projektování pře-
stavby a zateplení pětadvacetime-
trové bazénové díry na moderní 
vzdělávací prostor se šesti učebna-
mi vč. sociálního zázemí. Takové 
navýšení kapacity je přitom nutné 
pro udržení kontinuity v pěti vzá-

jemně sousedících školských spá-
dových oblastech. Jinak řečeno, 
bez nové kapacity může mít Libe-
rec jako zřizovatel základních škol 
v  několika letech problém se zá-
konným zajištěním povinné škol-
ní docházky ve spádech ZŠ Šver-
mova, Ostašov, Ještědská, U Školy 
a Barvířská.

Demografické i  rozvojové (sta-
vební) trendy v  rezortu školství 
pečlivě sledujeme od roku 2014, 
abychom dokázali včas nabídnout 
dostatečnou kapacitu pro nastu-
pující první třídy tak, aby nedo-
cházelo k  radikálním změnám 
a přesunům ulic či domů v jednot-
livých spádech, což významně na-
rušuje jak komunitní, tak rodinné 
soužití (např. že sourozenci cho-
dí do různých základních škol). 
A  právě faktor včasného plánová-
ní (ne politického, ale expertního) 

je zcela zásadní  – zvýšit kapacitu 
školy není možné ze dne na den 
a kdekoli se zamane, je třeba uva-
žovat v  perspektivě širšího území 
města a nikoli jedné čtvrti, v před-
stihu minimálně tří čtyř let, pra-
covat s  technickými možnostmi 
školních objektů atd.

Od roku 2014 jsme tak kapaci-
tu v  našich ZŠ navýšili už o  více 
než 1000 míst a  tento směr dr-
žíme i dál, protože Liberci nejen 
stále přibývá počet obyvatel, ale 
území se zahušťuje i  výstavbou 
obytnými budovami. Nepochyb-
ně tomu v  budoucnu nebude ji-
nak ani ve výše zmíněných spá-
dech – Ostašov a U Školy přitom 
už dnes fakticky nedostačují, 
okolí Ještědské se stále více za-
bydluje v  Dolním i  Horním Ha-
nychově, Barvířská zase novým 
bydlením Na Rybníčku a postup-

ně chystanou dostavbou centra 
města. Švermova tedy bude mu-
set časem pojmout okrajové části 
těchto spádů.

Jaké předpokládáme financo-
vání? Zateplení je podle projek-
tového záměru odhadováno na 
cca 80 milionů korun, výstavba 
kmenových učeben pak mezi 45 
až 60 miliony, odborných kolem 
10 milionů. Financování by mělo 
být v  rámci programovacího ob-
dobí EU 2021  – 2027 založeno na 
trojdotačním projektu  – z  národ-
ních zdrojů (MŠMT  – kmenové 
učebny), Operačního programu 
Životní prostředí (zateplení, vzdu-
chotechnika aj.) a  Integrovaného 
regionálního operačního progra-
mu (odborné učebny), dofinan-
cování pak ze zdrojů města. Rea-
lizace by mohla být uskutečněna 
v roce 2024.

Školky, tábory 
a Větrník o prázdninách
Provoz	mateřských	škol,	zřizo-
vaných	statutárním	městem	
Liberec,	bude	jako	každoročně	
v souladu	s	vyhláškou	 
č.	14/2005	Sb.	a podle	místních	
podmínek	v červenci	a srpnu	
2022	omezen	nebo	přerušen.
Zákonní	zástupci	dětí	obdrží	
veškeré	informace	u ředitele	
své	kmenové	mateřské	školy.	
Mohou	se	informovat	o době	
omezení	nebo	přerušení	
provozu,	o možnostech	využití	
náhradní	školky	nebo	nabídky	
Domu	dětí	a mládeže	Větrník	
pro	děti	předškolního	věku.
V případě	zájmu	se	obracejte	
na	ředitele	své	mateřské	školy	
v dostatečném	předstihu,	a to	
do	25. března 2022.

Krátkézprávy

My všichni školou povinní
A ven, na Zem

ZŠ Aloisina výšina revitalizuje prostory své školní zahrady. Cílem projektu A ven, na Zem je 
zkvalitnění venkovního zázemí pro co možná nejširší kontakt dětí s přírodním prostředím.
Martina Burešová

V současné době je školní zahra-
da využívána v menší míře, než je její 
potenciál  – realizací projektu chce-
me tento potenciál rozšířit a  dostat 
děti co nejvíce z lavic ven.

Na podzim 2021 jsme spolu s ro-
diči vysadili 23 stromů včetně ovoc-
ných a přes 40 ovocných keřů. Dále 
se nám podařilo vytvořit plochu 
s vyvýšenými záhony, které se již na 
jaře zazelenají první vysazenou ze-
leninou. Před začátkem zimy jsme 
ještě stihli vybudovat malé venkovní 
posezení a  podium pro všestranné 
využití ve výuce a pro trávení volné-
ho času, družiny a školních kroužků.

V  tomto roce bychom chtěli vy-
tvořit více míst pro formální pose-
zení v zahradě a vytvořit vodní prvky 
jako pítka, jezírko a podobně.

Místo díry po bazénu školní třídy?
Základní škola Švermova se v nejbližších letech konečně může zbavit nefunkční díry po starém školním bazénu.
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Z města a radnice

Liberecký kraj převzal 1. ledna od statutárního města Liberec zoologickou a botanickou za-
hradu. Liberec naopak od kraje obdržel domovy seniorů na Františkově a ve Vratislavicích nad 
Nisou. Před koncem roku 2021 to stvrdili hejtman Libereckého kraje Martin Půta a primátor 
statutárního města Liberec Jaroslav Zámečník.

Filip Trdla, Liberecký kraj

Liberecký kraj tímto krokem pře-
bírá zodpovědnost za dvě zahrady, 
které mají regionální, nadregio-
nální i nadnárodní význam. Město 
pak od kraje převzalo dva domovy 
seniorů, které převážně využívají 
občané Liberce.

„Diskuze o  financování organi-
zací s  nadregionálním významem 
se vedou už od vzniku Libereckého 
kraje. Nejde o  první podobnou 
transakci mezi městem a  krajem. 
Podobně už kraj a město před pěti 
lety směnily Dům dětí a  mládeže 
Větrník a  Dětské centrum Sluníč-
ko. V minulosti také kraj s městem 
směnily Liebiegův palác a  bývalé 
městské lázně, kde dnes sídlí Ob-
lastní galerie, která patří kraji. Měs-
to také poskytlo kraji budovu býva-
lého sirotčince, kraj tam s pomocí 
dotace vybudoval hospic,“ uvedl 
hejtman Libereckého kraje Martin 
Půta.

Větší rozvojové plány má v  ná-
sledujících deseti letech zoologická 
zahrada. S  ohledem na  novou le-
gislativu týkající se životních pod-
mínek chovaných zvířat, ale také 
kvůli potřebě modernizovat pro-
story pro návštěvníky, se uskuteční 
již v roce 2022 řada oprav jak v za-
hradě, tak také v dětském koutku či 
v kulturním centru Lidové sady.

„První investice kraje půjdou 
zejména do  projektování. Dohoda 
je nastavená tak, že  se  na  investi-
cích pro rozvoj liberecké zoo bu-
deme rovnocenně podílet společ-
ně s  městem. Tím nejdůležitějším 
a  nejnáročnějším krokem je nyní 
zadání studie nové podoby zoolo-
gické zahrady, která se postupně 
rozšíří za současnou konečnou sta-
nici tramvaje do okolí bývalého les-

ního amfiteátru. Změn dozná i stá-
vající areál. Soutěže chceme vypsat 
v následujících dvou letech,“ dodal 
hejtman Martin Půta. Chystá se 
mimo jiné i  studie na  komplexní 
rekonstrukci pavilonů levhartů, še-
lem a primátů.

V  plánu je tak pro nejbližší dva 
roky, kromě projektování, řada 
konkrétních úprav. Některé ná-
vštěvníci zaznamenají již na  jaře. 
Bude rekonstruován pavilon 
a  venkovní výběh žiraf, za býva-
lým vstupem do  zahrady vznikne 
rekonstrukcí dřevostavby pavilon 
novozélandských papoušků Ne-
stor Kea. Zároveň bude dokončena 
„Stezka rododendrony“ s  interak-
tivními panely o  chovu dravých 
ptáků a sov, jež je dlouholetou spe-
cializací a chloubou liberecké zoo.

Obnovy se dočká také interiér 
pavilonu šelem. Další etapa, která 
si vyžádá delší čas, se  týká spodní 
části zoo. Bude zahrnovat rekon-
strukci jezera se zimovištěm peli-

kánů a  lemurů a  bývalé expozice 
pelikánů, dětského hřiště a  bistra 
u  kontaktní zoo. V  roce 2022  se 
změní také prostory pro občerstve-
ní návštěvníků.

Upraví se též dětský koutek. Re-
konstruovány budou také vodní 
prvky. Bude připravena studie no-
vého moderního občerstvení tak, 
aby odpovídalo současným po-
třebám. Bistro by mělo být hotové 
v první polovině roku 2023.

„Město se bude po dobu deseti 
let podílet na investicích 25 milio- 
ny korun ročně. Hned v  příštím 
roce se to projeví jak v  dětském 
koutku, tak například u nového pa-
vilonu pro papoušky či rekonstruk-
cí zázemí žiraf. Budeme mít svého 
zástupce v pracovní skupině, která 
vzniká právě pro plánování rozvoje 
zahrady. Zároveň nám přísluší prá-
vo spolurozhodovat o tom, jak bu-
dou městské peníze investovány,“ 
uzavřel primátor Liberce Jaroslav 
Zámečník.

Díky spolupráci kraje a města 
se zoo dočká rozvoje už letosKomise k Papíráku

Rada	města	schválila	první	
členy	hodnoticí	komise	pro	
připravovanou	mezinárod-
ní	architektonickou	soutěž	
na	budoucí	podobu	lokality	
Papírového	náměstí	v Liberci.	
V rámci	revitalizace	této	části	
dolního	centra	města	je	v plá-
nu	projekt	na	městské	terasy	
a dále	příprava	rekonstrukce	
továrny	Linser.
Nezávislá	část	komise:
Ing.	arch.	Lukáš	Kohl,	archi-
tekt;	Ing.	Štěpánka	Šmídová,	
krajinářská	architektka;	Ing.	
arch.	MgA.	Osamu	Okamura.
Závislá	část	komise:
Ing.	Jaroslav	Zámečník,	CSc.,	
primátor	statutárního	města	
Liberec,	Adam	Lenert,	vedoucí	
oddělení	úřadu	územního	plá-
nování,	Mgr.	Jindřich	Felcman,	
Ph.D.,	člen	Zastupitelstva	měs-
ta	Liberec.

