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Druhé Vánoce na radnici

Únor 2020	 		 Vychází	v nákladu	50 000	kusů	|	zdarma

Od	letošního	roku	platí	
jednodušší	proces	podávání	
žádostí	o městské	dotace.	
Spoluúčast	žadatele	je	
povinná.		 	Str. 8

Omezení sobotního 
provozu magistrátu
Z důvodů	údržby	IT	systémů	
magistrátu	byly	stanoveny	tzv.	
sanitární	soboty	po	již	zave-
deném	sanitárním	pátku,	a to	
kvartálně –	tedy	28. 3.,	27. 6.,	
26. 9.	a 26. 12. 2020.
V tyto	dny	bude	klasický	so-
botní	přepážkový	provoz	pro	
veřejnost	zrušen.

Nové autobusy
Společnost	Solaris	dodá	libe-
reckému	dopravní	podniku	 
10	nových	kloubových	autobu-
sů	s pohonem	na	zemní	plyn.
DPMLJ	za	autobusy	zaplatí	
celkem	80	milionů	bez	DPH,	ale	
85	%	z toho	pokryje	dotace	EU.	
Autobusy	musí	Solaris	dodat	
nejpozději	do	6. září.
Nové	autobusy	mají	klimati-
zaci	a mezi	výbavu	patří	třeba	
i USB	zásuvky.	Po	dovybavení	
informačním	a odbavovacím	
systémem	budou	postupně	
nasazovány	především	na	linky	
MHD	číslo	12	a 25,	kde	nahradí	
starší	vozidla.
S pořízením	těchto	vozidel	
souvisí	i úpravy	a rozvoj	areálu	
autobusových	garáží	ve	Vilo-
vé	ulici.	Jedná	se	především	
o rekonstrukci	údržbové	haly,	
výstavbu	vlastní	plnicí	stanice	
zemním	plynem,	nové	trafosta-
nice	a z důvodu	odstavování	
vozidel	a	následné	manipulace	
s	nimi	rozšíření	zpevněných	
manipulačních	ploch.	Tyto	
úpravy	budou	hrazeny	z inves-
tičních	prostředků	dopravního	
podniku.

Rekordní množství přáníček, tedy 347, zavěsili během prosince děti i dospělí na tradiční Strom přání na dvoře liberecké radnice. 
Slavnostní předávání dárků se uskutečnilo ve čtvrtek 23. ledna v obřadní síni radnice. Přes třicet vylosovaných dětí tak prožilo 
druhé Vánoce.  Foto Jana Kodymová

Krátkézprávy

Mezinárodní	festival	ani-
movaných	filmů	Anifilm	se	
po	jihočeské	Třeboni	letos	
poprvé	koná	v Liberci.		
 Str. 20

Anifilm se blíží
Škola	5. května	je	po	
rekonstrukci,	od	ledna	
se	děti	učí	v novém	
a proměna	školy	se	
všem	líbí. Str. 9

Redakce

Na výskyt infekce koronaviru rea- 
govali Liberecký kraj, Krajská hy-
gienická stanice Libereckého kraje 
(KHS LK), složky Integrovaného zá-
chranného systému a další odbor-
níci zvýšením obezřetnosti a potvr-
zením praktických postupů. Ty jsou 
dostačující, pokud by se koronavi-
rus v regionu vyskytl. V Libereckém 
kraji se dosud nákaza neobjevila 
a není důvod ke znepokojení. 

„Vážná situace v  Číně a  ojedi-

nělé případy jinde ve světě jsou 
varováním, ale je zbytečné pani-
kařit. O  postupu při eventuálním 
výskytu jsou informováni praktičtí 
lékaři, nemocnice, a navíc já osob-
ně budu komunikovat se starosty 
všech obcí, jak jsem na jednání 
slíbil,“ uvedl náměstek hejtmana 
pro resort zdravotnictví Přemysl 
Sobotka.

„Situace se každou chvíli mění, 
a to jak z hlediska vývoje počtu ne-
mocných, tak v  zavádění souvise-
jících opatření jednotlivými státy. 

V tuto chvíli je nejefektivnější pre-
vencí časté mytí rukou a  dodržo-
vání tzv. respirační etikety každým 
z  nás,“ zdůraznila Jana Prattinge-
rová, lékař-epidemiolog KHS LK, 
a  dodala: „Pokud se týká ústenek, 
nejsou důkazy, že by chránily před 
infekcí zdravé osoby, ale jsou velmi 
vhodné k  použití pro osoby, které 
mají příznaky respiračního one-
mocnění, aby se tak omezilo šíření 
infekce na další osoby.“

Pokračování na straně 2.

Liberec je na koronavirus připraven
Kraj, hygiena i nemocnice v souvislosti s koronavirem spolupracují a jsou na jeho případný 
výskyt v regionu připraveny.

Dotace jednodušeji

Noviny	pro	občany	města	Liberec

ZŠ 5. května za 122 milionů
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Vážení Liberečané,
zimní radovánky si v letošním roce děti moc neužijí, a pro některé 

školy tak mohl být problém zajistit lyžařský výcvik. Příroda se ale smi-
lovala alespoň nad letošním ročníkem Jizerské 50, na jejíchž tratích se 
v  předvečer legendárního závodu objevila organizátory vymodlená 
bílá pokrývka.

Mimořádně teplá zima přináší velké úspory nákladů technických 
služeb především na zimní údržbě silnic a chodníků. Tyto prostředky 
tak budeme moci využít na letní údržbu, na zlepšení stavu ulic. Plán 
oprav již nyní intenzivně řešíme. Mnohahodinová jednání vyústí nejen 
k opravám nejhorších úseků, ale i k nejlepšímu možnému naplánování 
s tím spojitých uzavírek a dopravních omezení tak, aby řidiče v liberec-
kých ulicích stavební práce co nejméně obtěžovaly.

Jedna z takových oprav je připravována na Zahradní ulici a navazu-
jící dokončení nového povrchu Londýnské. Liberecký kraj má v plánu 
například práce v  Klášterní ulici; město dohlédne na to, aby správci 
různých sítí práce provedli rychle a kvalitně.

 Po dvou měsících opět ožije náměstí před radnicí. Po Adventu, je-
hož velkou atrakcí bylo velké ruské kolo, nyní v únoru přivítáme další 
relativní novinku, teprve druhý ročník Libereckého masopustu, na kte-
rý všechny srdečně zveme.

Ve vedení města se těšíme na novou kolegyni. Nová náměstkyně pri-
mátora Radka Loučková Kotasová, která přichází na místo Jiřího Ně-
mečka, věřím, posílí náš tým v oblasti dotační politiky, která je důležitá 
například v revitalizaci dolního centra, kde plánujeme opravit a vytvo-
řit dvanáct městských bytů v zanedbaném domě v Orlí ulici.

 Byť, jak jsem zmínil v úvodu, zima o sobě moc vědět nedává, těším 
se na jaro, které s sebou přináší slunečné a hlavně delší dny.

Jaroslav Zámečník,
 primátor města Liberec

Slovo primátora

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.

Na návštěvu není potřeba si předem rezervovat termín. 
Aktuální termín je 10. března mezi 13. a 16. hodinou. 

Další termíny jsou 14. dubna a 12. května.

Dokončení ze strany 1.
„Ke každému případu budeme 

přistupovat individuálně. Nicmé-
ně je na každém z nás, aby se v pří-
padě této a  jakékoliv jiné infekce 
choval obezřetně a  s  respektem 
k  dostupným validním informa-
cím. V  této chvíli doporučuji peč-
livě zvážit nutnost cestování do 
oblastí s  hromadným výskytem 
onemocnění a  chovat se zodpo-
vědně v  realizaci jmenovaných 
hygienických návyků. Pokud by 
existovalo důvodné podezření na 
nákazu 2019-nCoV, je třeba, aby se 
pacient obrátil telefonicky na lé-
kaře epidemiology územních pra-
covišť KHS LK nebo svého praktic-
kého lékaře a s ním domluvil další 
postup. V případě závažného zdra-

votního stavu přivolal zdravotnic-
kou záchrannou službu,“ vysvětlil 
ředitel KHS LK Vladimír Valenta.

„Infekční oddělení KNL je na 
současnou situaci připravené a vy-
bavené,“ dodal primář infekčního 
oddělení Adam Vitouš.

V Libereckém kraji zatím jedno 
laboratorní vyšetření v  souvislosti 
s  kontaktem s  osobou, u  níž byl 
potvrzený případ onemocnění 
2019-nCoV v  Německu, skončilo 
negativním výsledkem. Ve čtvrtek 
30.  ledna  2020 vyhlásila Světová 
zdravotnická organizace globální 
stav zdravotní nouze. Podle jejího 
sdělení je důvodem zejména oba-
va, aby se onemocnění nedosta-
lo do zemí se slabším systémem 
zdravotnictví.

>>Liberec je na koronavirus…

Za Marií Astlovou, která 6. února oslavila sto let, se vydal pri-
mátor Jaroslav Zámečník s upřímnou gratulací.

Ještě pořád mě to baví, 
říká stoletá Marie Astlová

Jana Kodymová

Marie Astlová žije dvacet let ve 
svém bytě v  sedmém patře pane-
lového domu v  ulici Broumovská. 
Do té doby bydlela v  dolním cent-
ru města. Je soběstačná, pouze hůř 
slyší. Dobrá nálada ji drží i v tomto 
vysokém věku. „Nikdy jsem nebrala 
žádné léky, chodím denně hodinu 
pěšky a nedělám nic moc extra, žiju 
tak, aby mě to bavilo,“ říká oslaven-
kyně Marie Astlová.

Její rodina přišla do Liberce v roce 
1946 z  Jičína. Paní Astlová nejprve 
pracovala v Prádelnách a čistírnách 
a poté byla účetní v bance Slavie. Její 
manžel tam byl úředníkem. Marie 
Astlová má dobrou paměť, talent na 
čísla a v oblibě má hudbu. Ještě před 
pěti lety jezdila s rodinou na operu 
do Prahy. 

Při rekonstrukci chodby v  pane-
láku byl výtah měsíc mimo provoz. 
„Dvakrát denně jsem sedm pater 
pěšky zvládla, ale měla jsem židle 
v mezipatrech, abych si občas odpo-
činula,“ říká s úsměvem Marie Astlo-
vá. „Každou sobotu vařím oběd pro 
celou rodinu. Je to už tradice. Mám 

čtyři vnoučata a  sedm pravnoučat, 
ale ti mladí nemají moc času, občas 
přijdou anebo zavolají,“ říká stoletá 
Marie Astlová. Každý den chodí na 
kilometrovou procházku s doprovo-
dem, čte knížky, poslouchá rozhlas 
a má ráda návštěvy.

V Liberci žijí čtyři století a tři sto-
jednaletí občané. Ze sedmi sto a ví-
celetých jubilantů letošního roku je 
jeden muž a šest žen.
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Nepojízdné vraky aut trápí Liberečany dlouho. V současné 
době město Liberec registruje téměř stovku takových vozidel.

Město převede pozemky hráze a vodní plochy Veseckého 
rybníka na Povodí Labe. Podmínkou je, že povodí do pěti let 
začne s opravou.

Hledejte vraky, město se  
připravuje na jejich likvidaci

O rybník se postará 
povodí, o okolí město

Městská policie Liberec rozšíří svůj kamerový systém o nové 
panoramatické kamery, kterým už nic neunikne. Kamery 
umístí na terminál Fügnerova a na náměstí Dr. E. Beneše.

Fügnerka a náměstí  
pod větším dohledem

Redakce

Nové kamery přibudou tedy na 
místa, kde je větší pohyb lidí a  kde 
se konají společenské nebo kulturní 
akce. S  tím bohužel souvisí i  vyšší 
míra kriminality.

Panoramatické kamery jsou mo-
derním zařízením, které proti běž-
ným dohledovým kamerám nevyža-
duje aktivní směrování a zoomování, 
ale snímá celou situaci s pomocí ně-
kolika objektivů v  úhlu 270 stupňů 

a  následně záznam spojuje do jed-
noho obrazu. Tím je sníženo riziko 
nesprávného pohledu kamery, což 
je velmi účelné tam, kde dochází 
k  různým incidentům na odlišných 
místech.

Předpokládané náklady na insta-
laci a  zprovoznění dvou panorama-
tických kamerových bodů včetně li-
cencí, připojení a rozšíření datového 
úložiště jsou 800 000 Kč. V  případě 
úspěšné žádosti o  státní dotaci by 
příspěvek tvořil 550 000 Kč.

Náměstkyní primátora pro strategický rozvoj a dotace se 
stala Radka Loučková Kotasová.

Dotace bude mít na starosti 
Radka Loučková Kotasová

Redakce

Na lednovém zasedání liberečtí 
zastupitelé zvolili v  počtu 28 ze 36 
odevzdaných hlasů Radku Loučko-
vou Kotasovou od 1. března do funk-
ce náměstkyně primátora. 

Dosud je členkou Rady kraje, 
pověřenou řízením resortu regio-
nálního a  hospodářského rozvoje, 
evropských projektů a  územního 
plánování. Projektovému manage-
mentu se věnuje sedmnáct let.

Na pozici náměstkyně primátora 
pro strategický rozvoj a dotace střídá 
ve vedení města Liberce svého stra-
nického kolegu (ANO) Jiřího Němeč-
ka, který na tuto pozici rezignoval 
24. října 2019.

Redakce

„Dále víme o  desítkách dalších 
aut, která lidé označují za vraky, ale 
nesplňují současné podmínky,“ ko-
mentuje náměstek primátora Jiří 
Šolc.