Bazén je po přestávce 
otevřen
V sobotu	8. ledna	byl	po	
krátké	technické	odstávce	
otevřen	Bazén	Liberec.	Sprá-
vu	od	Nového	roku	převzalo	
statutární	město	Liberec.	
Ceník,	služby	a otevírací	doba	
zůstávají	v platnosti	stejné.	
Ještě	v lednu	si	můžete	pořídit	
celoroční	permanentky	za	
akční	ceny:	pro	dospělého	za	
3 900	Kč	a pro	dítě	za	2 900 Kč	
Navíc	dostanete	zdarma	
skipas	na	večerní	lyžování	na	
Ještěd	–	Hory	za	rohem.	Naku-
pujte	přes	www.evstupenka.
cz,	v Městském	informačním	
centru	Liberec	nebo	přímo 
v pokladně	v bazénu.

Krátkézprávy

^ ^ ^ ^
^ ^ ^ ^ ^

Mládě	nyaly	nížinné
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Liberec má celkem čtrnáct osadních výborů. Dva z tohoto počtu přibyly nedávno: Osadní výbor Jeřáb – za nádražím a Osadní 
výbor Liebiegovo městečko a Domovina.

Pavel Chmelík

Různá setkávání s  občany 
vždy ukážou, jak jsou pro roz-
voj jednotlivých čtvrtí důležité 
osadní výbory. Ty jsou totiž 
respektovaným partnerem 
města při řešení různých zále-
žitostí, zajišťují často spolkový 
život a  starají o  zvelebování 
svého okolí.

„Osadní výbory jsou or-
gánem zastupitelstva města, 
v  Liberci jich je sedm. Jsme 
rádi, když se ve čtvrtích na-
jdou lidé, kteří obětují svůj 
volný čas a  zjišťují, co jejich 
sousedy opravdu trápí. Jen 
místní znají konkrétní situaci. 
Se znalostí místních poměrů 
si místní lépe připraví nej-
různější akce a  budou je brát 

více za své,” uvedl v roce 2019 
primátor Jaroslav Zámečník. 
O  té doby se počet osadních 
výborů zdvojnásobil na sou-
časných čtrnáct.

Osadní výbory mohou 
předkládat vedení města ná-
vrhy týkající se rozvoje části 
města a rozpočtu města, mo-
hou se vyjadřovat k návrhům 
předkládaným vedení města 
či se vyjadřovat k  připomín-
kám a  podnětům předkláda-
ným občany orgánům města.

Nejmladšími osadními 
výbory v  Liberci jsou Osad-
ní výbor Jeřáb  – za nádražím 
a  Osadní výbor Liebiegovo 
městečko a Domovina.

Oddělení poplatků a pohledávek

Všichni držitelé psů, kteří jsou 
přihlášeni v  Liberci k  trvalému 
pobytu nebo kteří mají na území 
města povolený pobyt na dobu 
delší 90 dnů, mají povinnost hra-
dit poplatek ze psů v  roce 2022. 
Výše poplatku se nemění, základní 
roční sazba zůstává na 600 Kč za 
prvního psa, za druhého a každého 
dalšího 1 500 Kč. Na sníženou roč-
ní sazbu 200 Kč za prvního psa, za 
druhého a každého dalšího 300 Kč 
má nárok každý držitel starší 65 let. 
Poplatek je splatný k  31. březnu 
2022.

Poplatek za svoz odpadu se 
týká občanů s  trvalým pobytem 
v  Liberci, cizinců, kteří mají na 
území města povolený pobyt na 
dobu delší 90 dnů, a všech občanů 
a právnických osob vlastnících na 

území města byt, rodinný dům 
nebo stavbu pro rodinnou rekrea-
ci, ve kterých není hlášena k poby-
tu žádná fyzická osoba.

Roční sazba poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství 
činí 720 Kč. Poplatek je splatný 
pololetně ve dvou stejných splát-
kách, a to nejpozději do 31. března 
a 30. září příslušného kalendářní-
ho roku. Může být zaplacen též 
jednorázově v  termínu pro první 
splátku. Pro určení počtu zpoplat-
ňovaných měsíců v  případě naro-
zení, úmrtí, změny pobytu nebo 
změny vlastnictví je rozhodný stav 
na konci měsíce. Skutečnosti ovliv-
ňující výši poplatku je poplatník 
nebo jeho zástupce povinen ohlá-
sit správci místních poplatků do 15 
dnů ode dne, kdy nastaly.

Správce místních poplatků vy-
zývá všechny občany města, aby 

si včas zkontrolovali, zda mají 
správně uhrazeny místní poplat-
ky za rok 2021 a předchozí, případ-
ně prokázali, že splňují některou 
z podmínek nároku na osvobození, 
uvedenou v  příslušných obecně 
závazných vyhláškách. Obecně 
závazná vyhláška statutárního 
města Liberec č. 5/2021 (Odpady) 
a  Obecně závazná vyhláška statu-
tárního města Liberec č. 4/2019 
(Psi) stanovuje ve prospěch po-
platníka lhůtu, v níž je povinen on 
nebo jeho zástupce ohlásit správci 
poplatku vznik a  zánik důvodu 
osvobození v  příslušném kalen-
dářním roce, a  to do 31.  března 
následujícího kalendářního roku. 
Lhůta je neprodloužitelná, proto 
v případě, že ji poplatník nedodrží, 
nárok na osvobození zaniká.

Úplné znění vyhlášek najdete na 
webových stránkách města www.

liberec.cz v  sekci Občan  – Úřad  – 
Vyhlášky a nařízení.

Nahlásit změny nebo získat in-
formace o svém osobním účtu lze 
elektronickým podáním datovou 
schránkou, e-mailem s  uznáva-
ným elektronickým podpisem, 
poštou nebo osobně v přízemí bu-
dovy Nového magistrátu  u  přepá-
žek č. 22 a 23.

Platby lze provést na účet č. 
19–7963850237/0100 pod přiděle-
ným variabilním symbolem, před-
nostně bezhotovostním převodem 
z  účtu nebo na poště, v  pokladně 
v  přízemí budovy Nového magist-
rátu u přepážek č. 5 a 6.

Dotazy:
e-mail: odpady@magistrat.liberec.cz.
Poplatky ze psů  485 243 243
Odpady (písm. A – Ja):  485 243 246
Odpady (písm. Je – Pi): 485 243 227
Odpady (písm. Pj – Ž): 485 243 226

Počet osadních výborů v Liberci
se od roku 2019 zdvojnásobil

Místní poplatek ze psů a místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství – jak správně letos ohlásit a zaplatit.

Poplatek za odpad a za psy v roce 2022

^ ^ ^ ^

Osadní výbor Rochlice | e-mail: rochlice@magistrat.liberec.cz

OV Horní Hanychov | e-mail: hornihanychov@magistrat.liberec.cz

OV Pilínkov – Hluboká | e-mail: pilinkov@magistrat.liberec.cz

OV Vesec | e-mail: vesec@magistrat.liberec.cz

OV Kateřinky | e-mail: katerinky@magistrat.liberec.cz

OV Rudolfov | e-mail: rudolfov@magistrat.liberec.cz

OV Janův Důl | e-mail: januvdul@magistrat.liberec.cz

OV Machnín, Karlov a Bedřichovka | e-mail: machnin@magistrat.liberec.cz

OV Růžodol I | https://osv-ruzodol-i.webnode.cz | e-m.: ruzodol@magistrat.liberec.cz

OV Kristiánov | tel.: 601 222 020, e-mail: kristianov@magistrat.liberec.cz

OV Františkov | e-mail: frantiskov@magistrat.liberec.cz

OV Ruprechtice – Horská | www.ruprechtice-horska.cz

e-mail: ruprechtice@magistrat.liberec.cz

OV Jeřáb – za nádražím | https://liberec-jerab.cz, e-mail: jerab@magistrat.liberec.cz

OV Liebiegovo městečko a Domovina | liebiegovomestecko@magistrat.liberec.cz

www.facebook.com/osadnivyborliebigovamestecka
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Integrovaný plán rozvoje území pro aglomeraci Liberec – Jablonec nad Nisou (IPRÚ) umožňuje čerpat

Finále. Daří se využít maximum
Odbor strategického rozvoje
a dotací

Čerpání odstartovalo v  roce 
2016, od té doby bylo v rámci IPRÚ 
předloženo 86 projektů v  celkové 
výši 2,36 mld. korun. Projekty se 
realizují po celém dotčeném úze-
mí. Před koncem roku 2021 byly 
předloženy poslední 3 žádosti. 
Daří se tak využít téměř všechny fi-
nanční prostředky, které nám k to-
muto účelu byly přiděleny, alokace 
IPRÚ je tím vyčerpána.

„V  rámci IPRÚ jsme vyčerpali 
přes 90 % z nabízené alokace, která 
činila 2,6 mld. korun. Nedočerpání 
cca 10 % alokované částky způso-
bilo především to, že nebyla vyu-
žita dotace na prodloužení tram-
vajové trati v centru Jablonce n. N. 
S ohledem na karamboly na cestě, 
a to nerealizování tohoto úseku za 
200 mil. korun a  terminálu MHD 
v  Jablonci nad Nisou za 150 mil. 
korun, považuji dosažené čerpání 
za mimořádně úspěšné.  Aloko-
vaná částka 2,6 mld. korun byla 
bezkonkurenčně největší porcí 
přidělených dotačních peněz pro 

naši IPRÚ aglomeraci v rámci celé 
České republiky. Bylo skutečně 
obtížné takový objem prostředků 
vyčerpat“, hodnotí náročné ob-
dobí náměstkyně primátora pro 
strategický rozvoj a  dotace Radka 
Loučková Kotasová.

Dokončena byla zhruba polo-
vina projektů na celém území za 
570 mil. korun. Realizace všech 
zbývajících musí být dokončena 
k  30.  6.  2023. Nejvíce projektů se 
podařilo uskutečnit v  oblasti mo-
dernizace mateřských, základních 
a  středních škol. Největšími in-
vesticemi jsou rekonstrukce tram-
vajové trati z  Liberce do Jablonce 
nad Nisou za 668 mil. korun a re-
konstrukce Liebiegova paláce v Li-
berci v celkové výši 252 mil. korun.

Město Liberec, které je součástí 
tohoto územního celku, předložilo 

do IPRÚ 26 projektů za 612,9 mil. 
korun. Z toho 20 projektů už bylo 
dokončeno.

Pokud bychom měli za kaž-
dou tematickou oblast stručně 
uvést jeden příklad, v  dopravě to 
bude dokončený projekt „Zvýše-
ní bezpečnosti dopravy v  Liberci 
III – lokalita Letná – Stračí“. Spolu-
financován byl z Integrovaného re-
gionálního operačního programu, 
jeho cílem bylo zvýšení bezpeč-
nosti dopravy a  snížení nehodo-
vosti v daném úseku. Neřízená kři-
žovatka byla vybavena světelným 
signalizačním zařízením a součas-
ně byla koordinována s  přilehlou 
křižovatkou Letná – Polní. Proběh-
ly zároveň i další související úpra-
vy.

Na území Liberce bylo realizo-
váno také několik projektů zamě-

Základní škola 5. května
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Žádost o dotace na 
bazén půjde znovu
Národní	sportovní	agentura	
(NSA)	odmítla	většinu	žádostí	
o poskytnutí	dotace	na	rekon-
strukce	a výstavbu	sportovních	
objektů,	včetně	libereckého	ba-
zénu.	Město	Liberec	se	chystá	
na	podání	nové	žádosti	v další	
dotační	výzvě.