Aktuálně platná legislativa neu-
možňovala jejich efektivní řešení. 
Proto vedení města podporovalo 
iniciativy v  Poslanecké sněmovně 
Parlamentu České republiky k  při-
jetí lepší a pružnější praxe po vzoru 
okolních zemí. Například na Sloven-
sku už tento vyhovující stav nastal 

před mnoha lety.
Město nyní osud novely zákona 

sleduje. Po přijetí Senátem a podpi-
su prezidentem spustí Liberec kam-
paň na vyhledání všech autovraků, 
připraví jejich označení a  následně 
je označí. Poté poběží půlroční zá-
konná lhůta pro majitele autovraku 
k odstranění. Po lhůtě pak dojde ke 
sešrotování ohyzdných plechů a tyto 
náklady bude město vymáhat po 
majiteli vozidla.

Autovraky řešené podle součas-
né legislativy najdete v přehledu na 
webu města: 1url.cz/@vraky_liberec.

Redakce

Město má v plánu zvelebit okolí 
rybníka tak, aby bylo pohodlně po-
užitelné pro obyvatele Liberce. Mají 
vzniknout vstupy do vody, molo, 
nová pláž. Opravu vodního díla jako 
takového naopak nechá na Povodí 
Labe. Podle odhadů jsou náklady 
na opravy cca 30 mil. korun.

Bezúplatný převod pozemků 
kolem Veseckého rybníka a zřízení 
věcného břemene v podobě vjezdu 
na  hráz a  užívání místní komuni-
kace schválili zastupitelé města. 
Majetkoprávním vypořádáním 
pozemků Veseckého rybníka se 
statutární město zabývá od  roku 
2008.  Samotný rybník i  pláž a  po-
zemky pod hrází patří městu. 
Povodí Labe vlastní jen samotné 
těleso hráze. Intenzivní řešení se 
hledalo v  roce 2014, kdy v  srpnu 
došlo k  poškození hráze rybníka 
a  byl vyhlášen mimořádný stav 

z důvodu ohrožení povodní.
Povodí Labe provedlo okamži-

tou opravu a požádalo o převod po-
zemků hráze, vodní nádrže přítoků 
a odtoků z hráze, a to za účelem re-
konstrukce vodního díla. V  letech 
2015 až 2017 město naopak chtělo 
od Povodí Labe vykoupit hráz a re-
konstrukci provést samo za využití 
dotací, což se nepodařilo.

Nyní se město vrací k bezúplat-
nému převodu pozemků na Povo-
dí Labe, s. p. Záměr bezúplatného 
převodu byl odsouhlasen radou 
města dne 19.  3.  2019  a  schvá-
len zastupitelstvem města dne 
28.  3.  2019.  Při jednáních s  Povo-
dím Labe byla změněna původní 
podmínka, že v případě nezahájení 
opravy hráze do 31. 12. 2022, bude 
zahájen zpětný bezúplatný převod 
pozemků na město, tato lhůta byla 
posunuta do 31. 12. 2025. Hodnota 
převáděných nemovitostí je v roz-
mezí 2 272 000 – 2 414 000 Kč.
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PSí SALON
Stříhání a úprava psů

kompletní péče o psy

Regenerační a relaxační
masáže psů

Štěpánka Hanušová
Sokolská 199/17, Liberec I 
www.stepkastrihapsy.cz
Tel.: 602 623 235
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22. února 10.00  | 12.00  | 14.00 hod.

Procházka po Novém Městě

Procházka po Novém Městě je spojena s návštěvou kostela Nalezení svatého Kříže.
Bezplatné vstupenky je možné získat v Městském informačním centru  v Liberci 
do 21. února 2020 do 16 hodin. Kapacita prohlídky je omezena. Rezervace 
možná na www.evstupenka.cz, tel. 485 101 709, na e-mailu: info@visitliberec.eu.
             
www.visitliberec.eu

KOMENTOVANÉ PROCHÁZKY LIBERCEM

K příležitosti 
Mezinárodního dne průvodců 

pořádá statutární město Liberec 
a Komunitní středisko Kontakt 

Albrecht
v Liberci

ZDARMA

pust  01 2020 zpravodaj 97x127.indd   2 22.1.2020   12:53:10
ková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá
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My všichni školou povinní

Školička sovy Matyldy

ZŠ	Ještědská	každoročně	
připravuje	pro	předškoláky	
Školičku	sovy	Matyldy,	kde	
děti	seznamují	s tím,	jak	to	ve	
škole	probíhá.	Snahou	je,	aby	
šly	v září	do	školy	s radostí	
a úsměvem.	Bez	strachu	
a pláče	z toho,	co	nového	je	
čeká.	
Lekce	jsou	tematicky	zaměře-
né,	střídají	se	činnosti,	které	
rozvíjejí	jemnou	motoriku,	
grafomotoriku,	řeč	a myšlení,	
zrakové	vnímání,	pravolevou	
orientaci.	Děti	si	hrají	s čísly,	
barvami	a písmeny,	tvoří,	ma-
lují,	zpívají,	osvojují	si	základy	
sebeobsluhy	a seznamují	se	
s prostory	školy.	
Ve	stejném	čase	probíhají	
besedy	pro	rodiče	se	školní	
speciální	pedagožkou.	Spo-
lečným	tématem	jsou	otázky,	
které	si	občas	klade	většina	
rodičů	před	nástupem	prvňáč-
ka	do	školy.

Krátkézprávy
ZŠ Oblačná 

V dubnu uplyne 150 let od doby, 
kdy se v nové škole v Oblačné uli-
ci začalo vyučovat. V roce 1870 to 
byla druhá samostatná veřejná 
škola v Liberci.

150 let od založení školy je pří-
ležitostí k  ohlédnutí se za historií 
školy a  poděkování všem, kteří se 
v  její historii objevili a  její život 
ovlivnili. 

Za tuto dlouhou dobu se budo-
va školy jistě změnila k  nepozná-
ní, v  jejích třídách se vystřídaly 
generace žáků, učitelů i  dalších 
pracovníků školy. Změnilo se také 

poslání školy, nároky na vzdělání 
a pomůcky. 

Oslavy kulatých výročí jsou pří-
ležitostí popřát vše nejlepší a pře-
svědčit se, jak si oslavenec vede. 
Pokud se ale jedná o  školu, je to 
také příležitost zavzpomínat na 
tisíce osudů absolventů, rodičů 
a pracovníků školy, jejichž život byl 
na kratší či delší čas pevně spojen 
s její existencí.

Při této příležitosti srdečně zve-
me všechny bývalé i  současné uči-
tele, žáky, zaměstnance i rodiče na 
Den otevřených dveří a  přátelské 
setkání v  sobotu 29.  února  2020 
v budově školy.

ZŠ Oblačná v Liberci slaví 150 let

ZŠ Broumovská

Angličtina je v  dnešní době 
součástí života nás všech. Učí se 
už v  mateřských školách, do kaž-
dodenního kontaktu se s ní dostá-
vají i lidé, kteří se v rámci povinné 
školní docházky učili zcela jiným 
jazykům. Na naší škole se snažíme 
vnímat anglický jazyk skrz nejrůz-
nější prožitky, a  proto jsme také 
v rámci projektového dne připra-
vili pro žáky druhého stupně En-
glish Day. 

Šikovní a ostřílení deváťáci byli 
pověřeni vedením jednotlivých 
stanovišť. Dva týmy z  každé tří-
dy plnily zadané anglické úkoly, 
chvilky mezi stanovišti využily 
týmy k řešení hlavolamů v puzzle 
book nebo si lámaly hlavu nad 
zašifrovanou abecedou. Komu se 
podařilo vyluštit abecedu, měl už 
volnou cestu k  poslednímu úko-
lu  – sestavit rodokmen královské 
rodiny. Rychlejší tým z  každé tří-
dy pak postoupil do závěrečného 
finále. 

O  týmovém vítězství nakonec 
rozhodla soutěž Riskuj s  otázka-
mi z britských a amerických reálií. 

Pod políčky s  různým bodovým 
ziskem se ukrývaly otázky, např.: 
Where does Queen Elisabeth live?, 
Which London attraction has 
a body part in its name? 

Vítězem ale byl vlastně každý, 
kdo vydržel celý den mluvit a my-
slet v angličtině. 

Riskuj v English Day
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Liberecké základní školy mají od sklonku loňského roku nově jako prvek řízení implantovány rozšířené školské rady. 

Základní školy mají početnější školské rady
Ivan Langr,  
náměstek primátora pro kulturu, 
školství, sociální věci a cestovní ruch

Až dosud zasedaly tyto orgány 
jako tříčlenné (zástupce rodičů, pe-
dagogů a města), nyní jsou už šes-
tičlenné (vždy po dvou zástupcích 
z každé skupiny). Slibuji si od toho 
posílení strategického způsobu my-
šlení na školách, protože rady se ze 
zákona mj. podílejí na tvorbě důle-
žitých rozvojových dokumentů. 

Souběžně sledujeme lepší zakot-
vení školy v místní lokalitě, podpo-
ru její komunitní činnosti, jejího 

přirozeného přesahu za hranice 
vlastních školských budov. I  proto 
bylo nabídnuto participační člen-
ství ve školských radách zástupcům 
osadních výborů a místních spolků. 
Zatím se mi podařilo jejich zástupce 
získat do deseti našich škol  – Les-
ní, Husovy, 5.  května, Dobiášovy, 
U Soudu, Jabloňové, Barvířské, Os-
tašova, Oblačné a  Vesce. Jste čle-
nem příslušného osadního výboru 
či lokálního spolku a máte zájem ve 
školské radě některé ze zbývajících 
jedenácti škol pracovat? Kontaktujte 
mě prosím na e-mailu langr.ivan@

magistrat.liberec.cz.
Poměrně široká činnost školské 

rady se řídí § 167 a  168 školského 
zákona. Zasedá nejméně dvakrát 
za rok, rád bych tuto praxi ale roz-
šířil na nejméně čtyři jednání. Rada 
se kromě koncepcí vyjadřuje ke 
školnímu vzdělávacímu programu 
(a  k  jeho uskutečňování v  praxi!), 
schvaluje školní i  klasifikační řád, 
projednává rozpočet, výroční zprá-
vy i  inspekční zprávy ČŠI, podává 
podněty k  šetření nejrůznějším 
orgánům i návrh na vyhlášení kon-
kurzu na ředitele školy.

Pravdou je, že někteří ředitelé 
škol mají z  tohoto kroku obavu, 
podle mě však zbytečnou. Ti dob-
ří z nich (a takových je významná 
většina) totiž dokážou naplno vy-
užít smyslu této inovace pro další 
rozvoj školy. A  to je pro mě pod-
statné. Nu a pro ty zbylé to může 
být potřebný impulz k tak žádoucí 
progresi. Vzdělávání je naprosto 
zásadní kapitolou v  životě spo-
lečnosti a  musí postupovat stále 
vpřed; stagnaci, či dokonce zao-
stávání si vůbec nesmíme připou-
štět.

Nejlepší je z Větrníku 
Na sklonku roku 2019 se v DDM Větrník uskutečnilo vyhlášení 
nejlepšího sportovce ČR v radiovém orientačním běhu.

Tomáš Herder

Kromě jiných nominovaných 
sportovců z  celé republiky byl 
vyhlášen nejlepším juniorem 
člen  domácího oddílu Tomáš Da-
vid. Vyhlašované ocenila ředitelka 
DDM Marta Kultová s  předsedou 
liberecké ČUS Vladimírem Bohá-
čem a  také vedoucím Divizny při 
ZOO Liberec Alešem Kočím. Hlav-
ní ceny oceněným poskytla Nada-

ce Preciosa.
Blíží se pomalu letní prázdni-

ny, a tak ve Větrníku pracujeme na 
nabídce našich letních táborů. Od 
17. února budete mít možnost na 
našich webových stránkách na-
hlédnout do předběžné nabídky, 
která se bude stále aktualizovat. 
Přihlašování na naše tábory bude 
spuštěno v pondělí 2. března 2020. 
Věříme, že si vyberete a  své děti 
přihlásíte.

Projekt MAP Liberecko II 
pomáhá školám

V rámci projektu MAP Liberecko II pomáhá školám vzniká 
unikátní dokument, mapující vývoj trendů ve vzdělávání na 
našem území v posledních letech. 
Martin Jeništa, MAS v Podještědí

Autorský tým sleduje obsazenost 
škol, počty žáků se specifickými po-
ruchami učení, materiální vybavení 
a  potřeby školských zařízení, ale 
také třeba aktuální stav pedagogic-
kých sborů v  jednotlivých školách. 
Kromě toho má projekt svou prak-
tickou část, která přímo slouží jako 
podpora pedagogických pracovní-
ků, ale i  rodinám a  samotným dě-
tem v našich školských zařízeních. 

Jedná o  tzv. implementační 
aktivity, které byly naplánovány 
již v  přípravných fázích projek-
tu. Z  těch významných jmenujme 
např. kavárny pro rodiče, vzdělá-
vací materiály Liberecko: náš do-
mov, semináře a  dny polytechnic-
kého rozvoje s  naším partnerem, 
společností iQlandia, realizace 
setkání žákovských parlamentů, 
aktivity a workshopy ve spolupráci 
s knihovnami či klub ředitelů škol-
ských zařízení. Kromě toho se při-
pravují semináře a  workshopy pro 
potřeby pedagogických pracovní-
ků, jejichž témata jsou realizována 
dle doporučení pracovních skupin 
projektu, které jsou tvořeny přede-
vším pedagogy napříč celým úze-

mím ORP Liberec. Spolupracujeme 
s Magistrátem města Liberec, který 
poskytuje odbornou pomoc vzdě-
lávacím organizacím na Liberecku.

Projekt MAP Liberecko II si zís-
kal oblibu u  pedagogů i  ředite-
lů škol. Svědčí o  tom zapojení 81 
školských zařízení z  území a  dob-
rovolné zapojení pedagogů, neboť 
většina aktivit probíhá mimo jejich 
pracovní dobu. To je důkazem, že 
samotní pedagogové mají zájem 
o rozvoj nejen své profesní úrovně, 
ale i celého vzdělávání, a to i v mo-
mentech, kdy čelí často nesmyslné 
administrativě.

Pokud byste se chtěli dozvědět 
více informací o samotném projek-
tu a  aktivitách, které jsou realizo-
vány, navštivte webové stránky re-
alizátora www.podjestedi.cz nebo 
facebookovou stránku projektu 
Místní akční plán  – MAP Liberec-
ko II. Tomáš	David	přebírá	ocenění	z rukou	předsedy	liberecké	ČUS	Vladimíra	Boháče
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Jana Kodymová

Na tradiční schůzi dobrovolných 
hasičů z  Vesce zavítal primátor 
města Jaroslav Zámečník, jeho ná- 
městek Jiří Šolc a  hejtman Martin 
Půta. Poděkovali všem za obětavou 
práci a společně předali novou cis- 
ternovou stříkačku Scania za téměř  
7 milionů korun.

Na pořízení vozidla se podařilo 
získat státní dotaci ve výši 2,5 mil. 
korun, dalším milionem přispěl Li-

berecký kraj a  tři miliony zaplatilo 
město Liberec.

Vozidlo je vybaveno osvětlova- 
cím stožárem, lanový navijákem, 
nádrží o  objemu 4 000 litrů vody 
a  240 litrů pěnidla a  dalším požár- 
ním příslušenstvím.

Sbor dobrovolných hasičů Ve- 
sec je nejstarším sborem v  Liberci. 
Letos oslaví 155 let od založení. Ze 
135 členů je 22 žen, 38 mužů, 26 
děvčat a  49 kluků. Mladí hasiči se 
zúčastňují řady soutěží, největšího 

úspěchu dosáhla mladší dorostenka 
Vendula Chlomková.

Jednotka má 17 členů, z  toho 
je jedna žena. Počet výjezdů na 
žádost hasičského záchranného 
sboru bylo loni 25 a  13 na žádost 
libereckého magistrátu. Jednotka 
se zúčastňuje velkých požárních 
asistencí, jako je Benátská! nebo 
Liberecký jarmark u radnice. Na se-
tkání požehnal historickému pra-
poru i  zásahovému vozidlu farář 
Pavel Andrš.

K výjezdům s novou cisternou
Dobrovolní hasiči z Vesce dostali zásahové vozidlo s cisternou za téměř 7 milionů korun.

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

Zkušení žadatelé především oce-
ní redukci rámcových dokumentů 
ze tří na dva (zůstávají pouze statut 
a  vyhlášení, zrušili jsme pravidla 
hodnocení), snazší cestu podání 
žádosti prostřednictvím softwarové 
podpory GRANTYS (tímto progra-
mem také bude město se žadateli 
a  naopak výhradně komunikovat) 
i  to, že řadu informací si bude po-
skytovatel dotace (tedy město) zjiš-
ťovat sám z veřejných rejstříků. Bo-
hužel zůstává i papírové odevzdání 
žádosti (pro žadatele bez elektro-
nického podpisu či datové schrán-
ky), protože podpis vyžaduje zákon 
250/2000 Sb.

Na druhou stranu zavádíme 
v  rámci jediného společného kri-
téria povinnou (nejméně) 20% fi-
nanční spoluúčast; jinak řečeno, 
výše poskytnuté dotace může nově 
pokrýt maximálně 80 % z celkových 
(skutečně) uznatelných výdajů pro-
jektu. Pokládáme to za hospodár-
né nakládání s  městskými penězi 
a koneckonců i za výchovné. Stejně 
tak budeme rozhodněji posuzovat 

možná překročení pravidel, 
popř. porušení rozpoč-
tové kázně. Souběž-
ně stanovujeme 
hranici mini-
mální výše do-
tace na 5 tisíc 
korun. Admi-
nistrovat nižší 
objemy financí 
je z  našeho po-
hledu neúčelné 
a  zbytečně byro-
kraticky zatěžující.

Podstatná změna se 
dotkla rovněž hodnocení  – 

pokusili jsme se v  maxi-
mální možné míře 

o b j e k t i v i z ov a t 
jednotlivá kri-

téria, speci-
fická pro ka-
ždý ze šesti 
našich fon-
dů (žadate-
lé je najdou 

v  jednot-
livých vy-

h l á š e n í c h ) , 
abychom tak 

co nejvíce omezili 
subjektivní rozhodování 

hodnotitelů, zejména těch ve zjev-
ném střetu zájmů (sami žadatelé či 
jejich zástupci). Zda to nebude na 
úkor kvality posuzování, se teprve 
uvidí. Právě kritéria jsou spolu tím 
prvkem, který se může každým ro-
kem měnit podle toho, jaké priority 
města hodnotitelé z  výborů zastu-
pitelstva určí. Jinak řečeno, každý 
fond má svá vlastní kritéria i  auto-
nomii je měnit, pokud to sezná za 
účelné. Sám předpokládám změny 
nejméně v prvních dvou letech fun-
gování, než se systém usadí.

A  konečně jsme mnohem přes-
něji definovali účely jednotlivých 
programů, tedy to, na co lze vůbec 
žádat o  dotaci, uznatelné nákla-
dy i  okruh způsobilých žadatelů. 
A  sjednotili jsme také počet výzev 
v kalendářním roce na jednu, na což 
si musejí dát pozor zejména žadate-
lé z fondů kultury a sportu, kteří byli 
zvyklí na více výzev. Jinak řečeno, 
období realizace aktivit/projektů je 
od 1. ledna 2020 do 31. 12. 2020.

Podávání žádostí do fondů kul-
tury a  cestovního ruchu, zdraví 
a  prevence, vzdělávání a  sportu se 
otvírá 5. března 2020, vše podstatné 
je uvedeno na webových stránkách 
města v sekci Fondy a granty. 

Město zjednoduší přístup k dotacím 

Co se mění u poskytování dotací?
 méně	rámcových	dokumentů
 snazší	cesta	k podání	žádosti
 účelovost	na	úkor	formálnosti
 výchovná	finanční	spoluúčast	žadatele
 výbor	jako	tvůrce	priorit	města,	co	se	bude

financovat
 objektivizace	hodnoticích	kritérií
 maximální	elektronizace	administrování

Jste 

žadatelé? 

Přijďte si vyzkoušet 

podání žádosti předem!

24. února od 16.00, 

místnost č. 11, 

radnice.

Přes půl roku jsme s týmem pracovníků magistrátu i externistů připravovali novou dotační politiku města v oblasti sportu, 
kultury, vzdělávání, sociálních věcí, ekologie a rozvojových aktivit, na které je letos v rozpočtu města připraveno 15 milionů ko-
run. Výsledkem je mj. významně jednodušší proces podávání žádostí, elektronizace celého administrativního procesu, a tedy 
i snížení byrokratické zátěže u žadatelů i na úřadu, a rovněž maximální objektivizace hodnocení. Nový přístup už schválilo na 
lednovém zasedání zastupitelstvo.
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Jan Král

Úpravu celého prostoru připra-
vuje město ve spolupráci s  místní-
mi obyvateli už od začátku. I  nyní 
si proto vyslechlo jejich podněty 
a  připomínky ke schválenému ná-
vrhu od kanceláře ov-architekti. 

Diskutovalo se zejména o  no-
vém dopravním řešení, které počí-

tá s výstavbou nové Pastýřské ulice 
a změnou dopravního režimu před 
bazénem. Zklidnění prostoru před 
bazénem je jedním z  cílů celého 
projektu. Stejně tak využívání deš-
ťové vody s  ohledem na měnící se 
klima či oživení středu náměstí pro 
setkávání a trávení volného času.

Mezi podněty zaznělo například 
přemístění kontejnerových stání, 

vybudování cest pro pěší skrz poby-
tový trávník nebo úprava dopravní-
ho značení tak, aby se omezil prů-
jezd vozidel kolem obytných domů. 
Návrh proto bude dále rozpracován.

Se zahájením celkové revitaliza-
ce Tržního náměstí se počítá v roce 
2022, ideálně tak, aby byla poté sou-
časně s náměstím dokončena i nová 
městská třída v Pastýřské ulici.

Město reaguje na podněty k Tržnímu náměstí
S budoucí podobou Tržního náměstí se v lednu blíže seznámili obyvatelé přilehlých domů.

Z města a radnice

Od  dubna do listopadu loňského roku trvala rozsáhlá rekonstrukce dvou budov Základní školy 
v ulici 5. května. Od ledna 2020 se děti učí v novém a proměna jejich školy se jim i učitelům líbí.

Jana Kodymová

PRVNÍ STUPEŇ
Na prvním stupni  základní ško-

ly  se vybudovalo sedm  nových od-
borných učeben, včetně kabinetů, 
v  podkrovních prostorách. Nově 
vznikly učebny vaření, přírodních 
věd, jazyková laboratoř, učebna me-
chatroniky, učebna výpočetní tech-
niky, učebna pracovních činností 
a  učebna jazyků. Současně došlo 
k  zateplení budovy školy, výměně 
oken, topení a  k  výstavbě výtahu 
s nájezdovou rampou, čímž se stala 
budova bezbariérovou. Opravena 
byla také venkovní fasáda školy.

Celková cena za rekonstrukci bu-
dovy prvního stupně je 73,8 mil. Kč. 
Oproti původním předpokladům 
byla navýšena o 14,5 mil. Kč. Navý-
šení ceny souvisí hlavně se stavem 
staré budovy, která vznikla roku 
1873 coby městský chudobinec.

DRUHÝ STUPEŇ
Na druhém stupni probíhalo od-

straňování vlhkosti sklepních prostor, 
kde jsou šatny, došlo také k  výměně 
elektrických rozvodů a  osvětlení, 
oken a  dveří, topení. Byl vybudován 
bezbariérový vstup do objektu a k bu-
dově školy přistavěn výtah.

Dovybaveny byly dvě nově zříze-
né odborné učebny novým nábyt-
kem a počítačovou technikou. 

 „Rekonstrukce školy má dva zá-
sadní rozměry – jednak se podařilo 
renovovat budovy, které to dlouho 
potřebovaly, protože minimálně 
část jedné hrozila velkou havárií, 
a  pak jsme poprvé v  historii města 
přesunuli na dobu několikaměsíč-
ní rekonstrukce školu jako celek do 
areálu na opačném konci města. 
Pro děti a  jejich rodiče, stejně jako 
pro učitele to bylo mimořádně ob-
tížné období, snad jim moderní 
škola bude odměnou za trpělivost. 
A velké poděkování patří i Technic-
ké univerzitě Liberec, která nám 
bývalý školní areál v Mařanově ulici 
poskytla. Město si zase vyzkoušelo 
všechna úskalí modelu totální re-
konstrukce školní budovy, který lze 

za laskavé tolerance všech aktérů 
využít opakovaně i  v  budoucnu,“ 
uvedl náměstek primátora pro kul-
turu, školství, sociální věci a cestov-
ní ruch Ivan Langr.

Oba projekty na rekonstrukci bu-
dovy prvního a druhého stupně byly 
spolufinancovány z dotací EU – Inte-
grovaného regionálního operačního 
programu a z Operačního programu 
Životní prostředí. Cílem projektů 
bylo zvýšení kvality a  dostupnosti 
infrastruktury pro vzdělávání a  ce-
loživotní učení a  snížení energetic-
ké náročnosti budov. Celková cena 
za obě budovy, včetně vybavení, je 
122,3 milionů korun. Předpokládaná 
výše dotace za všechny projekty je ve 
výši 75,4 mil. Kč z EU.

Dětem i učitelům se líbí
U veseckého areálu 
bude studna
Rada	města	schválila	vybudo-
vání	zdroje	pitné	vody	(vrtané	
studny)	v rekreačním	a spor-
tovním	areálu	Vesec	ve	spolu-
práci	se	společností	Fotbalgolf	
Liberec,	s.r.o.	Ta	na	pozemku,	
který	má	od	města	v nájmu,	
provozuje	pro	veřejnost	
fotbalgolfové	hřiště.	Roční	
nájemné	městu	je	29 208	Kč	
bez	DPH.	Smlouva	je	uzavřena	
do	30. 4. 2027.
Vrtanou	studnu	by	pak	společ-
ně	město	Liberec	a fotbalgolf	
financovaly.	Nájemce	zajistí	
nutné	posudky,	projektovou	
dokumentaci	i konečnou	
realizaci.	Nájemné,	které	by	
do	ukončení	smluvního	vztahu	
v roce	2027	měl	nájemce	měs-
tu	zaplatit,	a které	činí	233 664	
Kč	bez	DPH,	bude	poníženo	
o náklady	spojené	s vybudová-
ním	studny.

Městská policie omezí 
služby ve Frýdlantu 
Od	jara	2012	Městská	policie	
Liberec	zajišťovala	dohled	nad	
veřejným	pořádkem	ve	Frý-
dlantu.	V roce	2016	byla	tato	
spolupráce	prodloužena	do	
31. 3. 2020.	Pro	další	trvalou	
spolupráci	nemá	však	městská	
policie	dostatek	lidí.	Proto	libe-
rečtí	radní	schválili	zredukovaný	
rozsah	spolupráce	městské	po-
licie	s Frýdlantem	na	jedenácti-
hodinové	služby	30	dní	v měsíci.	
Dohoda	platí	do	30. 9. 2021.	
Plán	na	každý	měsíc	bude	zpra-
cováván	po	vzájemné	dohodě	
ředitele	Městské	policie	Liberec	
se starostou	Frýdlantu	a bude	
reagovat	na	potřeby	Frýdlantu	
i městské	police.