Statutární	město	Liberec	
obdrželo	usnesení	Národní	
sportovní	agentury	(NSA)	
o neudělení	dotace	na	pře-
stavbu	městského	plaveckého	
bazénu,	na	niž	žádalo	částku	
300	milionů	korun.	Podobně	
s žádostí	o finanční	podporu,	
podle	zatím	zveřejněných	
informací,	neuspěla	drtivá	
většina	žadatelů	a aktuálně	
mají	příslib	financování	pouze	
města	Brno	a Jihlava.
„Rozhodnutí	NSA	považuji	za	
příliš	přísné	a nespravedlivé.	
Už	proto,	že	podle	našich	in-
formací	dosud	schválila	dotaci	
zatím	jen	dvěma	z celkového	
počtu	zhruba	deseti	žadatelů.	
Ostatní	zájemci	zatím	stejně	
jako	my	na	dotaci	nedosáhli.	
Naše	žádost	nakonec	nebyla	
hodnocena	kvůli	drobným	for-
malitám,	které	jsme	na	základě	
výzvy	NSA	včas	a podle	zadáva-
cích	podmínek	doplnili.	Nic-
méně	předpokládám,	že	NSA	
vyhlásí	novou	dotační	výzvu,	
do	které	se	opět	přihlásíme,“	
říká	náměstkyně	primátora	
pro	strategický	rozvoj	a dotace	
Radka	Loučková	Kotasová.

Krátkézprávy

finance z evropských dotačních fondů 2014–2020 pro území 24 obcí regionu.

z dotací pro IPRÚ
řených na sociální bydlení a infra-
strukturu. Zajímavým a  současně 
investičně velmi náročným projek-
tem, na kterém se stále ještě pra-
cuje, je „Rekonstrukce Liebiegova 
paláce pro potřeby polyfunkčního 
komunitního centra  – Centrum 
aktivního života“. Projekt je spo-
lufinancován z  Integrovaného re-
gionálního operačního programu 
a jeho cílem je vytvořit veřejné ví-
ceúčelové zařízení pro komunitní 
činnosti. Využívat služby a  setká-
vat se tu budou Liberečané všech 
generací i  lidé z  různých skupin SOUHRN PROJEKTŮ IPRÚ V REALIZACI LIBERCE

Doprava

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci III – Letná – Stračí

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci III – Na Pláni – Lipová, Blažkova

Zvýšení bezp. dop. II – Polní, Baltská, Nám. Dr. E. Beneše

Zvýšení bezp. dop. II – nám. Míru, Písecká – Krumlovská – Prachatická

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci II – Jeřmanická – Česká

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci II – Dobiášova

Rozvoj cyklistické dopravy – cyklotrasa Odra–Nisa, úsek za ČOV Liberec

Cyklotrasa Odra–Nisa, úsek Machnín

P+R Pastýřská

Sociální bydlení a infrastruktura

Sociální bydlení města Liberce – Bytový dům B – M. Horákové

Sociální bydlení města Liberce – Bytový dům C – Proboštská

Sociální bydlení města Liberce – Bytový dům E – Orlí

Sociální bydlení města Liberce – Bytový dům F – Žitavská

Sociální bydlení Na Žižkově

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Centrum aktivního života – rekonstrukce Liebiegova paláce

Vzdělávání – MŠ, ZŠ

Navýšení kapacit MŠ Beruška

Navýšení kapacit MŠ Motýlek

MŠ Malínek

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Aloisina výšina

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického – učebna praktických činností

ohrožených sociálním vylouče-
ním. Od srpna roku 2020 prochází 
budova paláce stavebními úpra-
vami, stavba bude dokončena na 
podzim roku 2022.

Důležitými projekty v  oblasti 
sociální infrastruktury jsou také 
rekonstrukce několika domů pro 
potřeby sociálního bydlení. Jedná 
se o  budovy ve vlastnictví města, 
ve kterých vzniknou byty pro rodi-
ny i jednotlivce s nízkými příjmy.

Jedním z příkladů v oblasti vzdě-
lávání je projekt „Zvýšení kvality 
vzdělávání ZŠ 5.  května“. Sestává 
ze  dvou částí pro dvě samostatné 
budovy školy. Spolufinancován 
byl z  Integrovaného regionálního 
operačního programu a  Operač-
ního programu Životní prostředí. 
Proběhla přestavba obou objektů, 
byly vybudovány nové odborné 
učebny, výtah a  obvodový plášť 
obou budov byl zateplen.

Dům v Orlí ulici před rekonstrukcí

Dům v Orlí ulici po rekonstrukci

Azylový dům – původní stav

Azylový dům po opravách
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Zastupitelstvo města schválilo na prosincovém zasedání rozpočet na rok 2022. Rozpočet je jeden z nejdůležitějších dokumen-
tů, který každoročně zastupitelstvo schvaluje. Platný rozpočet pak slouží jako finanční nástroj a ukazuje, jak jsou příjmy města 
rozdělovány na jednotlivé výdajové položky.

Zbyněk Karban, náměstek 
primátora pro ekonomiku

V roce 2022 bude město hospodařit 
s rozpočtem přesahujícím 2,5 mld. Kč. 
Je nezbytné zdůraznit, že velká část 
této sumy je prakticky už dopředu ur-
čena, na co bude použita, tak aby bylo 
zajištěno fungování města a jeho orga-
nizací v režimu, na který jsou občané 
města zvyklí. Jenom pokrytí těchto zá-
kladní služeb, které město poskytuje, 

což je například MHD, úklid 
města, svoz odpadů, fungo-
vání mateřských a základních 
škol, divadla, městská policie, 
provoz městských sportovišť, 
splátky dluhů aj. a  rovněž sa-
motné fungování úřadu, spo-
třebuje více než 80 % příjmů. 
Toto procento je opravdu vel-
mi vysoké, ale pokud město 
nechce rezignovat na některé 
z  výše uvedených služeb pro 

své občany, nelze než tomu výdaje 
rozpočtu města přizpůsobit.

V roce 2022 město plánuje celkové 
příjmy ve výši 2,3 mld. Kč. Výdaje jsou 
ve výši 2,5 mld. Kč. Saldo mezi příjmy 
a  výdaji je vyrovnáno tzv. financová-
ním, které obsahuje zejména přebyt-
ky rozpočtů z minulých let. Rozpočet 
města je tak vyrovnaný v souladu s po-
žadavkem zákona.

PŘÍJMY MĚSTA
V ROCE 2022

Příjmy města jsou plánovány jen 
v  mírně vyšší částce než v  roce 2021 
a to zejména z opatrnostního důvodu. 
Opatrnost je namístě hned z několika 
důvodů. Předně není schválený státní 
rozpočet. Velká část příjmů je závis-

lá právě na příjmech státu. 
Bohužel již druhým rokem 
se ekonomika potýká s dopa-
dy koronavirové krize, a  tak 
i  město jako řádný hospodář 
musí být na tyto dopady při-
praveno a mít určitou rezervu.

Zejména je to z  důvodu 
uplatnění dalších podpůr-
ných programů v  souvislosti 
s možnými výdaji ze státního 
rozpočtu na protikoronavi-
rová opatření, která by byla 
realizována na vrub příjmů 
města a nebyla by nijak kom-
penzována. Pokud bude na-
opak naplňování příjmů lepší 
než plánované, bude město 
schopno pružně reagovat.

V mezích možností
Rozpočetměsta

Příjmy v tis. Kč 2016 Podíl 2017 Podíl 2018 Podíl 2019 Podíl 2020 Podíl 2021 Podíl 2022 Podíl

Daňové příjmy 1 517 089 74 % 1 639 086 72 % 1 761 390 86 % 1 953 886 78 % 1 931 368 86 % 1 791 301 71 % 1 903 928 85 %

Nedaňové příjmy 264 647 13 % 351 750 16 % 287 831 7 % 231 532 9 % 232 867 7 % 223 959 9 % 200 690 9 %

Kapitálové příjmy 31 602 2 % 39 818 2 % 21 657 2 % 31 641 1 % 43 497 2 % 88 169 4 % 30 000 1 %

Dotace 230 326 11 % 221 332 10 % 273 937 5 % 301 761 12 % 418 219 4 % 403 490 16 % *105 030 5 %

Celkové příjmy 2 043 664 100 % 2 251 986 100 % 2 344 815 100 % 2 518 820 100 % 2 625 951 100 % 2 506 919 100 % 2 239 648 100 %

NEJVĚTŠÍ INVESTIČNÍ AKCE
PLÁNOVANÉ V ROCE 2022

Rekonstrukce	budovy	Uran 116 milionů Kč
Výstavba	domů	sociálního bydlení Na Žižkově	a dokončení
sociálního	domu v ul. M. Horákové 100 milionů Kč
Dokončení	rekonstrukce Liebiegova paláce	na Centrum
aktivního	života,	finální etapa 150 milionů Kč
Rekonstrukce mateřské školy Malínek 90 milionů Kč
Zásobní	řad	a vodojem v lokalitě Horská 23 milionů Kč
Modernizace	kuchyně	a oprava	střechy základní školy
Kaplického v Doubí	 14 milionů Kč
Zahájení rekonstrukce a budování komunikací v rámci
vnitřního okruhu	(Nová	Pastýřská	a Sokolská)	a stavební
úpravy	Vítězné	ulice	 50 milionů Kč
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375 000

500 000

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

2 000 000

Daňové příjmy

Příjmy města 2016–2022 v tis. Kč

Z opatrnosti 

jsou příjmy města 

plánovány jen v mírně 

vyšší částce než v roce 

2021.

* Celkové příjmy budou v roce 2022 dále zvyšovány přijatými dotacemi v průběhu roku.
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Již v  minulých dvou letech se 
stalo standardem, že zastupi-
telstvo města upravuje rozpo-
čet každý měsíc.

VÝDAJE MĚSTA
V ROCE 2022

Celkové výdaje plánované 
na rok 2022 činí 2,5 mld. Kč, 
což je o cca 70 mil. Kč více než 
ve schváleném rozpočtu na rok 
2021. Jak již bylo zmíněno, vel-
ká část výdajů se použije na čin-
nost magistrátu, jeho odborů 
a  organizací. Běžné výdaje tak 
činí více než 2 mld. Kč.

Kapitálové výdaje (investice 
do majetku) jsou plánované ve 
výši 455 mil. Kč.

Lze očekávat, že v  průběhu 

roku se částka výdajů navýší stej-
ně jako příjmová stránka rozpočtu. 
Toto navýšení bude korespondovat 
s tím, jak se navýší příjmy z dotací, 
další výdaje budou kryty z přebytku 
roku 2021.

FINANCOVÁNÍ
Financování je tvořeno kladný-

mi položkami, což je přebytkem 
hospodaření minulé dva roky ve 
výši více než 300 mil. Kč. Naopak 
zápornou položkou jsou plánova-
né splátky úvěru ve výši 130 mil. 
Kč. Z hlediska dlouhodobého hos-
podaření je důležité, že celková za-
dluženost města klesá.

NELEHKÝ ÚKOL
Sestavit rozpočet města není 

nikdy lehký úkol. V  letošním roce 
obzvlášť,  kdy se může více než 
jindy diskutovat, zda navrhovaný 
rozpočet je vzhledem k nepříznivé 
finanční situaci a  dopadům koro-
navirové krize dostatečně úsporný 
a  zda zároveň umožní realizovat 
nejpotřebnější investiční akce či 
opravy na majetku města. Nicmé-

ně jsem přesvědčený, že se nám 
podařilo sestavit rozpočet města 
tak, aby se uskutečnila řada projek-
tů, které rozvoji Liberce významně 
napomohou.

Výdaje v tis. Kč 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Běžné výdaje 1 663 047 1 824 443 2 107 739 2 145 983 2 053 653 2 048 895 2 080 768

Kapitálové výdaje 103 675 261 090 363 997 459 386 236 115 416 233 455 704

Celkový součet 1 766 723 2 085 533 2 471 736 2 605 369 2 289 768 2 465 128 2 536 472

2016 2017

1 555 042 090 1 531 510 876

2018 2019

1 708 072 132 1 726 343 448

2020 2021

1 500 000 000 1 819 651 726

2022

1 489 000 000
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Vývoj dluhu města v Kč

Krátkézprávy

Letošní rozvoj Liberce
„Celkem	hodláme	v roce	2022 
uvolnit	na	rozvoj	města	přes	
půl	miliardy.	Rok	2022	ne-
bude	jednoduchý.	Věřím	ale,	
že	kromě	investic	do	nových	
věcí,	se	nám	v této	složité	
době	povede	zajistit	i kvalitní	
údržbu	a servis,	který	od	nás	
občané	očekávají,“	říká	pri-
mátor	města	Liberce	Jaroslav	
Zámečník.
Mezi	přepokládané	projekty	
města	s velkým	dopadem	
na	dopravu	spadá	úprava	
křižovatky	Žitavská-Švermova-
-rampa	I/35,	parkoviště	P+R	
Pastýřská,	regenerace	sídliště	
Ruprechtice I.	etapa,	která	se	
týká	Rychtářské	ulice.	V rámci	
zvýšení	bezpečnosti	dopra-
vy	v Liberci	pak	vzniknou	
nové	chodníky	a cyklopruhy	
v Hlávkově	ulici	a autobusové	
zastávky	a rozšíření	chodníku	
v Ruprechtické	ulici.
Také	veřejný	prostor	a měst-
ská	prostranství	projdou	
řadou	proměn	a změn.	
V Moskevské	ulici	město	
vysadí	nové	stromy,	doplní	
lavice	a nové	záhony.	Mnoho	
libereckých	parků	zaznamená	
celkovou	obnovu	anebo	dílčí	
pěstební	opatření.
Klíčovým	projektem	Liberce	
je	příprava	soutěže	pro	řešení	
území	tzv.	Papírového	náměs-
tí	v dolním	centru	Liberce.	
„Připravujeme	architektonic-
ko-krajinářskou	soutěž,	která	
má	položit	dobrý	základ	roz-
voje	místa	na	další	desítky	let.	
Pro	oživení	centra	je	to	klíčový	
úkol.	Chceme	místo	proměnit	
na	kreativní	čtvrť	s dostupným	
městským	bydlením	a syner-
gicky	propojit	i s kandidaturou	
na	Evropské	hlavní	město	kul-
tury	2028,“	vysvětluje	vedoucí	
Kanceláře	architektury	města	
Jiří	Janďourek.

Přehled největších investic je 
uveden na straně 11.
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Texty uvedené v této rubrice nejsou stanoviskem magistrátu ani vedení města Liberec, kromě výslovně označených.
Za jednotlivé příspěvky nesou zodpovědnost jejich autoři a uvedené názory demonstrují postoje politických stran, nikoliv redakce.

Názoryzastupitelů

Jaromír Baxa,
Zuzana Kocumová,
Liberec otevřený
lidem

NENAPLNĚNÉ NADĚJE 
NA UPRAVENÉ MĚSTO

Starostové pro Liberecký kraj 
uspěli s  vizí upraveného, čistší-
ho a  lépe řízeného Liberce. Navíc 
kandidovali s  podporou úspěšné-
ho hejtmana a starosty Vratislavic. 
Vratislavice, ač součást Liberce, 
o  svých penězích rozhodují samy 
a je to na nich vidět.

Jejich vize byla dost podobná té 
naší, pro nás byla zeleň také hlav-
ní téma – ostatně, kdo by si takové 
město nepřál, že? Říkali jsme si, 
že jestli ten svůj program naplní, 
nebudeme mít v  opozici co dělat, 
protože nemá smysl vymezovat se 
proti něčemu, co funguje.

Jenže po schválení rozpočtu je 
už teď jisté, že do voleb Liberec 
nebude tak upravený a tak přívěti-
vý, jako jsou Vratislavice nebo jiná 
města a  obce v  okolí. Na poslední 
rok před volbami je v rozpočtu na 
nová hřiště dokonce míň než dá-
vají desetkrát menší Vratislavice(!). 
S pár miliony na celé město se vel-
ká paráda neudělá. Na slíbenou 
náplavku, opravenou přehradu 
a  Tajch, nová hřiště nebo parko-
vací místa na sídlištích musíme 
opět zapomenout. Což nezabrání, 
aby se i  ve volebních materiálech 
Starostů lákavé obrázky neobjevily 
znovu.

Přitom Starostové věděli stejně 
dobře jako my, že bez peněz žádné 
zlepšení nepřijde. Mají v  zastupi-

telstvu starostu Vra-
tislavic Lukáše Po-
hanku. Jenže ten je 
na liberecké radnici 
prakticky neviditel-
ný, často dokonce 
nepřítomný, přestože dostal ve vol-
bách nejvíce hlasů ze všech. Sami 
jsme na schůzkách s vedením měs-
ta nedostatek peněz řešili několi-
krát, ale kde není vůle… znáte to.

BAZÉN JEN NA OBRÁZCÍCH
První plány a  obrázky jsme vi-

děli už za primátora Batthyányho. 
Od té doby jsme si přečetli, jak re-
konstrukci zlevnili, vylepšili, pak 
zdražili, jak zachovají současný 
ráz  – jenže výsledek je nula. Žád-
né průběžné opravy, žádné peníze 
ani v  rozpočtu, ani z  dotací. Ani 
v rozpočtu na letošní rok na rekon-
strukci není vyčleněna ani koruna. 
Nezbývá než doufat, že nám bazén 
nespadne na hlavu. Nebo nám, 
spíš těm, kteří do něj chodí plavat.

ZAŘÍZNUTÉ AUTOBUSOVÉ
NÁDRAŽÍ A PARKOVACÍ DŮM
Bohužel se ukazuje, že první 

dny ve vedení ukážou, jak bude vy-
padat další rok. A Starostové v prv-
ních dnech zařízli několik projektů 
od předchozího vedení a  nezačali 
nic nového.

Smutným příkladem je autobu-
sové nádraží a  parkovací dům, na 
který byly dokonce sehnané pe-
níze z  dotací. Projekt byl předán 
Libereckému kraji, který se na něj 
vykašlal a místo toho si naplánoval 
vlastní parkovací dům u  krajské-
ho úřadu. Takže Liberečáci opět 
ostrouhali, parkovací dům bude 

jen pro úředníky a o nádraží si zase 
můžeme jen roky nechat zdát, sem 
tam uvidíme hezký obrázek a  jíz-
denky si budeme chodit kupovat 
do stavebních buněk.

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN
Na druhou stranu konečně do-

končíme práci na územním plá-
nu, která začala skoro před pat-
nácti lety! Byť je současný návrh 
koncepčně zastaralý, nemoderní 
a  v  několika částech města lidem 
vysloveně zhorší životní prostředí.

Jak to? Je postaven na dávno 
překonané představě, podle kte-
ré se město rozvíjí tím, že se staví 
nové silnice a zastavují nové a nové 
zelené plochy. Dnes přitom víme, 
že tento přístup vede jen k čím dál 
většímu používání aut a k tomu, že 
se lidem vzdaluje možnost odpo-
činku v přírodě.

Schválení územního plánu sa-
mozřejmě pomůže těm, kteří dlou-
ho čekají na možnost stavět. Ale 
těmto lidem jsme opakovaně na-
vrhli pomoci jinak, rychleji, změ-
nou územního plánu současného. 
Tyto změny ale většina koaličních 
zastupitelů v  čele s  primátorem 
Zámečníkem setrvale odmítala. 
S  výmluvou, že by taková pomoc 
lidem zpomalila přijetí územního 
plánu – jenže sami mnoho jiných 
změn bez problémů prosadili. Po-
moc běžným lidem zůstala pod je-
jich rozlišovací schopností.

NAŠE PRÁCE
Za práci v  opozici dostáváme 

spíše symbolickou odměnu, přeci 
jen se naše podmínky nedají srov-
nat třeba s  poslanci. Přesto jsme 

s  našimi omezenými možnostmi 
připravili řadu návrhů a  pomohli 
při mnoha vyjednáváních. Některé 
prošly, jiné ne:

1) Kompromisní návrh několika 
změn územního plánu, abychom 
vyšli vstříc opakovaným námitkám 
občanů z minulých let. Koalice od-
mítla.

2) Bazén. Navrhli jsme etapiza-
ci oprav, opravy havarijních stavů, 
zajistili návštěvu odborníků z  ji-
ných měst a  opakovaně jsme in-
terpelovali vedení města kvůli za-
jištění řádného předání a zajištění 
provozu.

3) Iniciovali jsme zásady pro in-
vestory, které nakonec koalice do-
táhla.

4) Velká kauza převodu druž-
stevních bytů  – mnoho hodin 
jednání, kdy nakonec Starostové 
vzdali svůj návrh na odprodej již 
jednou zaplacených podílů.

Některé věci jsme měli v progra-
mu a  koalice je realizovala. Např. 
vytvoření pozice hlavního archi-
tekta. Jen, na rozdíl od SLK, by-
chom šli cestou konkurzu.

ZMĚNÍ NĚCO VOLBY?
Zase se dočkáme přehlídky láka-

vých obrázků, krásných slibů a na-
dějí. Snad proto, že předvolební 
materiály některých stran snesou 
všechno. My na téhle vlně jet ne-
chceme. Máme za to, že člověk má 
slibovat to, co dokáže splnit, a  ří-
kat, jak to udělá. Ať v těch volbách 
uspěje kdokoliv, přejeme nám 
všem, aby těch splněných slibů, 
zlepšujících kvalitu života v Liber-
ci, bylo v  dalších letech co možná 
nejvíce.

Je to tu zase. Po letech neplnění předvolebních slibů nadchází jeden rok výjimečný, kdy se zase všichni začnou předhánět 
v tom, co vše se dá lidem slíbit. Ano, opět nás čekají volby do zastupitelstva. Někteří budou doufat, že si většina voličů nebude 
pamatovat sliby staré čtyři roky, a zkusí je nalákat stejnými sliby zase znovu. Proto není od věci začít dělat inventuru volebních 
slibů a reality.