Krátkézprávy
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Jaroslav Urban, vedoucí oddělení 
státního stavebního dozoru
odboru stavební úřad

 Kryštof byl jen strážník kontrolu-
jící pořádek na stavbách a pokutují-
cí nepořádek. Přitom však zjistil, že 
drtivá většina pachatelů přestupků 
jsou v podstatě slušní spoluobčané, 
kterým nikdo nevysvětlil pravidla, 
která musí i  ve svém zájmu dodr-
žovat. Proto se Kryštof přerodil do 
přísné, ale i  laskavé učitelky Elišky, 
která sice i  nadále bude udělovat 
tresty, ale navíc bude i  oceňovat 
slušnost a  poctivost zejména sta-
vebníků rodinných domů (primární 
zaměření v žádném případě nezna-
mená, že stavební úřad pustí ze zře-
tele veškeré ostatní stavby).

Proto stavební úřad za podpo-
ry kanceláře primátora a  spon-
zorského přispění libereckého 
prodejního centra Bauhaus od 
začátku února stavebníky odmě-
ňuje symbolickými dárky jako 
projev úcty všem slušným sta-
vebníkům. Aby se tito stavebníci 
zbytečně nestávali pachateli pře-
stupků spočívajících v opomenutí 
oznamovací povinnosti (zahájení 
stavby a  identifikace skutečného 
zhotovitele a následně oznamová-
ní fází výstavby), provádí stavební 
úřad na základě kontrolních zjiš-
tění preventivní opatření v komu-
nikaci se stavebníky. Prvními byly 
změny obsahu povinně vydáva-

ného štítku Stavba povolena spo-
lu s  doplněním instrukcí na jeho 
zadní stranu a  zejména vytvoření 
nového formuláře pro stavebníky 
k  oznámení povinných informací 
o  zahájení stavby s  podrobným 
návodem na zadní straně, který 
je od počátku listopadu 2019 sta-
vebním úřadem automaticky při-
kládán k  povolení stavby, projek-
tové dokumentaci a  štítku Stavba 
povolena při jejich vydávání sta-
vebníkům (častěji spíše jejich zá-
stupcům). Oznamovací povinnost 
je nyní plněna nebývalou měrou, 
což potvrzuje, že drtivá většina 

stavebníků je slušných, ale nedo-
statečně poučených. 

Od začátku února  2020 je k  ta-
bulkám Stavba povolena pro rodin-
né domy také přikládána praktická 
pozornost – plastová tabulka „Vstup 
na staveniště zakázán“, připomína-
jící povinnost zabezpečení staveni-
ště. 

Souběžně s  náběhem oznamo-
vání zahájení stavby začíná nabíhat 
i  oznamování prvotních fází vý-
stavby, kdy má stavební úřad ověřit 
stav stavby kontrolní prohlídkou. 
A právě na těchto prohlídkách mo-
hou pracovníci našeho stavebního 

úřadu předávat 
dárkovou upomín-

ku statutárního 
města Liberec jako 

symbolické oceně-
ní řádného postupu 

stavebníků. Obsah 
dárkového balíčku 

jsou praktické drob-
nosti: dřevěný skládací 

dvoumetr (zejména na 
stavbě platí dvakrát měř, 

jednou řež), propiska pro 
řádné vedení stavebního 

deníku a reflexní páska pro bezpeč-
ný přesun na staveniště. Liberecký 
stavomarket Bauhaus však není 
jen prostým poskytovatelem dárků 
(plastové tabulky a dvoumetry), ale 
je už nyní mediálním partnerem 
stavebního úřadu. Již od února zařa-
dil ředitel centra informační články 
stavebního úřadu do portfolia pro-
vozních podkladů a  pracovníci za-
jišťující prodej zahradních domků 
mají s těmito informacemi zákazní-
ky seznamovat. A protože okruh zá-
kazníků tohoto stavomarketu tvoří 
z  podstatné části právě stavebníci 
rodinných domů a jiných drobných 
staveb, kde je právní povědomí 
o  stavebním zákonu nejhorší, bylo 
s  ředitelem dohodnuto, že v  rámci 
jejich péče o zákazníky bude umož-
něno umístit do jejich prodejního 
areálu informační materiály staveb-
ního úřadu, aby se k  ověřeným in-
formacím dostala i veřejnost. 

Kryštof 2019 odchází, Eliška 2020 
přichází aneb Místo pokut dárky

Co je akce Kryštof jsme osvětlili v našem článku ve Zpravodaji z října 2019 („stavebně bezpečnostní akce“ – systematická 
kontrola staveb a zabezpečení stavenišť primárně zaměřená na rodinné domy povolené v roce 2019). Nová akce s ženským 
názvem Eliška je ve své podstatě pokračováním systematických kontrol stavebního úřadu se zaměřením na rodinné domy 
povolené v roce 2020. V čem je rozdíl?

Redakce

Cílem dotačního programu 
je podpořit projekty propojující 
ochranu a  obnovu památek s  mo-
derním a  inovativním způsobem 

využití, které bude trvale udrži-
telné a  bude mít pozitivní dopad 
na rozvoj regionu a život místních 
obyvatel.

Otevřenou výzvu k  předkládání 
žádostí o  grant vyhlášilo Minis-

terstvo financí ve spolupráci s  Mi-
nisterstvem kultury, Norwegian 
Directorate for Cultural Heritage 
a Icelandic Centre for Research.

Alokace výzvy je téměř půl mi- 
liardy, přesně: 482 252 918 Kč. 

Dotace na obnovu kulturního dědictví
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Pavel Chmelík

Lidé mohou prostřednictvím 
mobilní aplikace Marushka ode-
sílat postřehy k  problémům, které 
vidí ve městě. Vyfocená závada se 
hned přepošle do telefonu zodpo-
vědných úředníků, kteří ji řeší. Ně-
kdy dokonce týž den, jako napří-
klad nahutou značku v Jeronýmově 
ulici. Závada byla nahlášena 9. led-
na a  ten den byla závada předána 
k opravě technickým službám. 

Z  dalších nedávných zásahů 
uveďme například propadající 
se kanalizaci ve Sněhurčině uli-
ci, špatnou dlažbu Na Perštýně 
a  opravu podobné závady v  Paz-
derkově ulici.

Aplikaci Marushka Photo si 
lze stáhnout v App Store či Goo-
gle Play. Slouží k  ukládání obráz-
ků s  doplněnými souřadnicemi 
a krátkou poznámkou do společné 
databáze. Přehled nahlášených po-
žadavků se zobrazuje na mapovém 
portálu města www.liberec.cz/
mapy/, požadavky je možné hlásit 
i přes internet. 

Přesně rok využívá město mobilní aplikaci Marushka Photo. Za tu dobu byly díky občanům napra-
veny desítky různých závad především v ulicích a na prostranstvích.

Město Liberec nenechá řidiče bloudit a zbytečně zajíždět na parkovací plochy. Umístilo totiž po 
městě 78 kusů dynamických světelných cedulí, které řidiče navigují na volná parkoviště a infor-
mují také o jejich obsazenosti. Svítící cedule monitorují celkem 1 014 parkovacích míst.

Jana Kodymová

„Funguje to tak, že každé par-
kovací místo má v  prostředku za-
vrtaný senzor, který na bázi mag-
netometru zaznamená automobil. 
Motorky nelze detekovat, pokud 
nestojí přímo nad ním, což ostatně 
platí i pro auta. Proto jsme alespoň 
každé parkovací místo vychlíveč-
kovali tak, aby čidlo bylo schopné 
motorové vozidlo zaznamenat,“ 
popisuje náměstek primátora pro 
technickou správu města Jiří Šolc.

„Sejmutou informaci o obsazení 
místa pak senzor odešle do řídicí-
ho systému, který následně odečte 
jedno volné místo, a to se vizuálně 
zobrazí na ceduli. Celý proces za-

bere sotva pár vteřin. Vše se děje 
automatizovaně,“ vysvětluje Lukáš 
Hýbner, vedoucí oddělení doprav-
ní obslužnosti.

V  rámci parkovacího systému 
nepromítáme na cedule symbo-
ly, ale pouze nápisy. Červeně svítí 
Obsazeno nebo Uzavřeno (z důvo-
du uzavírky parkoviště), oranžová 
znamená, že je sice volno, ale již 
jen z  poloviny (algoritmus nasta-
ven přesně na 50 % obsazenosti da-
ného parkoviště), zelená znamená 
nadpoloviční počet volných míst.

Ohledně umístění dynamických 
informačních cedulí je zvoleno po-
myslné rozdělení města na horní 
a dolní část. Na některých místech 
jsou cedule s  obecnějším pojme-

nováním Dolní centrum a  Horní 
centrum. „Jsou to cedule, které 
sdružují více parkovišť dohromady. 
Volná místa se pak pro daný – řek-
něme perimetr – sčítají. Čím více se 

Místo k zaparkování hledat nemusíte 

Jeden rok s Marushkou 

Na Perštýně – nahlášený stav

Sněhurčina ulice

Na Perštýně – po opravě

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.

pak řidič blíží například k hornímu 
centru, tak se na sloupech objevují 
konkrétní názvy  parkovišť, napří-
klad divadlo, Sokolovské náměstí 
nebo Frýdlantská,“ upřesňuje Lu-
káš Hýbner.

Parkovací místa řidiči najdou na 
internetové adrese parklib.herm.
cz. Jsou to cedule s dopravní znač-
kou pro parkování, tedy bílé P na 
modrém poli. Město Liberec za 
78 dynamických cedulí zaplatilo 
8 990 362 Kč. V tuto chvíli je jejich 
počet dostačující.

Liberec je první město v repub-
lice, které má tento systém chyt-
rého parkování přímo na silnici. 
Do budoucna město plánuje roz-
šíření služeb v  tom, že po vzoru 
Prahy bude mít parkování v rámci 
mobilní aplikace, kde jednak přes 
GPS budou lidé informováni o ob-
sazenosti a  podle vlastní volby 
konkrétního parkoviště, i naváděni 
na toto parkoviště a jednak budou 
mít možnost platit parkovné přes 
mobil. 

Sněhurčina ulice po opravě
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Jan Král

„Kompletní rekonstrukcí 
vzniklo v  domě jedenáct nových 
sociálních bytů různých velikos-
tí od 1+kk až po 4+kk. Celkem se 
jedná o  532,73 m2. Byty budeme 
využívat pro zajištění dostup-
ného bydlení pro lidi v  aktuální 
bytové nouzi v  ekonomicky ak-
tivním věku, kteří buď nemají 
žádné, nebo mají pouze nevy-
hovující bydlení. Jedná se o  roz-
manitou cílovou skupinu, která 
může zahrnovat absolventy, mat-
ky samoživitelky, rodiny i  jed-
notlivce,“ řekl při slavnostním 
otevření domu primátor města 
Jaroslav Zámečník.

Rekonstrukce domu z  roku 
1880 proběhla v  rámci projektu 
s názvem „Sociální bydlení měs-
ta Liberce Bytový dům F“, který je 
spolufinancován Evropskou unií. 
Stavební práce trvaly od listopa-
du  2018 do 29.  listopadu  2019. 
Celkové náklady na rekonstrukci 
činí 18,5 mil. Kč. Projekt je jed-
ním ze souboru dílčích projektů, 
jejichž společným výstupem je 
zvýšení počtu bytů sociálního ur-
čení, jimiž statutární město Libe-
rec v současné době disponuje. 

„S  přípravou tohoto projektu 

a  dalších pěti domů jsme zača-
li už v  roce 2016, kdy jsme s  ka-
ždým nájemníkem všech šesti 
domů museli individuálně do-
jednat jeho přestěhování jinam. 
Bylo to velmi složité a trvalo nám 
to až na jednu výjimku celý rok. 
Zrekonstruovat prázdný dům už 
z  tohoto pohledu bylo vlastně 
snadné,“ uvedl náměstek primá-
tora Ivan Langr s tím, že v novém 
domě se byty budou obsazovat 
dle podmínek daných poskyto-
vatelem dotace, tedy Minister-
stvem pro místní rozvoj.

Pro získání bytu se posuzuje ze-
jména příjem v  období 12 kalen-

dářních měsíců před uzavřením 
nájemní smlouvy, který nepřesáhl 
0,6 násobek průměrné měsíční 
mzdy. Pokud jste přesvědčeni, že 
splňujete výše uvedené podmínky 
pro získání bytu, napište pro více 
informací na e-mail: socialnibydle-
ni.mestaliberce@magistrat.liberec.
cz.

Velikosti a počty bytů: 1× 4+kk, 
2× 3+kk, 3× 2+kk, 3× 1+1 a  2× 
1+kk. Celková kapacita domu je 
27 lůžek. Jejich počet je stano-
ven na základě doporučovaných 
standardů minimální a  maxi-
mální rozlohy sociálního bydlení 
v IROP.

Jedenáct nových sociálních bytů 

Jana Kodymová

Tento druh koncepčního ma-
teriálu je často využíván v evrop-
ském měřítku městy, která z hle-
diska dlouhodobé strategie díky 
němu zvyšují svoji konkurence-
schopnost. V České republice ho 
používá například Praha, Brno, 
Litomyšl, Benešov. Mnoho kraj-
ských měst na něm v  současné 
době pracuje. 

Využití manuálu se odehrává 
v  několika základních rovinách: 
jako podklad strategie a  pláno-

vání, jako podklad při vytváře-
ní veřejných prostranství a  jako 
nástroj jeho posuzování. „Pra-
vidla nelze chápat jako snahu 
o  plošnou standardizaci kvality 
všech veřejných prostranství. 
Díky tomuto nástroji a  logické-
mu členění města bude docházet 
k výraznému ušetření finančních 
prostředků jak v  návrhu, tak při 
údržbě,“ popisuje vedoucí Kan-
celáře architektury města Jiří 
Janďourek.