Co nás čeká v roce 2022?

Zpravodaj^Liberec ve všech libereckých schránkách
54 200 ks
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Petr Židek ODS

Začal nám rok 2022. 
Všichni věříme, že 
bude méně svazující 
a  omezující nežli rok minulý. Ka-
ždý z  nás může svým přístupem 
a  chováním udělat mnohé pro 
to, aby tomu tak bylo. Konec roku 
starého a začátek nového bývá ča-
sem, kdy všichni bilancují a dávají 
si různá předsevzetí. Vždy to bývá 
tak, že jsou věci, které se povedly, 
a  pak ty, které mohly dopadnout 
mnohem lépe.

Jsem pyšný na to, jak se nám 

podařilo přesvědčit kolegy v  za-
stupitelstvu a  najít shodu ve věci 
problematiky převodu družstev-
ních podílů z  města na družstva. 
Díky tomu měly stovky rodin 
krásné a  šťastné Vánoce, protože 
už konečně bydlí definitivně ve 
vlastním. Další stovky rodin čeká 
to samé v roce letošním. Pokud se 
tomu budeme věnovat stejně in-
tenzivně jako doposud, určitě se to 
podaří.

Mrzí mě, že se doposud nepoda-
řilo zahájit práce na kultivaci okolí 
liberecké přehrady. To je věc, kterou 
nejsme schopni ovlivnit, jelikož je 

to závislé na zahájení čištění dna 
přehrady a opravy ze strany Povodí 
Labe, které by konečně mělo začít 
v příštím roce. Mám radost, že jsme 
našli shodu na výkupu pozemku 
pod Albertem na sídlišti v Rochlici. 
Pozemek chceme částečně využít 
k  rozšíření počtu parkovacích míst 
v  této lokalitě. Na druhou stranu 
na můj vkus parkovacích míst na 
sídlištích vzniklo málo a tam, kde to 
je možné, to trvá sakra dlouho. Na 
tom je potřeba zapracovat mnohem 
víc. Například lidem v  Hokejce by 
opravdu velmi pomohlo rozšíření 
ploch za Hokejkou. S kolegy z ODS 

na to hodně tlačíme a věřím, že se 
to v  letošním roce povede. A  tako-
vých míst, kde je potřeba zlepšit 
parkování, je v Liberci fakt hodně.

Ano, je potřeba hledat vyvá-
žená řešení, která jsou v  souladu 
i  s  městskou zelení, ale to se dá. 
Těch témat pro letošní rok je hod-
ně a ten výčet by byl dlouhý. Jedno-
duše řečeno je potřeba dělat to, co 
pomůže zlepšit život nám všem. Li-
berec je krásné město, které máme 
všichni rádi a chceme, aby se nám 
v něm dobře žilo. Přeji vám všem, 
aby rok 2022 byl rokem, který bude 
patřit k těm dobrým.

Ať rok 2022 patří k těm dobrým rokům

Liberec nemá uloženou ani korunu na plánovanou téměř miliardovou investici do rekonstrukce městského bazénu.

Jestli chceme bazén, musíme na něj mít
Josef Šedlbauer,
Změna pro Liberec

Střádání peněz na 
bazén zahájil před 
lety tehdejší náměstek Korytář, tr-
valo ale jen do nástupu současné 
koalice vedené Starosty. Ta ulože-
né peníze utratila na projektování 
a  sama za čtyři roky nepřipravila 
na bazén nic. Na účtu je nula. Od-
hadovaná cena za rekonstrukci se 
přitom vyšplhala k miliardě korun.

Čtyři roky posloucháme, jak 
je rekonstrukce bazénu klíčový 
projekt, ale kromě obrázků vytvo-
řených na počítači z  něj nic není 
a nebude. Protože jak chcete jít do 
rekonstrukce za miliardu, a  nemít 
žádné vlastní peníze? Vzít si další 
úvěr a potopit město ještě hlouběji 

do dluhů? To už prosím ne. Loni si 
vedení města vzalo nový úvěr na 
150 milionů, spolu s  dlouhodo-
bým úvěrem dlužíme 1,5 miliardy 
a splácet budeme až do roku 2035. 
Zvýšit dluh o další půl až tři čtvrti 
miliardy by byl úplný hazard.

Pravda o  bazénu je taková, že 
na jeho opravu budeme muset ně-
kolik let spořit a projekt na rekon-
strukci předělat, aby se snížila jeho 
nákladnost. Výměny nezbytných 
technologií potřebujeme, přesou-
vat šatny nemusíme. Tohle bude 
jeden z  hlavních úkolů nového 
vedení města po volbách letos na 
podzim. Starostové s  ODS a  ANO 
s tím nepohnou, to už je jisté. Pro-
slavili se jako „koalice obrázků“ 
a poslední rok jejich vlády na tom 
těžko něco změní.

JAK DOPRAVNÍ
PODNIK UŠETŘIL

Koncem roku se dopravnímu 
podniku podařilo ukončit jednu 
nevýhodnou smlouvu, která stála 
DPMLJ (a nakonec město Liberec) 
hodně zbytečných milionů. Jde 
o plničku stlačeného zemního ply-
nu v Jablonci.

DPMLJ ji tam v roce 2010 vybu-
doval společně s  firmou BusLine 
a  v  roce 2014 se dopravní podnik 
zavázal odebírat zemní plyn do 
svých autobusů jen v této plničce. 
Kromě toho, že jezdit tankovat z Li-
berce do Jablonce samo o sobě ne-
dává moc smysl, byla tahle smlou-
va vypečená i  z  dalších důvodů. 
Především kvůli tomu, že byla 
uzavřená až do roku 2044 a  cenu 
za zemní plyn si stanovoval nájem-

ce plničky, kterého se nešlo zbavit. 
Tím nájemcem byla soukromá fir-
ma.

Za ukončení smlouvy si teď 
všichni gratulují a  mluví o  tom, 
jak to bylo celé nepochopitelné 
a nesmyslné. Bylo. A bylo to jasné 
už v  době, kdy se smlouva a  její 
dodatky podepisovaly. Přesto byla 
moje kritika téhle smlouvy jedním 
z  hlavních důvodů, proč jsem byl 
v roce 2015 odvolán z vedení před-
stavenstva DPML. Proč? Jeden ze 
dvou podpisů pod těmito smlou-
vami patří Davidu Václavíkovi 
(za Starosty pro Liberecký kraj) 
a  Starostové řešení nevýhodných 
smluv v  DPMLJ blokovali až do 
roku 2018, kdy vedení dopravní-
ho podniku sebrala protikorupční 
policie.

Krátkézprávy

Co je CNG, kde je 
Liebiegův palác?
V minulých	vydáních	Zpravodaje	
jsme	se	setkali	s dotazy	na	vy-
světlení	různých	pojmů	a názvů	
použitých	v našich	článcích.	Mezi	

poslední	dvě	nejčastější	otázky	pa-
třil	Liebiegův	palác	a plnička	CNG.
S palácem,	resp.	s fotografií	ze	
zadního	traktu	během	rekon-
strukce	jsme	pěkně	zamotali	hla-
vy	i několika	letitým	libereckým	
obyvatelům.	Vězte	tedy,	že	palác	

(vila	Johanna	Liebiega	mladšího)	
je	budova	bývalé	galerie	vedle	
libereckého	zámku.	Současná	
Oblastní	galerie	Liberec	sídlí	od	
roku	2014	v budově	lázní	na	
Masarykově	třídě.
V minulém	vydání	jsme	přinesli	

informaci	o tom,	že	autobusy	
jezdící	na	CNG	už	nemusí	pro	
natankování	až	do	Jablonce.	
Dotaz	zněl:	Co	je	CNG?	Jedná	se	
o stlačený	zemní	plyn	používaný	
místo	nafty,	benzínu	a nebo	LPG	
(zkapalněný	ropný	plyn).
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Jaroslav Zámečník, SLK

OBNOVUJEME ŠKOLY
A ŠKOLKY

Město Liberec má 21 základních 
škol a  30 mateřských školek, ve 
kterých je skoro 10 tisíc dětí. Proto 
hodláme pokračovat v  investicích 
do školství, respektive podpory 
vzdělávání, kterou osobně vnímám 
jako jednu z priorit. Možná to ob-
čané tolik nevnímají, ale jen za 
uplynulé tři roky jsme do škol in-
vestovali přes půl miliardy korun. 
Letos nejvíce financí půjde na zvý-
šení kapacity mateřských škol a re-
konstrukci kuchyně v  ZŠ v  Doubí, 
další opravy budou v ZŠ Barvířská, 
Dobiášova, Orlí nebo 5. května.

SCHVÁLÍME ÚZEMNÍ PLÁN
Zásadním pro nadcházející rok 

bude ale schválení územního plá-
nu, na který liberecká veřejnost če-
kala dlouhých 13 let. Předchozímu 
vedení Liberce se ho nepovedlo 
dotáhnout do konce, nicméně pro 
nás je to klíčová věc. Za sebe věřím, 
že se nám povede ho schválit hned 
v únoru.

PAPÍRÁK 2030
Důležitým okamžikem bude 

v  roce 2022 pro Liberec i  vyhláše-
ní mezinárodní architektonické 
soutěže na podobu Papírového 
náměstí, která zásadním způso-
bem změní a  ovlivní to, jak bude 
vypadat část důležitého území 
v  dolní části centra. S  tím souvisí 
i  budoucnost a  plánování rekon-
strukce budovy Linserky.

REKONSTRUKCE BAZÉNU
Letos chceme dokončit projek-

tovou dokumentaci, se kterou stále 
nejsme spokojeni. Je to jednoznač-
ně nejnáročnější a nejdražší stavba 
od doby výstavby arény. Proto ji 
chceme mít perfektně připrave-
nou. Vzhledem k prudkému nárůs-
tu cen se aktuální odhad nákladů 
dostal přes hranici 800 milionů 
korun. Hledáme možnosti, jak by 
mohl přispět i  stát. Kvůli tomu se 
přestavba bazénu oproti původní-
mu termínu oddaluje, což v  sou-
časné ekonomické situaci považuji 

za rozumné rozhod-
nutí. Neznamená to 
ale, že by plavecká 
veřejnost byla o tohle 
sportoviště ochuze-
na.  Naopak. Děláme 

vše proto, abychom bazén zacho-
vali v provozu a lidé ho mohli plno-
hodnotně využívat až do zahájení 
rekonstrukce.

100 MILIONŮ DO SILNIC,
MOSTŮ A PARKOVÁNÍ

V příštím roce nás čekají i mno-
hamilionové investice do opravy 
silnic a chodníků, bezpečnosti, ale 
i  veřejného prostoru.  Počítáme se 
zahájením  rekonstrukce Vítězné 
a Sokolské ulice, ale také s výstav-
bou Nové Pastýřské a zkapacitnění 
křižovatky u  viaduktu. Nové par-
koviště vznikne v  Pastýřské ulici, 
v Ruprechticích v  Rychtářské a  na 
dalších místech ve městě.