Míra náročnosti uplatněných 
řešení by se měla odvíjet od vý-

znamové hierarchie jednotlivých 
veřejných prostranství v  celku 
města. Město Liberec se pro tyto 
účely rozdělí na tři základní části: 
památkovou zónu, zónu inten-
zivní péče, jednotlivé městské 
části. Manuál tvorby veřejných 
prostranství je určen všem akté-
rům, kteří jsou součástí procesů 
tvorby veřejných prostranství. 
Jeho primární cílovou skupinou 
jsou však zejména aktéři podíle-
jící se na projektové a  technické 
přípravě a  realizaci veřejných 
prostranství, ale i dopadů správy, 

údržby a  provozu na kvalitu ve-
řejných prostranství.

Cílovou skupinou dokumentu 
návrh Strategie rozvoje veřejných 
prostranství jsou potom zejména 
aktéři procesu v  rovině politiky 
města, investic, ekonomie a uží-
vání. 

„Tento materiál pomůže všem 
odborům města v  posuzování 
jednotlivých záměrů, zefektiv-
ní vnitřní procesy, nastavené 
standardy pomohou odhadnout 
investice i  údržbu,“ dodává Jiří 
Janďourek.

Vznikne manuál veřejného prostoru
Do konce letošního roku by měl odbor Kancelář architektury města vytvořit koncepční materiál pro tvorbu Manuálu veřejného 
prostoru města.

Do jedenácti nových bytů, které vznikly rozsáhlou roční rekonstrukcí městského domu v Žitavské 
ulici, se v březnu nastěhují noví nájemníci. Nadace rozdělila  

215 tisíc korun
Nadace	Euronisa	v prosinci	
2019	ukončila	17.	ročník	sbírky	
„Pozvedněte	slabé!“.	V něm	
se	podařilo	vybrat	celkem	
278 800	Kč.	Loňský	ročník	
byl	uspořádán	v 11	městech	
Euroregionu	Nisa.	
Smyslem	sbírky	je	pomoci	
získat	místním	neziskovým	
organizacím	prostředky	na	
svoji	činnost.
Zástupci	dvanácti	neziskových	
organizací	z Libereckého	kraje	
a Šluknovského	výběžku	ob-
drželi	na	liberecké	radnici	na	
slavnostním	setkání	6. února	
celkem	215 000	Kč.	Největší	
sumu	52	tisíc	korun	získal	
liberecký	Maják	realizující	pre-
venci	na	školách.	Ten	poloviční	
výtěžek	z ulic	Liberce	navýšil	
i o dar	zaměstnanců	liberec-
ké	pobočky	UniCredit	Bank.	
Liberecká	pobočka	ČSOB	zase	
uskutečnila	sbírku	na	portálu	
Darujspravne.cz,	kde	k vy-
brané	sumě	přidala	stejnou	
částku	ze	svého.	Výtěžek	této	
banky	byl	ale	rozdělen	mezi	
všechny	neziskovky	rovno-
měrně.

Krátkézprávy
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Město Liberec připravuje novou strategii rozvoje města. Půjde o základní dokument vyjadřující dohodu mezi obyvateli a předsta-
viteli města o tom, kam by se měl Liberec v dalších letech vyvíjet. Nyní máte možnost zapojit se svým názorem a zkušenostmi do 
přípravy tohoto dokumentu.

Dovolujeme si vás proto požádat o vyplnění dotazníku, který má identifikovat klady a zápory života ve městě a jeho okolí. Dotazní-
kové šetření je anonymní a zabere vám 5–10 minut.

Nová strategie města se zaměří na všechny důležité oblasti rozvoje (např. bydlení, životní prostředí, kultura, podpora podnikání, 
doprava, nové technologie a inteligentní řešení apod.). 

Z následujících otázek prosím zaškrtněte („×“) vhodnou odpověď (případně i více odpovědí):

1. Jak jste celkově spokojen/a s městem Liberec jako mís-
tem pro život, výchovu dětí, prožití stáří, práci, zábavu? 

 Označte křížkem:

 velmi spokojen/a   velmi nespokojen/a
 spíše spokojen/a   spíše nespokojen/a

2. Co se vám na životě v Liberci líbí?  
 Uveďte 3 věci, které vás napadnou jako první:

1. pozitivum    

2. pozitivum    

3. pozitivum    

3. Co se vám naopak na životě v Liberci nelíbí?  
 Uveďte opět 3 věci, které vás napadnou jako první:

1. negativum    

2. negativum    

3. negativum    

4. Zhodnoťte kvalitu životního prostředí: 
 (známkujte jako ve škole: 1 výborná – 5 nedostatečná)

Úroveň péče o veřejné plochy  
Čistota a vzhled okolí mého bydliště 
Kvalita ovzduší   
Míra hlučnosti   

5. Kde získáváte informace o dění ve městě?  
 Označte křížkem:

 Zpravodaj Liberec    Facebook

 libereckadrbna.cz    nasliberec.cz

 genus.cz    nezajímá mě to

 Internet (stránky města/organizací)

 jiná sociální síť – název:   

 jiné médium – název:   

 tištěné regionální noviny – název: 

 

6. Vyjádřete úroveň spokojenosti s následujícími  
aspekty života ve městě: 

 (známkujte jako ve škole: 1 výborná – 5 nedostatečná)

Zdravotní péče: dostupnost    kvalita 
Sociální služby: dostupnost    kvalita 
Mateřské školy: dostupnost    kvalita  

Základní školy: dostupnost    kvalita  

Střední školy:  dostupnost    kvalita 
Kulturní akce:          počet/pestrost       kvalita  

Sportoviště:  nabídka         kvalita  

Dětská hřiště: dostupnost    kvalita  

Třídění odpadu:  dostupnost kontejnerů   

    frekvence svozu  

Možnost parkování:  Stav vozovek:   

Stav chodníků:   

Bezpečnost:    městské policie:   

Fungování magistrátu: 
Informování o dění ve městě:   
Nabídka pracovních příležitostí:             

Průzkum názorů občanů města Liberec

^Liberec
Práce

Hlasovat můžete i na webu statutárního města Liberec 
www.liberec.cz
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7. Jaký největší problém vnímáte u každé z těchto oblasti? Uveď te prosím konkrétně. 
 

Životní prostředí ve městě    

Doprava a infrastruktura    

Volný čas a odpočinek 

Školství a vzdělávání  

Kultura   

Sport    

Zdravotnictví   

Podnikání a služby 

Sociální oblast  

Bydlení    

8. Prostor pro vaše komentáře, vzkazy, doporučení a požadavky, pokud jste nenalezli prostor u výše uvedených otázek: 

 

Údaje o respondentovi
 

9. Jsem: 
 Označte křížkem:

 muž    žena

10. Věková kategorie:  

 do 18 let   51–56 let

 19–35 let   66 a více let

 35–50 let

11. Bydliště – městská část/ulice: 

12. V Liberci žiji: 
  

  méně než rok   1–5 let 

  6–30 let   více než 30 let

13.Nejvyšší dosažené vzdělání:  

 základní    střední vč. vyučení  

 bez maturity    úplné střední (s maturitou)

 vyšší odborné a nástavbové studium   vysokoškolské

14.Ekonomická aktivita:  

 zaměstnanec    podnikatel/ka 

 student/ka    důchodce

 nezaměstnaný   v domácnosti

Anketní lístky zašlete do 10. března 2020 na adresu:
Odbor strategického rozvoje a dotací 
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Osobně odevzdat můžete také na recepci radnice nebo na 
přepážce Městského informačního centra. 
Obálku označte: ANKETA – STRATEGIE. 
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Hlavní topná sezona je v plném proudu. Náklady na vytápění představují nezanedbatelnou položku rodinných rozpočtů. Podle 
agentury STEM (z roku 2019) více než pětina domácností musí omezovat své výdaje, aby byla schopna zaplatit za teplo. 
Jiří Louda, 
liberecká klimatická komise

Náklady na vytápění jdou do de-
setitisíců ročně. Na druhé straně 
jsou Češi zvyklí na vysoký teplotní 
komfort. Více než čtvrtina domác-
ností vytápí na 22 °C a další třetina 
na 23 a  více stupňů. Přitom podle 
odborníků je ideální teplota v obý-
vacím pokoji 20–21 °C, v  ložnici 
a kuchyni kolem 18 °C. 

Snížení teploty vytápění o  1–2 
°C je pocitově téměř neznatel-
né, o  to znatelněji se však odra-
zí v  účtech za energie a  v  našem 

vlivu na životní prostředí. Sníže-
ní vytápění o  1 °C sníží spotřebu 
energií cca o 6 %. Průměrná česká 
domácnost (žijící v  bytě) spotře-
buje 65 gigajoulů energie za rok 
(většina energie jde na vytápění). 
Podle typu vytápění se náklady na 
vytápění pohybují mezi 30–50 tis. 
Kč/rok. Při snížení teploty vytá-
pění o 2 °C lze tedy ušetřit u prů-
měrné domácnosti cca 4–6 tis. Kč 
ročně a zároveň významně přispět 
ke zlepšení kvality ovzduší i ome-
zení vypouštění skleníkových ply-
nů. Spalováním jsou do ovzduší 
vypouštěny znečišťující látky ma-

jící negativní vliv na lidské zdraví 
i  životní prostředí (oxid siřičitý, 
polétavý prach, oxidy dusíku ad.). 
Kromě toho vzniká oxid uhličitý 
(CO2), významný skleníkový plyn. 
Výše zmíněné snížení teploty vy-
tápění tak může zamezit vypouš-
tění 0,5–2,6 tun CO2 ročně u každé 
domácnosti. Jen pro srovnání – je-
den strom dokáže za 100 let svého 
života absorbovat zhruba jednu 
tunu CO2. Totéž množství vznikne 
při ujetí cca 7 000 km autem.

Další jednoduchý tip na snížení 
nákladů na vytápění je nenechat 
v době nepřítomnosti byt podchla-

dit pod 15 °C. Následné vytápění 
na běžnou teplotu spotřebuje více 
energie než pravidelné temperová-
ní. 

Snížení nákladů na energie se 
ale týká i  veřejných budov. Mno-
há města v ČR i zahraničí mají své 
městské energetické manažery. Ti 
spotřebu energií v  městských bu-
dovách nejen hlídají, ale přichází 
i s novými nápady na opatření pro 
razantnější snížení spotřeby. Li-
berec zatím svého energetického 
manažera nemá, proto se liberecká 
klimatická komise o vznik této po-
zice zasazuje. 

Úspory za účty za energii a snížení vlivu na životní prostředí

Životní prostředí

Ve druhé polovině roku 2018 bylo ve městě rozmístěno prvních dvacet kusů šedých kontejnerů 
na sběr kovových obalů z domácností, které se u občanů Liberce setkaly s velkým ohlasem.

Odbor životního prostředí

Právě kovy tvoří nezanedbatel-
né, zejména pak z  objemového 
hlediska, množství komunálního 
odpadu, který lze snadno třídit 
a  dále recyklovat. První období 
provozu ukázalo velký potenciál 
sběru tohoto druhu odpadu a zá-
roveň vysokou poptávku po dal-
ších sběrných místech. Na četné 
žádosti obyvatel tak rozšiřujeme 
sběrnou síť o dalších devět míst. 

Šedé nádoby tak budou obyva-
telům města více dostupné. Do 
budoucna budou o  tyto nádoby 
i další sběrná místa pomalu dopl-
ňována. 

Do šedých nádob typu zvon pa-
tří zejména plechovky od potra-
vin, plechovky od nápojů a ostatní 
kovové předměty z  domácnosti, 
jako jsou např. kovové uzávěry 
a víčka od nápojů, jogurtů atd. Do 
kontejneru naopak nepatří veške-
ré kovové obaly se zbytky potravin 
nebo s nebezpečnými látkami.

Umístění nádob na sběr kovo-
vých obalů je také znázorněno na 
webu města v  mapovém portálu 
Marushka.

 
Seznam stávajících míst:

Aloisina výšina – střed sídliště
Americká – točka BUS
Dětská
Dvorská

Erbenova
Gagarinova
Hlávkova před Hokejkou
Hrazená
Horská – U Slunečních lázní
Jahodová
Jáchymovská – za MP
Ježkova – Halasova
Jiráskova
Mařanova
Nám. Tržní
Polní u č.p. 367
Puškinova u bytovek
Sametová u č.p. 721
Třešňová
U Močálu
 

Seznam nových míst:
Bánskobystrická – Zemědělská
Kateřinská ve sběrném dvorku
Lípová
Národní – Putimská
Okružní
Pastelová
Polní za Kauflandem
Spojovací – Stará
Svojsíkova

Přibudou kontejnery na kov
Etapizace výstavby 
protipovodňových 
opatření
Liberec	zadá	vypracování	návr-
hu	etapizace	výstavby	protipo-
vodňových	opatření	na	Lužické	
Nise	k ochraně	města.	Nabídka	
na	studii	proveditelnosti	od	
společnosti	VRV	Praha,	a.s,	je	
vyčíslena	na	195 000	Kč	bez	
DPH.	Studie	bude	hotova	za	
pět	měsíců	od	podepsání	
smlouvy.
Koncepce	bude	zaměřena	na	
dopracování	variantního	řešení	
protipovodňové	ochrany	měs-
ta	a navrhované	prvky	budou	
technického	charakteru,	příro-
dě	blízkého	a jejich	kombinace.	
Přírodě	blízká	protipovodňová	
opatření	budou	sloužit	nejen	
k ochraně	proti	povodním,	
ale	také	jako	estetický	prvek	
veřejného	prostoru,	který	bude	
zároveň	vytvářet	opatření	ke	
snížení	vlivu	městských	tepel-
ných	ostrovů	vlivem	vytvoření	
nových	vodních	prvků.	

Krátkézprávy
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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.

Názory zastupitelů

Josef Šedlbauer, 
Změna pro Liberec

RUPRECHTICE, KATEŘINKY…
Na lednovém zastupitelstvu 

vystoupil občan Ruprechtic, kte-
rému ve studni stále častěji mizí 
voda. Od města chce vodovod. Je 
to oprávněný požadavek, i  když 
u  řídké zástavby je to drahé a  po-
stižených lidí je čím dál víc. Nejen 
v Ruprechticích, ale také v Kateřin-
kách i  v  dalších okrajových čtvr-
tích. Do budoucna si však nemů-
žeme dovolit další roztroušenou 
zástavbu na okrajích města. Proto 
je jeden z  klíčových sporů, které 
vedeme se současným vedením 
města o nový územní plán, o rozši-

řování ploch pro bydlení do luk na 
vzdálených okrajích města. 

TURÓW
Polský důl se stal na Liberecku 

symbolem obavy o vodu. Podzem-
ní voda prosakuje do důlní jámy 
a v okolí chybí. Není jasné, jak vel-
ké oblasti se to týká, protože stát 
ani Liberecký kraj dosud nezajistil 
potřebnou síť vrtů na sledování 
hladiny podzemní vody. V každém 
případě je to v  kombinaci s  rych-
lejším výparem v  teplejším klima-
tu a  s  poškozenou krajinou vážný 
problém. 

Polské úřady jdou na ruku těža-
řům. Ovšem české úřady dělají 
totéž. Příkladem z  posledních let 
je třeba rozšíření těžby na dole Bí-

Dostatek vody už není samozřejmost. Naučit se s tím žít zna-
mená hodně rychle změnit uvažování o městské zástavbě, 
o krajině a o všech těch věcech, co nám domů tečou trubka-
mi nebo dráty.

Třikrát o vodě

Současné vedení města se chce zbavit dalšího majetku. Po autobusovém nádraží, které má získat Liberecký kraj, jde o rybník 
Tajch ve Vesci a některé okolní pozemky, které chce město bezúplatně převést na Povodí Labe. Jsem přesvědčen, že město 
by si mělo tento historický majetek nechat a opravit ho za pomoci dotací. 

Jan Korytář, 
Změna pro Liberec

Rybník Tajch ve 
Vesci patří k  ne-
mnoha místům, kde se Libereča-
né mohou koupat. Jeho stav tomu 
ale příliš neodpovídá. Nejde jen 
o technický stav hráze, která potře-
buje opravu, ale také fakt, že rybník 
nebyl dlouhodobě odbahněn a do 
úprav jeho okolí a  zázemí pro ná-
vštěvníky město dlouhodobě moc 
neinvestuje. 

Jako Změna jsme v  minulém 

volebním období po složitých 
jednáních s  Povodím domluvili 
převod hráze na město, aby se tak 
scelil majetek a  mohli jsme při-
stoupit k vypracování projektu její 
opravy, revitalizaci celého území 
a  získání potřebných dotací. Bo-
hužel schválení koupě hráze od 
Povodí Labe blokovala v  zastu-
pitelstvu spolu s  ANO i  převážná 
část Starostů, takže záměr výkupu 
nebyl těsnou většinou ani opako-
vaně schválen. 

Primátor Zámečník vloni dekla-
roval, že součástí převodu bude 

i  povinnost Povodí Labe do urči-
tého termínu zajistit opravu hráze, 
ale z toho fakticky sešlo. V darovací 
smlouvě je totiž jen zcela bezzubé 
prohlášení, že Povodí Labe má do 
31.  12.  2025 opravu hráze pouze 
zahájit. To znamená, že termín na 
potřebnou realizaci opravy a  sa-
motné odbahnění pro nového 
vlastníka prakticky neexistuje. 

Možnost, že by mohlo město 
pozemky a  hráz získat zpět, tak 
v  budoucnu bude pouze na libo-
vůli Povodí Labe. Problém Staros-
tové pouze odsunuli, ale nevyřešili. 

Kdyby zastupitelé za SLK minulé 
roky převod hráze z  majetku Po-
vodí na město neblokovali, mohl 
se letos již rozeběhnout projekt její 
opravy.

Zbavování se historického ma-
jetku je podle mého názoru špatně, 
stejně jako neschopnost efektivně 
využívat různých dotačních zdro-
jů. Zrušením oddělení získávání 
dotací město ušetřilo ročně možná 
2 mil. Kč, ale o  kolik desítek mi- 
lionů se tak připravilo, už nikdo ne-
řeší. Takto se odpovědný hospodář 
nechová.

Dobrý hospodář se majetku nezbavuje

lina (což je důl ve všech směrech 
srovnatelný s  Turówem, včetně 
vlivů na okolí), povolení výjimky 
z  emisních limitů pro elektrárnu 
Chvaletice nebo předání nejšpina-
vější české elek-
trárny Počerady 
do rukou soukro-
mého investora.

Spor o  Turów 
není pohádka 
o  zlých 
P o l á -
cích 

a  hodných Češích. Češi a  Poláci 
spolu nemají bojovat, ale společně 
uspět. K  úspěchu není jiná cesta 
než co nejdřív nahradit hnědé uhlí 
obnovitelnými zdroji. Liberec jako 
největší město v regionu by v tom 

měl mít vůdčí roli. Že to jde, víme 
z příkladů srovnatelných měst tře-
ba v  Německu. A  mezi dobrými 
důvody proč to dělat je voda na 
čelném místě.

KRAJINA
Když zmizí voda, není 

čas na dlouhá řešení. 
Tím nejrychlejším 

a  zároveň účinným 
řešením je postarat 

se o  obnovu kra-
jiny. Jeden příklad: 

Frýdlantsko a  Hrádec-
ko mají v  kraji nejhustší síť 

melioračních trubek. Srážková 
voda odtéká pryč, místo aby zů-
stávala v  půdě. To můžeme změ-
nit poměrně rychle a  není důvod 
s  tím otálet. Ve městě je podob-
ným příkladem nakládání s dešťo-
vou vodou všude, kde je v blízkém 
okolí alespoň nějaká zeleň.

Voda a krajina (ve městě měst-
ská zeleň) musí být v  příštích 
letech skutečnou prioritou, s  pa-
třičným odrazem v  rozpočtech 
a  nasazení samosprávy. Zatím se 
o tom jen mluví.
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Lumír Vadovský, ODS

Právo vystoupit na 
zastupitelstvu mají 
všichni občané na-
šeho města. O tom, zda se ve svém 
důsledku jednalo o nenásilný pro-
jev, se dá ovšem s úspěchem pole-
mizovat. Pominu-li velmi agresivní 
rétoriku, za kterou by se nemuseli 
stydět ani zapálení komunisté v pa-
desátých letech, pak to, co následo-
valo po jejich rétorickém cvičení, 
bylo jednak buranským projevem 
neúcty vůči městu a  jeho zastupi-
telskému orgánu, a  pak hloupou 
demonstrací toho, že mají tito sa-
mozvaní zachránci světa pocit, že 
si mohou dovolit už téměř cokoli. 

Lehnout si na zem a v průběhu 

celého zastupitelstva ostentativně 
spát možná těmto aktivistům při-
šlo jako dobrý happening, ale byla 
to spíš nuda a buranství. Toto gesto 
bylo stejně bezobsažné jako větši-
na jejich požadavků obsažených 
v  jejich požadovaném vyhlášení 
stavu klimatické nouze. 

Pominu-li fakt, že už sousloví 
„stav klimatické nouze“ je nesmy-
sl, tak především obecné či nesmy-
slné sledování uhlíkové neutrality 
nikam nevede. Nic proti opatřením 
zadržujícím vodu v krajině, to po-
třebujeme, nic proti snaze o sníže-
ní užívání plastů, nic proti ochra-
ně životního prostředí, včetně jen 
obyčejné čistoty města, ve které 
má Liberec velké rezervy. Nic pro-
ti vysazování stromů a  rozumné 

ochraně zeleně, ale nesmyslná 
touha po uhlíkové neutralitě za ka-
ždou cenu, která zmítá celou Evro-
pou, je cesta do pekel. 

Ale rád bych těm aktivistům 
poděkoval. Svojí hloupou demon-
strací neschopnosti udělat něco 
rozumného ukázali, že jediné, 
co opravdu umějí, je jenom žva-
nit, lehnout si a spát. Bohužel jim 
primátor dovolil si udělat postel 
z  podlahy zastupitelského sálu… 
Ano, myslím si, že klimatické výky-
vy a možná i změny, které všichni 
vnímáme, je vážné téma. Zkusme 
proto hledat řešení a  navrhovat 
konkrétní opatření pro naše měs-
to. Vsedě za stolem a  bez demon-
strativních činů před kamerami na 
jednání zastupitelstva.

Jiří Šolc, SLK 

Na první pohled 
je jasné, kterak zlé 
město pro potřeby 
několika desítek běžkařů pálí zby-
tečně elektřinu a páchá ekologické 
chyby. Jak už to tak bývá, realita je 
mnohem složitější a zejména dlou-
holetí zastupitelé, tolik „přikládají-
cí pod oheň hněvu“, by ji měli znát. 
Já osobně areál ve Vesci také vidím 
jako letní, odpočinkový a  rekreač-
ní, ale nemohu přeci ignorovat slo-
žitější realitu.

Město Liberec vystavělo areál 
ve Vesci jako infrastrukturu pro 
„ukradené MS 2009“. Osobně si 
také myslím, že by bylo bývalo lep-
ší to mít nahoře v  Bedřichově, ale 
to už je dnes jedno. Důležité je, že 
na tuto stavbu a  vybavení čerpalo 
město dotaci ze státního rozpoč-
tu a  tato dotace má udržitelnost 
15 let, tzn. do roku 2023. Pro laiky 
udržitelnost znamená, že ten kdo 
dotaci dostal, musí minimálně po 
dobu udržitelnosti používat doto-

vanou věc k  účelu, ke kterému se 
zavázal v  žádosti. To znamená, že 
město Liberec dostalo dotaci na 
běžecký areál, včetně zasněžova-
cí infrastruktury, všech rozvodů, 
čerpadel, sněžných děl atd., musí 
minimálně do roku 2023 tuto infra-
strukturu používat ve prospěch cí-
lové skupiny, tj. rekreačních spor-
tovců. Naštěstí nikde není závazný 
indikátor, tj. kolik sněžných dnů to 
musí být, jinak bychom fakt sněžili 
do bláta.

Jak to funguje v  praxi posled-
ních několik let? Město si zavčasu 
rezervuje odběr elektrické energie 

a  zajištuje potřebné každoroční 
revize, celý rok udržujeme tech-
nologii v  provozuschopném sta-
vu. Na podzim připravíme měření 
a  regulaci systému, provádějí se 
předepsané zkoušky, tlakujeme 
systém a  potom pracovníci měs-
ta sledují počasí. Každý z  vás zná 
ty předpovědi na týden dopředu, 
prostě to nevychází a  spolehnutí 
na to není. Začali jsme zasněžo-
vat, pár dnů bylo počasí ok, pár 
desítek běžkařů běžkovalo a  po-
tom obleva... Prostě větru a  dešti 
neporučíme.

Ta hlavní debata ovšem přijde 
po roce 2023. Být připraveni a utra-
tit desetitisíce veřejných korun za 
rezervace elektřiny, revize a  opra-
vy? Nebo na zasněžování rezigno-
vat a technologii nechat chátrat či 
prodat? To je ta otázka, protože ti 
stejní lidé, kteří na nás dnes vrčí, že 
zasněžujeme v teple, na nás budou 
ukazovat, jak se nic nedělá, když je 
měsíc mráz a máme takový pěkný 
běžecký areál a za dotace koupené 
zasněžovací zařízení.

Na lednovém zastupitelstvu jsme byli svědky vystoupení „ekologické“ skupiny podporované 
Změnou pro Liberec, která svým prý nenásilným projevem v sekci určené pro občany využila 
práva vystoupit a promluvit k nám, zastupitelům.

Před pár dny se rozvířila debata nad zasněžováním malého běžeckého okruhu ve Vesci.

Umí jen žvanit, lehnout si a spát

Složitější příběh zasněžování ve Vesci
Poděkování firmě DGS
Již	delší	dobu	je	známým	
trendem	úspěšných	firem	tzv.	
společenská	odpovědnost.	
Profesionálové	na	to	mají	
anglickou	zkratku	CSR	a není	
to	nic	jiného,	než	že	to	jsou	
takové	aktivity	firmy,	které	
přinášejí	celospolečenský	
užitek.	Velké	firmy	na	to	jdou	
přes	různé	nadace,	jiné	firmy	
organizují	brigády	manage-
mentu	v sociálních	službách	
atd.	Po	návštěvě	vedení	města	
ve	firmě	DGS	se	dohodl	ná-
městek	Šolc	s vedením	firmy	
na	příspěvku	pro	jedno	kon-
krétní	hřiště.	To	se	také	stalo	
a firma	má	na	tomto	hřišti	
svoji	cedulku.	Děkujeme.	

Společnost	DGS	Druckguss	
Systeme,	s.r.o.,	přispěla	44 386	
Kč	na	rozšíření	dětského	hřiště	
na	nám.	Na	Lukách.	V loň-
ském	roce	na	této	herní	ploše	
nechalo	město	nainstalovat	
dvouvěžovou	herní	sestavu	se	
skluzavkou	a lanovým	mos-
tem,	dvě	pružinová	houpadla	
a pískoviště.	Dále	byly	prove-
deny	terénní	úpravy	a přesun	
stávající	vahadlové	houpačky.
Celkem	statutární	město	
Liberec	za	rekonstrukci	herní	
plochy	zaplatilo	264	tisíc	Kč.	
P.S.:	Pokud	vás	to	inspirovalo	
k podobně	velkorysému	cho-
vání,	napište	prosím	náměst-
kovi	na	solc.jiri@magistrat.
liberec.cz

Krátkézprávy
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Jaromír Baxa, 
Liberec otevřený 
lidem

Mohlo to být jinak. 
Před časem jsme na zastupitelstvu 
s  J. Berkim ze SLK vyjednali kom-
promis, aby do smlouvy o převodu 
bylo vloženo právo města získat  
Tajch zpět, když Povodí Labe do 
roku 2022 s  opravou nezačne. To 
aby po dalších volbách mohlo nové 
vedení města Tajch rekonstruovat 
samo, kdyby si to Povodí rozmys-
lelo.