URAN A ZÁZEMÍ
PRO AUTOBUSÁK

Zahájíme rekonstrukci budo-
vy Uran, která má sice pár týdnů 
zdržení, ale jsem přesvědčený, že 
v  souvislosti s  budoucí proměnou 
lokality autobusového nádraží se 
toto menší zdržení rozhodně vy-
platí. S  tím souvisí i  odstranění 
nevzhledných buněk, které ne-
důstojně nahrazovaly zázemí pro 
cestující.

EVROPSKÉ HLAVNÍ
MĚSTO KULTURY

Letos náš čeká i podání přihláš-
ky ke kandidatuře na Evropské 
hlavní město kultury. Je to obrov-
ská příležitost jak pro Liberec, tak 
pro celou Českou republiku.

HARCOVSKÁ PŘEHRADA
Na podzim bude Povodím Labe 

zahájena rekonstrukce přehrady. 
Do projektové dokumentace jsme 
včas uplatnili požadavky, aby se po 
rekonstrukci přehrada Libereča-
nům líbila. V  první polovině roku 
2022 musíme spravovat zadání 
pro projektanty na rekonstrukci 
oblíbené promenádní cesty, his-
torického kanálu a  okruhu okolo 
přehrady.

LANOVKA NA JEŠTĚD
Tragická nehoda koncem roku 

bude zřejmě znamenat nutnost 
komplexní modernizace celé tech-
nologie lanovky, která je v majetku 
Českých drah. Budeme spolupra-
covat s ČD a dalšími partnery (Li-
berecký kraj a TMR – provozovatel 
sjezdovek) na co nejrychlejším za-
hájení modernizace.

LANOVKA NA BEDŘICHOV
Tento záměr jsme vrátili zpět do 

nového územního plánu a budeme 
pracovat na zadání studie prove-
ditelnosti, která by měla prověřit, 
nakolik je tato myšlenka realizova-
telná.

REVITALIZACE AREÁLU LVT
V  areálu v  současnosti působí 

Technické muzeum, ale prostory 
bývalých výstavních hal jsou již 
dožilé. Letos plánujeme vypsání 
architektonické soutěže na revi-
talizaci celého areálu vč. výstavby 
nových objektů. Úkolem pro le-
tošní rok je tedy zpracování zadání 
pro architektonickou soutěž, sesta-
vení hodnoticí poroty a výběr nej-
lepšího návrhu.

VESEC
Povodí Labe by mělo koncem 

roku začít rekonstrukci a odbahně-
ní Veseckého rybníku. Dříve než 
toto začne, bychom již pro tuto 
sezonu mohli zrealizovat malý 
projekt revitalizace okolí Tajchu za 
1 mil. Kč, o  který si řekli obča-
né. Další etapy revitalizace bychom 

realizovali, až Povodí Labe dokončí 
svoje práce.

SPORTPARK
Máme v  plánu zpracovat roz-

vojovou studii na dostavbu areálu 
o kapacitnější příjezd, než je dnes 
pod železniční tratí. Součástí stu-
die by měl být parkovací dům, pří-
padně další chybějící sportoviště 
jako menší plavecký bazén nebo 
hala míčových sportů.

LIEBIEGŮV PALÁC
Letos dokončíme rekonstrukci 

Liebiegova paláce, který ještě před 
několika lety sloužil jako galerie. Za 
rekonstrukci zaplatíme 250 mil. Kč 
a  zachráníme tak historickou bu-
dovu města.

MĚSTSKÉ BYTY
Dokončíme rekonstrukci měst-

ského domu v  ulici M. Horákové 
a  budeme financovat probíhají-
cí výstavbu 49 nových bytů v  ul. 
Na Žižkově. Máme v  plánu také 
dokončit převody podílů města 
v  družstevních domech, které na 
převod čekají už 20 let.

SPLÁCÍME STARÉ DLUHY
V roce 2022 snížíme dluh města 

minimálně o  dalších 100 mil. Kč 
a na konci roku bude dluh činit 1,3 
miliardy Kč. Dokázali jsme prosa-
dit u České spořitelny snížení úro-
ků z původních 6,58 % na nově cca 
4,2 % pro zbylých 15 let.

ZÁVĚREM
Tolik alespoň výčet z  dlouhého 

seznamu aktivit a investic, které nás 
v  nadcházejícím roce čekají. I  přes 
složitou ekonomickou situaci jsme 
připravili a  schválili rozpočet, který 
nám dovolí investovat do rozvoje 
města stovky milionů korun. Rok 
2022 nebude jednoduchý, věřím ale, 
že ho společně zvládneme a že kro-
mě investic do nových věcí se nám 
v  této složité době povede zajistit 
i kvalitní údržbu včetně služeb, které 
od nás občané očekávají. V roce 2022 
do investic a obnovy majetku města 
máme připraveno celkem 518 mil. 
Kč, což je jedna z nejvyšších částek 
v posledních letech.

Město Liberec vstoupilo do roku 2022 se schváleným rozpočtem ve výši téměř 2,5 miliardy Kč. Je dobré si připomenout, co 
nás čeká a jaké služby či investice občané Liberce za tyto prostředky letos dostanou.

Přes půl miliardy do investic a obnovy majetku města
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Křížovka: Pozvánka do divadla.
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Vážení čtenáři, v této křížovce můžete vyhrát dvě vstupenky na představení divadla F. X. Šaldy. Obdrží je jeden z úspěšných luštitelů. Správnou tajenku za-
šlete do 14 dnů na e-mail: zpravodaj@magistrat.liberec.cz pod heslem „Křížovka“. Uveďte kromě tajenky také jméno a telefon.
Knihu za správné vyluštění tajenky v minulém vydání Zpravodaje obdrží Miroslav Sidor.
Tato třeskutá komedie pracuje s velmi oblíbeným principem divadla na divadle. Děj je naprosto jednoduchý, skupina divadelních ochotníků se rozhodne nastudo-
vat starší anglickou detektivku Vražda na horské chatě…. (dokončení v tajence křížovky).

KřížovkaZpravodaje

Pozvánka do království automobilů
Pavilon D Technického muzea Liberec představuje unikátní sbírku více než 20 historických automobilů z let 1906 až 1987, 
která vás zavede do pomyslných nejvyšších pater automobilového umění.

Technické muzeum Liberec

V unikátní sbírce manželů Hadra-
bových jsou auta převážně anglická 
a americká, vystavena je ale i oblíbe-
ná tuzemská prvorepubliková Praga 
Piccolo z roku 1929. A rozhodně vás 
nadchnou exponáty francouzské.

Právě z  Francie je nejstarší vy-
stavený automobil De Dion Bou-
ton z roku 1906. Legendární Ford T 
je zastoupen unikátním závodním 
speciálem Speedster Rajo Special 

1912 a  Doctor Coupe 1926. Ko-
lekci aristokratických vozů Rolls  
Royce reprezentují Phantom 
1 1927, Phantom 2 1930, Silver 
Dawn 1950, Silver Cloud 1959 
a Silver Spirit 1987. Americké křiž-
níky reprezentují vozy Cadillac 
Club Coupe 1941 a  Cadillac De 
Ville Flattop 1959. Lze si prohléd-
nout i  vozy Daimler DS 420 1980, 
Charron BA Torpedo 1912, Max-
well Roundabout 1910, Triumph 
2000 Roadster 1949 a další.

Atmosféru minulého století do-
kresluje také dobová hudba a cel-
ková kompozice výstavy včetně 
vítězných pohárů získaných na 
prestižních veteránských akcích 
po celé Evropě.

Přijďte si do Království auto-
mobilů v  Technickém muzeu Li-
berec zavzpomínat na dobu, kdy 
auta nebyla běžným dopravním 
prostředkem, ale především umě-
leckým dílem snoubícím krásu 
a techniku.
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Máte aktuální zkušenosti z Ev-
ropy, přesněji z  Evropského par-
lamentu, kde jste národním ex-
pertem sbírek výtvarného umění. 
A zároveň jste přijal roli ambasa-
dora Liberce pro Evropské hlavní 

město kultury 2028. Proč vlastně?
Protože jsem Liberečák a proto-

že vím, že kandidatura může Libe-
rec změnit.

Jaké má Liberec šance v kandi-
datuře uspět?

Bude záležet na strategii, kterou 
Liberec zvolí. Na týmu lidí, který se 
do kandidatury zapojí, a  na kon-
krétních záměrech pro rok 2028 
a pro následující roky. A samozřej-
mě na plánech protikandidátů. Li-
berec není jasný favorit, ale přesto 
má hodně velkou naději uspět; má 
pro to všechny předpoklady!

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

Titul EHMK není čistě o  kultu-
ře, není to o počtu velkých výstav, 
koncertů, o  divadelních festiva-
lech… Titul EHMK chápu jako 
celkovou, nenásilnou a  možná 
nenápadnou změnu životního 
prostředí v  Liberci, proměnu ve-
řejného prostoru, aktivaci obyvatel 
a vytvoření podmínek pro aktivity 
nejširšího zaměření. A  to by měl 
být přínos pro občany, kteří budou 
hrdí na své město, které se stane 
cílem a  generátorem dalších kul-
turních, sportovních a podnikatel-
ských aktivit. Občané získají skvělé 
místo pro život.

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

Nebudu konkrétní, ale určitě 
nečekám mega akce, blockbustery. 
Stavebně se Liberec změní a vznik-
ne více architektonicky zajímavých 
míst po celém městě, která budou 
přitahovat lidi z okolí a generovat 
nabídku aktivit pro místní komu-
nity. Centrum města se dopravně 
zklidní a  někde úplně zmizí indi-
viduální doprava, centrum bude 

atraktivní pro trávení volného 
času. Zároveň se podaří prosadit 
a třeba i realizovat kvalitní a rychlé 
veřejné dopravní spojení s  městy 
a  vesnicemi v  regionu a  moder-
ní a  rychlé spojení do Drážďan, 
Prahy a  Vratislavi. Program pro 
rok 2028 vzniká z  podnětu jeho 
„konzumentů“, kteří spolupra-
cují a  sami jej připravují v  rámci 
vznikajících a  zanikajících skupin 
a sítí. Doba velkých individualit je 
pryč, současná doba je érou parti-
cipace každého s každým.

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

Jan Randáček vystudoval 
dějiny umění na Univerzi-
tě Palackého v Olomouci 
a začínal v oboru památkové 
péče. Od roku 2008 působil 
jako ředitel Oblastní galerie 
Liberec. Spolupracoval na 
přestavbě historických Láz-
ní. Pod jeho vedením galerie 
významně zvýšila návštěv-
nost, počet výstav i prestiž 
u odborné veřejnosti. Od 
listopadu 2020 je národním 
expertem v Evropském 
parlamentu (správa Sbírky 
současného umění Evrop-
ského parlamentu). Momen-
tálně žije střídavě v Bruselu 
a Žitavě.