SLK ale dohodu nedodrželi, pri-
mátor J. Zámečník dal Povodí Labe 
čas až do roku 2025 a  koaliční za-
stupitelé návrh silou svých hlasů 
schválili.

Musím přiznat, že teď mám kvůli 
Tajchu na své kolegy z koalice zlost. 
Nejde o  to, že nedodrželi dohodu. 
Jde o několikátý případ, kdy doslo-
va boří věci připravené z minulosti, 
aniž by nabídli lepší řešení, kterému 
by se dalo věřit.

Posuďte sami.
Povodí Labe mělo rybník ve sprá-

vě celé roky, vědělo o  havarijním 
stavu hráze, přesto v roce 2014 do-
šlo málem k protržení. 

Teď ale SLK, ANO a ODS předá-
vají rybník stejnému Povodí Labe, 
které hráz nechávalo chátrat, aby jej 
zrekonstruovalo. Sami přitom od-
mítli ve smlouvě pojistku, jak dostat 
Tajch zpět, kdyby se nic nedělo.

Přitom se mi v  minulých letech 

podařilo přesvědčit zastupitele 
a  postupně jsme scelili pozemky 
pod rybníkem do vlastnictví měs-
ta. Chyběla jen ta hráz, i  pozemek 
pod ní jsme už měli. Tomu zabránili 
především SLK. Ti ale přesto před 
volbami polepili nálepkami Liberec 
má starosti i okolí Tajchu a tvrdili, že 
rybník vyřeší. Mimochodem, nálep-
ky nejsou uklizené dodnes.

Primátor dnes říká, že ušetře-
né peníze použije na úpravy okolí. 

Jenže okolí rybníka nejde řešit dří-
ve, než se rybník odbahní a  než se 
opraví hráz. Odtěžené bahno musí 
u rybníka chvíli zůstat, aby z něj od-
tekla voda, než se odveze. Pokud se 
udělají nějaké úpravy okolí, hrozí, že 
během rekonstrukce vezmou za své.

Další věc je, že žádné peníze na 
úpravu okolí rybníka nejsou připra-
veny ani v rozpočtu, ani v rozpočto-
vém výhledu až do roku 2023. Přes 
všechna slova má koalice zjevně 
jiné priority, jako např. příspěvek na 
rekonstrukci skokanských můstků 
na Ještědu a podobně.

Myslím, že kdyby koalice pokra-
čovala v  tom, co bylo připraveno, 
rekonstrukce Tajchu už mohla po-
malu začít. Takhle se nejspíš nesta-
ne nic ani deset let po havárii hrá-
ze. Pokud před volbami přeci jen 
s velkou slávou upraví alespoň pláž, 
bude to zbytečná práce, která se při 
rekonstrukci rybníka nejspíš zničí.

Skuteční starostové by se ale 
k obecnímu majetku chovali úplně 
jinak.

Šance na rekonstrukci Tajchu je pryč
Koalice Starostů, ANO a ODS protlačila předání pozemků pod rybníkem Tajch Povodí Labe, protože do opravy Tajchu se jim 
prostě nechce.

Renata Balašová,
Šárka Prachařová,
ANO 2011

Od uznání volebního práva 
českým ženám uplynulo století. 
První poslankyně Božena Viková-
-Kunětická, zvolená v  roce 1912, 
nebyla tehdy muži do parlamentu 
vpuštěna, my jsme byly zvoleny 
a do zastupitelstva máme zcela sa-
mozřejmě volný přístup. Ženám se 
bez debat celkově žije lépe. Je nás 
v  populaci 51 %, ale v  Poslanecké 
sněmovně máme jen 22 % a v libe-
reckém zastupitelstvu představuje 
ženské pokolení 28 %. Ve Rwandě 
zasedá v dolní komoře parlamentu 
dokonce 61 % žen, bohužel však 
díky genocidě. Až čas ukáže, jak se 

Rwanda pod taktovkou žen změ-
ní. My se však nechystáme převzít 
mužskou roli lovců mamutů, ale 
rády bychom, abychom mohly pro 
ženy v Liberci v tomto „století žen“ 
udělat více. V zastupitelstvu se vní-

máme napříč politickým spektrem 
a mnohdy nás ženská témata posu-
nou blíže k sobě. V tu chvíli je cítit 
sounáležitost bez stranické přísluš-
nosti. To samé jsme cítily, když ženy 
z Extinction Rebellion na lednovém 
zastupitelstvu města Liberec před 
zastupiteli ležely na zemi, předvá-
dějíce mrtvé. Soucítily jsme s nimi. 

Tato aktivistická skupina zvolila 
hlas žen a  z  našeho pohledu dost 
neakceptovatelnou formu prosazo-
vání svého názoru. Není jistě náho-
dou, že ženský hlas je slyšet ze všech 
světových stran a  odvětví, Greta, 

Angela, Ursula nebo nám nejbližší 
slovenská Zuzana… Kromě klima-
tických požadavků nás jako zastu-
pitelstvo žádalo hnutí Rebelie proti 
vyhynutí o dialog. Renata ani Šárka 
vám nechtějí, milé Rebelky, nic roz-
mlouvat, jen vám nabízíme pomoc-
nou ruku, abyste na té podlaze sálu 
zastupitelstva už nikdy nemusely 

ležet. Rády bychom uspořádaly 
otevřené apolitické setkání pod ná-
zvem Ženskýma očima a  podívaly 
se na Liberec našima očima, co nás 
jako pracující ženy, maminky, singl 
ženy, studentky nebo důchodky-
ně trápí, co nám chybí, prostě se 
vás žen ptáme, jak vidíte Liberec 
ženskýma očima? Jako jedno ze zá-
sadních témat této doby vnímáme 
klimatickou změnu, a proto vás, Re-
belky, a nejen vás zveme na setkání. 
Místo a čas oznámíme na stránkách 
města Liberec.

P. S. pro muže: Lovit mamuty 
za vás nechceme, ale chceme vám 
zprostředkovat ženský pohled a sli-
bujeme, že z  ulovených mamutů 
vám i  nadále budeme rády připra-
vovat chutné steaky.

Rebelky ženskýma očima

Vážení čtenáři, texty uveřejněné v zastupitelské rubrice Názory zastupitelů najdete také na internetových stránkách  
www.liberec.cz/zastupitelstvo
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Jaroslav Zámečník, 
SLK

VESECKÝ TAJCH 
MÁ BUDOUCNOST

O  rekonstrukci vodního díla se 
postará Povodí Labe. Rekonstrukce 
hráze si totiž vyžádá minimálně 30 
mil. Kč, které město nemá. Chce-
me, aby město Liberec naopak svo-
ji pozornost zaměřilo na úpravu 
okolí Tajchu, po kterém právě ob-
čané tolik volají. Plánujeme opěrné 
zídky, schůdky do vody a plovoucí 
molo. Zastupitelstvo města už 
schválilo bezplatný převod pozem-
ků na Povodí Labe s  podmínkou, 
že oprava hráze musí začít do roku 
2025. Když se tak nestane, pozem-
ky si město vezme zpět. Město má 
už nyní připravené finanční pro-
středky pro projektovou přípravu 
odděleného pásu pláže, kam by 
byly umístěny vstupy do vody a la-
vičky.

HISTORICKÝ DŮM  
V DOLNÍM CENTRU

Městský dům v Orlí ulici č.p. 139 
se bourat nebude a začneme s jeho 

rekonstrukcí.  Před několika měsíci 
dokončená projektová dokumen-
tace a  rozpočet ukázaly, že nákla-
dy na rekonstrukci tohoto domu 
dosáhnou pravděpodobně až 40 
mil. Kč. Na straně druhé stojí ale 
historická hodnota dolního centra 
Liberce. Tento dům je hodnotnou 
ukázkou poslední pozdně klasicist-
ní zástavby a  figuruje již na mapě 
stabilního katastru z roku 1843. 

Rada města se proto rozhodla 
pro citlivou rekonstrukci dochova-
ného historického objektu. V domě 
vznikne 12 nových bytů s  podpo-
rou cca 20 mil. Kč z fondů EU. 

ÚZEMNÍ PLÁN VE FINÁLE 
V případě nového návrhu územ-

ního plánu už neplánujeme žádné 
zásadní změny. Vycházíme z    po-
slední verze bývalého vedení měs-
ta z  června  2018, která je veřejně 
dostupná na internetu marushka-
pub.liberec.cz. Při jeho veřejném 
projednávání vzniklo přibližně 600 
dalších námitek. Rozhodli jsme 
se pouze přibližně třem desítkám 
námitkek vyhovět a tím mírně ko-
rigovat některé detaily v  návrhu 
územního plánu. Opakované ve-
řejné projednání připravujeme na 

druhou polovinu roku 2020. Priori-
tou je nyní co nejrychleji dokončit 
územní plán. Současně se schvá-
lením územního plánu chceme 
připravit i  jeho první změnu, aby-
chom mohli vyhovět dalším poža-
davkům a  potřebám, které se už 
do dokončovaného návrhu z  nej-
různějších důvodů nestihly nebo 
nedostaly. 

Snaha některých zastupitelů 
zcela zhatit práci posledních 12 let 
a  vynaložené náklady ve výši cca 
30 mil. Kč vůbec nechápu a  ne-

podporuji. O  konečném návrhu 
územního plánu bude rozhodo-
vat veřejně zastupitelstvo města 
v roce 2021. 

DESET NOVÝCH AUTOBUSŮ 
PRO LIBEREC

Liberec se po dvou letech může 
těšit na nové moderní autobusy. 
Prvních 10 nových kloubových au-
tobusů na ekologický pohon CNG 
do Liberce dorazí na konci léta. 
Zakázku, kterou vypsal Dopravní 
podnik města Liberce a  Jablonce 
nad Nisou, vyhrála firma Solaris za 
cca 79,7 mil. Kč. Podobné autobusy 
už jezdí například v Olomouci, Plz-
ni nebo v Praze. Na další várku 20 
kratších autobusů je vypsáno ak- 
tuálně další výběrové řízení. 

JIZERSKÁ 50 ZALITÁ SLUNCEM 
A 8 141 ÚČASTNÍKŮ

Tento ročník Jizerské 50 si bude-
me pamatovat ještě hodně dlouho. 
Nejenže se ho zúčastnil dvojná-
sobný olympijský vítěz Nor Petter 
Northug a  přihlásilo se do něj re-
kordních 8 141 závodníků, ale pře-
devším pořadatelům přálo počasí. 
Sluncem zalité závody ukázaly, jak 
krásná umí Jizerská 50 být.

Rekordní Jizerská 50, moderní autobusy  
a budoucnost Veseckého rybníka

V Orlí 139 vznikne 12 nových bytů
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Kultura, historie, společnost

Galileo podle Petra Síse 

Dejte jim druhý život
Komunitní	středisko	Kontakt	
Liberec	se	připojilo	k celore-	
publikovému	projektu	„Druhý	
život	dětské	knihy“,	který	se	
uskutečňuje	pod	patronací	
Nadace	Konto	Bariéry.
Cílem	projektu	je	sbírat	dět-	
ské	knížky,	které	poslouží	dál	
dětem	ze	sociálně	znevýhod-	
něného	prostředí.
Mezi	obdarovanými	jsou	děti	
ze	sociálně	znevýhodněných	
rodin	a také	instituce	pracu-	
jící	s dětmi.	V rámci	podpory	
sociálně	znevýhodněných	
rodin	byly	knihy	předány	i dě-	
tem,	které	žijí	na	ubytovnách	
v Liberci.	Pro	mnohé	z nich	to	
byl	velký	zážitek.
Projekt	„Druhý	život	dět-
ské	knihy“	trvá	do	odvolání
a zájemci	mohou	dětské	
knihy	nosit	do	Centrálního	
klubu	seniorů	(Palachova	
504/7,	Liberec	1)	od	pondělí	
do	čtvrtka	od	10.00	do	17.00	
a v pátek	od	10.00	do	14.00	
hodin.
O knihy	se	mohou	přihlásit
i instituce	pracující	s dětmi	
ze	sociálně	znevýhodněného	
prostředí.

Krátkézprávy Anifilm 2020 s bohatým programem
Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm se po osmnácti ročnících v jihočeské Třeboni 
letos poprvé koná v Liberci. Co Anifilm chystá pro domácí i zahraniční návštěvníky? 

Gabriela Zajícová

Anifilm je soutěžní festival, pro-
to jeho významnou část tvoří me-
zinárodní soutěžní program. Zna-
mená to, že animované filmy se 
utkají o ceny hned v několika ka-
tegoriích. Členové mezinárodních 
porot vyberou nejlepší animované 
filmy z  kategorií celovečerní film 
pro děti a  dospělé, krátký a  stu-
dentský film, VR film, videoklip, 
abstraktní a  nenarativní animace 
a počítačové hry. Další soutěží na 
Anifilmu je národní soutěž Český 
obzor, kde bude udělena mimo 
jiné cena za Nejlepší české animo-
vané dílo. O poslední ceně Anifil-
mu rozhodnou sami diváci, kteří 
udělí Cenu města Liberec.