Randáček: Občané mohou
získat skvělé místo pro život

Łißęrëc 2028

Klíčová data ke kandidatuře 
Liberce na EHMK 2028

Liberecké kulturní fórum:
únor a duben 2022

První verze přihlášky pro 1. soutěžní 
kolo: květen 2022

Finalizace přihlášky v ČJ a AJ:
červenec – srpen 2022

Odevzdání přihlášky pro 1. soutěžní 
kolo: nejpozději 1. září 2022

Vyhodnocení 1. soutěžního kola meziná-
rodní jury:   listopad – prosinec 2022

Odevzdání přihlášky o cca 100 stranách 
pro 2. soutěžní kolo:  září – říjen 2023

Vyhodnocení 2. soutěžního kola meziná-
rodní jury:  podzim/zima 2023

Knihovna vydala novou znakoknihu
V prosinci Krajská vědecká knihovna oslavila na liberecké radnici vydání již páté speciální znakové knihy pro děti se slucho-
vým postižením. Znakoknihy zpřístupňují vybrané texty českých autorů v digitální podobě s tlumočením do znakového jazyka.

Krajská vědecká knihovna v Liberci

Poslední znakokniha obsahu-
je další čtyři kapitoly ze „Starých 
pověstí českých a moravských“ od 
autorek Aleny Ježkové a Renáty Fu-
číkové: O lucké válce, O Durynko-
vi, O Svatoplukovi a O Bořivojovi.

Vydáváním znakoknih zpřístup-
ňuje liberecká knihovna populární 
příběhy i  neslyšícím, pro něž je 
čtení velmi náročnou disciplínou. 
Tým čtyř tlumočnic se během jara 

a  léta věnoval překladům textů za 
odborné pomoci Lucie Sedláčkové 
Půlpánové. Na přelomu října a lis-
topadu se třikrát sešly neslyšící 
(účinkující) figurantky s  kamera-
manem Janem Myšákem v knihov-
ně, která posloužila jako místo pro 
natáčení.

Podařilo se 
tedy připravit, 
natočit, zpraco-
vat a  do webové 
prezentace pře-

vést 39 zhruba dvouminutových 
videí. Děkujeme týmu realizátorů 
za skvěle odvedenou práci a měs-
tu Liberec a  Ministerstvu kultury 
ČR za finanční podporu projektu. 
Znakoknihu si mohou zájemci 
prohlédnout na samostatné webo-
vé stránce www.znakokniha.cz.
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Kultura, společnost

Lenka Dandová, 
dramaturgyně opery DFXŠ

Dlouholetí příznivci di-
vadla si jistě vzpomenou, že 
v  roce 2001 soubor činohry 
uvedl světoznámou situační 
komedii Kena Ludwiga Tenor 
na roztrhání (orig. Lend Me 
a  Tenor). Hra byla přeložena 
do šestnácti jazyků a  hrála 
se v pětadvaceti zemích svě-
ta. Je ověnčena mnohými 
cenami jako tři Tony Awards 
a  čtyři Drama Desk Award. 
Brilantně komicky vystavě-
ným příběhem z operního prostře-
dí se nechali inspirovat Peter Sham 
a Brad Carroll, kteří spolu vytvořili 
muzikálovou adaptaci Lend Me 
a  Tenor: The Musical, který měl 
světovou premiéru v  roce 2007 na 
Utah Shakespeare Festival.

V prosinci měl muzikál Hledá se 
tenor premiéru. Byl poprvé před-

staven nejen v Liberci, ale současně 
i v Čechách, a to v českém nastudo-
vání. Je to příběh z clevelandského 
operního domu, který půvabně 
a  s  nadsázkou odkrývá divadelní 
prostředí, operní klišé a  výstřední 
svět celebrit. Velmi zdařilý překlad 
Petra Palouše, Františka Zacharníka 
a Jana Kříže zachovává svěží humor 

i  laskavost se špetkou peprnějších 
výrazů, jež celému ději dodávají po-
myslnou šťávu. Režie se ujal Oldřich 
Kříž, sám zkušený herec a zpěvák.

Hudební nastudování bylo svě-
řeno vyhledávanému dirigentovi 
Jiřímu Petrdlíkovi. Mimo hudební 
složku je divácky atraktivní také 
scénická výprava, za kterou stojí 

renomovaný výtvarník 
Daniel Dvořák a tvůrce 
kostýmů Roman Šolc, 
kteří s  citem a  velmi 
věrně vystihli dobu tři-
cátých let v  Americe, 
kde se příběh odehrá-
vá.

V  hlavních rolích 
excelují Martin Polách, 
Jan Kříž, Lukáš Randák, 
Titusz Tóbisz, Nikola 
Ďuricová, Liana Sass 
a  Marie Křížová. Zna-
menitě se prezentuje 
také sbor a  balet DFXŠ 

v  hromadných scénách, které pů-
sobí skutečně velkolepě. První 
i druhá premiéra muzikálu byla do-
provázena salvami smíchu a  také 
o přestávkách bylo ve foyer možno 
zaslechnout útržky rozhovorů opa-
kující nejvtipnější repliky.

Na reprízu muzikálu se diváci 
mohou těšit 3. února 2022.

V prosinci měl premiéru muzikál Hledá se tenor. Byl poprvé představen nejen v Liberci, ale současně i v Čechách, a to v čes-
kém nastudování.

Muzikál, který doprovází salvy smíchu

Po téměř dvouleté odmlce se v sobotu 5. února vrací na jeviště Naivního divadla oblíbená inscenace na motivy moderní po-
hádky Charlese Dickense.

Žabí zámek poprvé v Naivním divadle

Vít Peřina

Čarovná rybí kostička, která se 
řadí do zlatého fondu moderních 
pohádek, vychází z tradice literární-
ho realismu, jehož byl Dickens dvor-
ním představitelem. I proto je příběh 
Alenky a jejího chudého otce krále – 
přes všechny své bláznivé peripetie – 
zcela uvěřitelný. A jelikož byl Dickens 
ke všemu Angličan, mohou se diváci 
těšit i na velkou dávku typického an-
glického humoru. To vše v režii a vý-
pravě Markéty Sýkorové, která svou 
adaptaci doplnila i  o  řadu krásných 
písniček.

Právě Markéta Sýkorová je coby 
režisérka a  autorka dramatizace 

podepsána i  pod únorovou pre-
miérou Naivního divadla  – Žabí 
zámek. Snově pohádkové dobro-
družství malého Štěpána a  skřítka 
Umpina je na první pohled fan-
taskní a  napínavou výpravou do 
žabího království, ohrožovaného 
spiknutím zlotřilých mloků. Jenže 
první pohled bývá v knížkách nor-
ského spisovatele Josteina Gaarde-
ra tím nejméně podstatným…

Nejinak tomu je v  případě Ža-
bího zámku, jehož divadelní verze 
(ve scénografii Jana Brejchy a  Zu-
zany Ševčíkové) bude mít premiéru 
v sobotu 12. února od 17.00 hodin 
a  je určena především dětem nej-
mladšího školního věku.
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Představí se zajímavé neziskové organizace, které v Liberec-
kém kraji působí, proběhne Týden pro dobrovolnictví, připra-
vené jsou kulturní akce, koncert i aktivity pro děti.

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

S  nabídkou odkladu nájmu při-
chází rezort školství a  sociálních 
věcí, aby pomohl těm sociálně nej-
slabším, mezi jinými například se-
niorům.

Krach dodavatele elektřiny a ply-
nu s  sebou bohužel nese negativní 
dopad v podobě vysokého závěreč-

ného vyúčtování a neméně náklad-
ných vstupních záloh od dodavatele 
přechodného (tzv. dodavatel po-
slední instance) a  nového. Statu-
tární město Liberec na tyto potíže 
svých nájemníků reaguje nabídkou 
několikaměsíčního odkladu úhrady 
nájemného za měsíce prosinec 2021 
a  leden  až únor  2022 do doby, až 
bude jejich finanční situace stabil-
nější. Druhou možností je domluvit 
si na úhradu nájemného splátkový 

kalendář. V obou případech (zatím) 
platí, že závazky vůči městu musejí 
být splaceny do srpna 2022.

Jsme si vědomi, že záchrannou síť 
pro lidi, kteří krach Bohemia Energy 
a  dalších zprostředkovatelů nezavi-
nili, musí poskytnout stát, který tak 
i činí prostřednictvím mimořádných 
dávek Úřadu práce. Přesto se ale kvů-
li určité těžkopádnosti systému či 
z jiných důvodů mohou vyskytnout 
klienti, kteří potřebují snížit tlak na 

své domácí rozpočty ještě více, a to 
třeba právě s  ohledem na nároč-
né vánoční období. Právě pro ty je 
naše nabídka určena. Stačí přitom 
jednoduše zažádat na humanitním 
oddělení odboru školství a  sociál- 
ních věcí (budova Uranu), doložit 
platnou nájemní smlouvu k  měst-
skému bytu a také doklad o přísluš-
nosti ke zkrachovalému dodavateli. 
Město si za odklad (splácení) nájmu 
neúčtuje žádný poplatek ani úroky.

Odložte si úhradu nájmu v městském bytě
Trápí vás momentální finanční potíže spojené s krachem vašeho dodavatele energií (nejčastěji Bohemia Energy)? Odložte si 
úhradu nájemného v městských bytech za tři zimní měsíce, a to se splatností až do srpna roku 2022.

Alena Kejzarová

Všichni toužíme po po-
dobných věcech. Přejeme si 
zdraví, krásnou rodinu, 
naplňující práci, ma-
lebnou krajinu, ve které 
bychom mohli žít. Jsou 
chvíle, kdy se naše touhy 
naplňují a  téměř se svých 
snů dotýkáme. Je ale mno-
ho jiných chvil, kdy se cíl 
naší touhy zdá nedosažitel-
ný, chvil, které jsou pro nás těž-
ké a kdy se cítíme zle. Do našich 
životů nezvaně, ale přirozeně vstu-
puje bolest, nemoc, osamění, smrt 
či smutek a my se s nimi potřebu-
jeme vyrovnat.

Je důležité, abychom v takových 
chvílích nezůstali sami. Aby byl 
poblíž někdo, kdo dokáže naše trá-
pení pochopit, poradí nám nebo 
s námi jen tak půjde kousek cesty. 
Kdo nás potěší návštěvou v  ne-
mocnici, uvaří nám kávu v hospi-
cové čajovně, sdílí s  námi, jak se 
on sám vyrovnával s  těžkou cho-
robou. Někdo, kdo bude vědět, jak 
přistoupit k našemu autistickému 
dítěti, kdo se sám dokázal srovnat 
s odchodem blízkého člověka, kdo 
dokáže s  láskou a  citem pečovat 
o krajinu.

V  Libereckém kraji je takových 
lidí opravdu hodně. Pojďme si jich 
všimnout, seznámit se, dejme jim 
prostor a poděkujme jim.

Srdečně vás zveme do Krajské 
vědecké knihovny na Krajské týd-
ny pro neziskový sektor 2022.

Od 3.  února do 3.  března jsou 
připraveny přednášky, výstava, 
představení práce neziskovek, 
prázdninové dílny pro děti, diva-
delní představení, taneční dílna, 
koncert nejen pro dobrovolníky, 
charitativní bazar a  mnoho dal-
ších aktivit. Bude-li potřeba, poje-
deme online. Jsme připraveni.

Další informace a aktuální pro-
gram: www.tynes.cz.

Krajské týdny pro 
neziskový sektor

Staň se dobrovolníkem při 55. Jizerské 50
Staň se součástí pořadatelského týmu Jizerské 50 a buď u le-
gendárního závodu, který se koná již od roku 1968 a každoroč-
ně se na jeho trasu vydávají tisíce sportovců z celého světa.

Chceš-li	se	stát	jedním	z dobrovolníků	a je	ti	16	a více	let,	stačí	
vyplnit	přihláškový	formulář	a my	se	ti	ozveme.

Opět	 rozjíždíme	 dobrovolnický	 program,	 do	 kterého	 bychom	
rádi	přivedli	ty,	kteří	mají	blízko	ke	sportu	a	chtějí	získat	nové	zku-
šenosti.

Dobrovolníci	 najdou	 své	uplatnění	od 7.  února (pondělí) do 
14.  února  2022 (pondělí).	 Není	 nutné	 účastnit	 se	 všech	 dnů.	
Někteří	budou	působit	v Liberci,	Jablonci,	většina	z vás	ale	přímo	
v Bedřichově,	v centru	všeho	dění.
Co dostaneš za pomoc?
»	oficiální	tričko	Jizerské	50
»	oficiální	KAMA	čepici
»	občerstvení
»	dopravu	z Liberce	a Jablonce	n.	Nisou
»	certifikát	spolupráce	na	Jizerské	50
»	50%	slevu	na	startovném	na	vybraný	závod	SkiTour	či	Běhej	lesy
»…	a další	zajímavé	odměny,	ale	hlavně:	zážitek	k nezaplacení!

Více	informací	na
https://jiz50.cz/cms.front.page/page/916

Pojď do toho s námi!
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WWW.LIBEREC.CZ/ZTRATY ‑NALEZY
Informace k agendě ztrát a nálezů vám poskytne Jana Šípková (tel.: 485 243 741).
Seznam naleznete také na internetových stránkách: www.liberec.cz/ztraty ‑nalezy. 

SEZNAM VĚCÍ NALEZENÝCH OD 1. 12. DO 31. 12. 2021
311/21 Svazek klíčů 27. 12

310/21 Karta pojištění (DE) Vincent Kos 27. 12

309/21 Několik svazků klíčů 22. 12

308/21 Technický průkaz vozidla Lucie Mocová 22. 12

307/21 Peněženka Pavel Štok 21. 12

306/21 Peněženka David Mervart 21. 12

305/21 Nálezy MML: 1) Trekingové hole, 2) čepice 20. 12

302/21

Nálezy DPMLJ 5.–15. 12. 2021: plech na pečení, MP3 + kabel, svetr, 
dětský batůžek + ručník, plavky chlapecké, peněženka Marián Liška, 
peněženka + hotovost, kosmetický kufřík, trekingová hůl, sluchátka, 
taška + boty a rukavice, mobilní telefon, taška věci na plavání (dámské)

17. 12

301/21 Klíče od vozidla 16. 12

300/21 Jízdní kolo 15. 12

299/21 Peněženka Anna Havlíčková 14. 12

298/21 Svazek klíčů + přívěšek (Sokolská) 14. 12

297/21 Finanční hotovost 14. 12

296/21
Nálezy DPMLJ 26. 11.–06. 12. 2021: bunda, mobilní telefon, plyšová 
hračka, taška s obsahem, síťová taška s oblečením, platební karta Kala 
Martin, trekingové hole

10. 12

295/21 Mobilní telefon 9. 12

294/21 Svazek klíčů Matěj 6. 12

292/21 Zlatý snubní prsten 3. 12

291/21

Nálezy DPMLJ 15. – 25. 11. 2021: el. cigareta, karta M. Gujda, obálka 
s fotografií (trojčata), průkaz Reingard Bastlová, taška + svíčky nové, 
pánská bunda, plastový kýbl + oblečení, skateboard, karta Jana Kadrn-
ková, inzulinové pero, deštník, karta Jakub Novotný, 3× mobil, krabička 
s vitamíny, dámský kabátek, dioptrické brýle, taška s oblečením

2. 12

290/21 Malý klíček 2. 12

289/21 Nálezy Divadlo F. X. Šaldy: pásek od šatů, 1× brýle, 2× dámský šál, klíče 2. 12

288/21 Mobilní telefon 1. 12

287/21 Fitness náramek 1. 12

286/21 Nálezy České dráhy: anonymní Opuscard, 2× mobil, karta Klára Kopecká 1. 12

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.

PONDĚLÍ

17. 01.
11.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

ČTENÁŘSKÝ KLUB  
Martin Fryč a povídání  

o úspěšných knihách roku 2021

ÚTERÝ

18. 01.
14.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

KLAVÍRNÍ ODPOLEDNE

ČTVRTEK

20. 01.
14.00 hod.

bílá klubovna,  
5. patro

LIBEREC MINULÝ I SOUČASNÝ 
ve fotografiích Tomáše Janků

ÚTERÝ

25. 01.
14.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

HARMONIKY

STŘEDA

26. 01.
17.00 hod.

bílá klubovna,  
5. patro

BUDOUCNOST  
LIEBIEGOVA PALÁCE 

beseda s ředitelem Kontaktu M. Dufkem 

ČTVRTEK

27. 01.
10.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

ŽIVOT JAPONSKÝCH GEJŠ
beseda s Darinou Jakubičkovou 

ČTVRTEK

27. 01.
10.00 hod.

Home Credit Aréna

KUŽELKY
vstup na předem zakoupenou  

permanentnku (více info v CKS)

PONDĚLÍ

07. 02.
13.00 hod.

Home Credit Aréna

BOWLING 
vstup na předem zakoupenou  

permanentnku (více info v CKS)

KAŽDOU

STŘEDU
15.00 hod.

PC učebna, 5. patro IT PORADNA

Klub šikovných rukou - každé pondělí od 10.30 hod.
Herní odpoledne - každý čtvrtek od 13.00 hod.
Relaxační cvičení - každý pátek od 08.00 hod. Ručník s sebou!
Cvičení na židlích - každý pátek od 09.00 hod.
Zájemci o vzdělávací kurzy se mohou přihlásit v Centrálním klubu seniorů 
nebo na webu www.ksk-liberec.cz.

VisitLiberec.eu
TIPY A POZVÁNKY NA AKCE V LIBERCI

Přišlo do redakce

Pro	zpříjemnění	předvánočního	času	vám	posílám	foto	vašeho	nejmladšího	
čtenáře,	mého	šestiměsíčního	syna	Filípka.	Přeji	vše	dobré.	Kateřina	Boháčková

Děkujeme za úžasnou fotografii (dorazila 18. prosince).
Jako malý honorář jsme pro autorku připravili knihu. Redakce
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čtvrtek 27. ledna od 15 hodin
ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 11 V HISTORICKÉ BUDOVĚ RADNICE

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC
WWW.LIBEREC.CZ/ZASTUPITELSTVO

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

Night Light Marathon
15.	ročník	největšího	seriálu	
v běhu	na	lyžích	u nás,	ČEZ	
SkiTour	2022,	startuje	18. úno-
ra 2022	populárním	nočním	
dobrodružstvím	zvaným	Bedři-
chovský	Night	Light	Marathon.	
Závod	byl	z nedostatku	sněhu	
přesunut	z ledna	na	únor.	Na	
Bedřichovském	Night	Light	
Marathonu	zažijete	o víkendu	
od	18.	do	19. února	magickou	
atmosféru,	kdy	na	trať	svítí	jen	
měsíc,	hvězdy,	čelovky	běžců 
a ohnivé	louče.	Na	výběr	máte	
z 30km	trasy,	poloviční	trati	na	
17,5	km –	obě	klasicky	i vol-
ně –	nebo	10km	trasy	klasicky.	
Nechybí	ani	trasy	Mini	Night	
Light	Marathonu	pro	děti,	ty	
měří	300	m,	600	m	či 
1 000	m.	Informace	najdete	na	
webu	www.ski-tour.cz.

Krátkézprávy

V Liberci se již třetí dekádu aktivně cvičí a rozvíjí aikido, pozoruhodné japonské bojové umění.

Aikido Liberec
^Liberec město sportu

Aikido je relativně mladé bojové 
umění, ačkoli jeho kořeny sahají 
do starých škol aiki jiu jitsu čili do 
mimořádně efektivních, po staletí 
rozvíjených stylů boje starého Ja-
ponska.

Výukou je žák metodicky ve-
den řadou průpravných a  sebe-
obranných technik s  důrazem na 
funkčnost jakož i na etiku a tradici. 
Postupně rozvíjený, lepší fyzický 
postoj se následně promítá do po-
stoje vnitřního, čímž se principy 
technik mohou uplatnit v běžném 
životě. Vyrovnanost, objektivní 

vnímání sebe 
sama a harmonie 
s děním kolem je 
Cestou aikido.

V  aikido se 
nepořádají žád-
né soutěže. Jed-
noduše nejsou 
třeba. Zakladatel 
aikida prozřetelně kladl důraz na 
nesoupeření. Veselá nálada je ty-
pická atmosféra tréninků.

Aikido je vhodné pro muže 
i  ženy všech věkových kategorií. 
Rozvíjí krásu pohybu, vědomý roz-

voj těla a  sebekontrolu, 
sílu a klid jakož i účinnou 
a  nenásilnou sebeobra-
nu, dnes tolik diskuto-
vanou.

Liberecký klub Aiki-
do se od svého počátku 
soustředí na spolupráci 
s  tuzemskými i  zahra-

ničními učiteli, organizuje mezi-
národní semináře a  letní školy. Je 
členem Českého svazu jiu jitsu. 
Prostor ke cvičení je v areálu bývalé 
školy v Rochlici Na Žižkově.

Více na www.aikidoliberec.cz.

Dárek pro florbalisty ze ZŠ Ještědská
Po dlouhém covidovém čase opět navštívil ZŠ Ještědská Víťa Vaníček – brankářská legenda 
FBC Liberec – a na tradičním vánočním turnaji předvedl hráčům své umění.

V. Nevrkla, trenér

V  zápase měli hráči mož-
nost vidět jeho brankářské 
zásahy a  ocenit jeho zapojení 
do hry. Každý hráč si také měl 
možnost vyzkoušet nájezd 
a  tak zjistit, že je Víťa stále 
v  dobré kondici a  že většinu 
nájezdů dokázal vychytat.

Na závěr turnaje hráče po-
chválil a  týmu předal vánoční 
dárek od firmy Gastron, kom-
pletní brankářskou výstroj. 
Pochvalu dostali zvláště bran-
káři Vojta Goda a  Olin Novák. 
V  polovině prosince proběhlo 
okresní finále na Home Credit 
Areně. Zde si hráči mohli vě-
novanou výstroj vyzkoušet 
a  ve dvou kategoriích dosáhli 
skvělého umístění: CH 6.–7. tř. 
2. místo a CH 8.–9. tř. 3. místo.