Filmový nesoutěžní program 
se zaměří na hudbu a zvuk v ani-
movaném filmu. „Toto téma se 
promítne do nesoutěžního pro-
jekčního programu, do předná-
šek a  prezentací, doprovodného 
nefilmového programu a  také do 
skladby pozvaných hostů a  po-

rotců,“ vysvětluje programový 
ředitel Anifilmu Pavel Horáček. 
Další z  programových sekcí s  ná-
zvem Oprášená klasika nabídne 
zrestaurované tituly české nebo 
světové animované či trikové his-
torie. Nekorektní a  většinově ne-
přijatelné filmy a seriály výhradně 
pro dospělé promítané na nečeka-
ných místech nabídne sekce Půl-
noční animace promítání. 

Sekce Zvláštní uvedení představí 
filmy nespadající do žádné z  ka-
tegorií, které by ale neměly unik-
nout publiku festivalu. Animo je 
označení kurátorsky zaštítěného 
programu pro děti a dospívající a je 
nepostradatelnou a  vyhledávanou 
součástí Anifilmu. Přehlídku nej-
zajímavějších celovečerních filmů 
z  tuzemské distribuce uplynulého 
a letošního roku nabídne sekce Bi-
lance, která je určena širšímu pub-
liku a rodinám s dětmi. Game a VR 
zóna je prostor, kde si návštěvníci 
mohou zahrát hry ze soutěže a jiné 
doprovodné nezávislé hry, otesto-
vat VR instalace pro dětské pub-

likum a  širší veřejnost. Důležitou 
součástí je VR kino, kde se prezen-
tují vybrané soutěžní animované 
VR filmy. Dílny animace jsou ob-
líbené workshopy pro děti a  ve-
řejnost, kde si návštěvníci mohou 
vyzkoušet nejrůznější animační 
techniky, a to pod vedením odbor-
ných lektorů s  mnohaletou zkuše-
ností. Děti si budou moci vyzkoušet 
také práci zvukového mistra v  ru-
chovém studiu. A  kdo bude nasy-
cen animovanými filmy, může se 
vydat na výstavu nebo na koncert.

Anifilm zahájil předprodej ná-
vštěvnických akreditací za zvý-
hodněnou cenu. Do 31.  března 
jsou téměř o  čtvrtinu levnější, za 
800 korun. Návštěvnická akredita-
ce umožní vstup zdarma na čtyři 
projekce denně, vstupy na vybra-
né doprovodné programy a výsta-
vy a do VR a game zóny. Akreditaci 
lze jednoduše objednat přes web 
Anifilmu. Akreditace bude připra-
vena ve Festivalovém centru na 
zámku v Liberci ode dne zahájení 
festivalu. 

O vizuální podobu Anifilmu 2020 se postarala 
Michaela Mihalyiová a Dávid Štumpf. 
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DFXŠ

„Mnohá díla 
v  tisíciletých dě-
jinách hudební 
kultury označu-
jeme jako nad-
časová, což se 
projevuje tím, že 
nepotřebují ko-
lorit doby vzni-
ku k  tomu, aby 
živě promluvila 
k současnému divákovi. 

K  takovým rozhodně nále-
ží uhrančivá vrcholná opera 
salzburského génia W. A. Mo-
zarta Don Giovanni.“ Těmito 
slovy nastínila svou koncepci 
k  připravované liberecké insce-
naci „opery oper“, jak bývá dílo 
tradičně nazýváno, maďarská 
režisérka, působící v  Gerhart-
-Hauptmann-Theater v  Žitavě, 
Dorotty Szalma. Zároveň se jed-
ná o její první hostování v Liber-
ci. Pravdou je, že od slavné praž-
ské premiéry Dona Giovanniho, 
29. října 1787 v Nosticově diva-
dle, za řízení samotného skla-
datele, nás letos dělí 232 let, ale 
publikum po celém světě nepře-
stává žasnout nad strhujícím 
hudebním zpracováním osudu 
bezohledného prostopášníka 
Dona Juana. 

Specifikem liberecké inscena-
ce je rovněž řada nových pěvec-
kých hostů. V  titulní roli Dona 

Giovanniho se po boku vynika-
jícího Csaby Kotlára představí 
známý muzikálový zpěvák Ra-
dim Schwab, který kromě „don-
chuanské“ vizáže disponuje 
i  kultivovaným a  klasicky vede-
ným hlasem. Italská sopranistka 
Lisa Algozzini spolu s Věrou Po-
láchovou ztvární Donnu Elvíru. 
Role Donny Anny se zhostí Van-
da Šípová a  Barbora Řeřichová, 
selskou dívku Zerlinu studují 
sopranistky Shoushik Barsou-
mian (Američanka arménského 
původu) a  Anna Kozlakiewicz 
z Polska. Roli venkovana Maset- 
ta studuje skvělý mladý basista 
původem z  Liberce Josef Kova-
čič. K  hudebnímu nastudování 
této jedné z  nejslavnějších svě-
tových oper, úzce svázané s čes-
kými zeměmi, byl přizván zku-
šený dirigent Stanislav Vavřínek. 
Na premiéry Dona Giovanniho 
se do Šaldova divadla můžeme 
těšit 6. a 8. března.

DON GIOVANNI
V březnu probíhá tradiční celostátní knihovnická kampaň Bře-
zen – měsíc čtenářů na podporu čtenářství a knihoven. České 
knihovny se v ní obracejí na veřejnost a nabízejí celou řadu 
zajímavých akcí a pořadů. 

Březen – měsíc čtenářů

Krajská vědecká 
knihovna v Liberci 

Kampaň Březen  – 
měsíc čtenářů každo-
ročně vyhlašuje Svaz 
knihovníků a  infor-
mačních pracovníků 
(SKIP) ČR a  mnoho 
knihoven napříč celou 
zemí se k  ní připoju-
je s  vlastními pořady, 
výstavami a  projekty. 
A  protože si v  tomto 
roce připomínáme 
350. výročí úmrtí uči-
tele národů Jana Amo-
se Komenského, bu-
dou některé z projektů 
a  akcí měsíce čtenářů 
tematicky zaměřené 
na vzdělávání.

Nejinak tomu bude 
i  v  Liberci. Hned 
5. března bude v Kraj-
ské vědecké knihovně hostovat 
Divadlo Maléhry s  představením 
Čtení ke kafi. Ve scénickém čtení 
fejetonů „ke kafi“ z rukopisů jedné 
z účinkujících, Daniely Zbytovské, 
vystoupí mimo jiné i  známá he-
rečka Barbora Seidlová. Dále se 
můžete těšit na burzu knih a  ča-
sopisů nebo oblíbené Rande s kni-
hou naslepo.

Pro děti se připravuje večerní 
akce S baterkou do knihovny nebo 
tradiční přespávání v  knihovně 
s názvem Noc s Andersenem. Prv-
ní březnovou sobotu chystáme 
dopolední pohádkové představení 
pro nejmenší. Komenského výročí 
mimo jiné připomene další ročník 
renomované konference Součas-
nost literatury pro děti a  mládež 
18.–19. března v budově knihovny 
a  letos se zaměří na téma poezie. 
Kompletní program Března – mě-
síce čtenářů naleznete v průběhu 
února na webových stránkách 
knihovny. 

Každoročně také v  Březnu  – 
měsíci čtenářů vyhlašuje SKIP ČR 
soutěž Nejlepší čtenář roku, která 

cílí vždy na konkrétní čtenářskou 
skupinu. Vzhledem k  výročí J. A. 
Komenského budeme letos hledat 
nejlepšího čtenáře  – učitele. Tedy 
pedagoga, který svým přístupem, 
vlastním zanícením a dobrou spo-
luprací s knihovnami aktivně pod-
něcuje a vede své žáky k četbě. Do 
soutěže mohou své kandidáty no-
minovat přímo žáci.

V  liberecké knihovně tato sou-
těž probíhá již od počátku úno-
ra v  oddělení Knihovna pro děti 
a  mládež a  v  městských poboč-
kách. Všichni dětští čtenáři mo-
hou nominovat svého oblíbeného 
učitele, který je přivedl k  četbě 
a  sám je aktivním čtenářem. 
Anketní lístky jsou k  dispozici 
v knihovně i na pobočkách.

V  průběhu března vyhodno-
tíme nejlepší čtenáře  – učitele 
našeho města i  kraje a  vybereme 
kandidáta, který postoupí do ce-
lostátního kola. Vítěz letošního 
ročníku soutěže Čtenář roku 2020 
bude jako každoročně vyhlášen na 
předávání výročních knižních cen 
Magnesia Litera. 

Titulní úlohu Dona Giovanniho alternují 
Csaba Kotlár a Radim Schwab

Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010, Nad Školou 1675, Liberec 30. Vstupenky v prodeji v síti www.evstupenka.cz. 
Změny programu vyhrazeny. Kompletní program na webu. www.vratislavice101010.cz

AKCE
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VĚRA MARTINOVÁ
– JUBILEUM TOUR 2020

Koncert13

21
10. REPREZENTAČNÍ PLES 
MO A ZŠ VRATISLAVICE

Tanec

24
PAN HALPERN
A PAN JOHNSON

Divadlo

3březen

LUKÁŠ PAVLÁSEK
Divadlo3

21
PAVEL CALLTA –
SOUČÁST TOUR 2020

Koncert

25
POSLEDNÍ
ARISTOKRATKA

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

Od prvních lednových dnů se 
přitom dům (celkem 22 lůžek) 
rychle zaplňuje, což ukazuje, jak 
velká potřebnost (zejména v  zim-
ních měsících) tady byla. Praktic-
ky ihned organizace Návrat, o.p.s., 
která pro město AD provozuje, ob-
sadila všechny tři byty pro rodiny 
(12 lůžek) a  momentálně i  7 z  10 
lůžek pro ženy, vč. toho bezbariéro-
vého. Všichni klienti krátkodobým 
ubytováním řeší akutní tíživou so-
ciální situaci, tedy absenci střechy 
nad hlavou, souběžně ale i  další 
problémy, jakými jsou chybějící 
pracovní uplatnění, zajištění a pře-
vzetí dětí do péče aj. 

Návrat, který v  Liberci pro-
vozuje i  mužský azyl Speramus 
v  dolním centru, při vyhledávání 

klientů spolupracuje i s dalšími or-
ganizacemi, jimiž namátkou jsou 
Centrum intervenčních a  psycho-

sociálních služeb Libereckého kra-
je, Naděje Liberec, Domovy Sv. Mo-
niky a Sv. Anny pro matky s dětmi 
(provozuje oblastní charita), Most 
k naději, Advaita, potravinová ban-
ka, městská policie atd.

Azylový dům v objektu ve Věkově 
ulici nahradil služby mateřské ško-
ly, která přesídlila už před sedmi 
lety do nového sousedního objek-
tu. Nevyužívanou vilu jsem proto 
v  roce 2016 navrhl přestavět na 
tolik chybějící azylové zařízení. Pe-
níze na devítiměsíční rekonstrukci 
(18 milionů) se podařilo získat z In-
tegrovaného plánu rozvoje území. 
Aktuální informace poskytuje AD 
především na facebooku na adre-
se Azylový dům pro ženy a  rodiny 
s dětmi v Liberci.

V novém azyláku Věkova je už téměř plno
Nový azylový dům, který jsme otevřeli v závěru loňského roku, je téměř plný. Nová sociální služba sídlí ve sto let staré zrekon-
struované vile ve Věkově ulici v Ruprechticích a je k dispozici dvěma cílovým skupinám – ženám a rodinám s dětmi. Ta první 
dosud neměla zastání v Liberci, ta druhá v celém kraji.

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.

ÚTERÝ

18. 02.
14.00 hod.

velký sál  
Lidové sady

Seniorské šibřinky 
Vstupenky v hodnotě 70 a 50 Kč  

v prodeji v CKS. 

ÚTERÝ

18. 02.
14.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Hudební odpoledne  
s harmonikou 

ÚTERÝ

25. 02.
16.00 hod.
restaurace  
Budvarka

Hospodský kvíz 
Startovné 30 Kč.

ČTVRTEK

27. 02.
10.00 hod.

Home Credit Aréna
Tréninkové dopoledne  

v kuželně

PÁTEK

28. 02.
10.00 hod.

Bílá klubovna,  
5. patro

Gaetano Donizetti  - Nápoj lásky  

povídání o opeře v Divadelní kavárně

PÁTEK

28. 02.
10.00 hod.

bazén Liberec Přeplavme kanál La Manche

ÚTERÝ

03. 03.
14.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Hudební odpoledne  
s harmonikou

ÚTERÝ

17. 03.
14.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Hudební odpoledne  
s harmonikou

ČTVRTEK

19. 03.
16.30 hod.

Obřadní síň liberecké 
radnice

Předjarní koncert 

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.
Cvičení pro seniory v rytmu hudby - 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.

Sdružení TULIPAN, z.s.

Sdružení Tulipan v rámci projek-
tu „S  podporou k  lepší péči“ chce 
tímto oceněním připomenout ne-
nahraditelnost, obětavost a  vnitřní 
sílu neformálně pečujících osob, 
které se v  domácích podmínkách 
starají o  své blízké s  hendikepem 
či seniory, kteří potřebují pomoc 
druhých. Péče je jim životní náplní. 

Jejich často nelehký úděl si zaslou-
ží pozornost a  ocenění nás všech. 
Nominovaní pečující Libereckého 
kraje se s námi podělili o svůj příběh 
a získali finanční a věcné dary. 

 Děkujeme také všem zúčast-
něným městům, obcím a  dalším 
subjektům Libereckého kraje, kte-
ré přispěly na transparentní účet  
č. 5601984319/0800 či se podílely na 
realizaci této akce.

Ocenění neformálních 
pečujících osob

V závěru loňského roku se uskutečnilo slavnostní vyhlášení 
Ocenění neformálních pečujících osob Libereckého kraje.
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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. 1. DO 31. 1. 2020

33/20
DPMLJ (15.–27. 1.): peněženka Vojtěch Mokrý, mobil, maketa mobilu, 
průkaz Marek Šolta, průkaz Marat Khazeyev, igelitová taška (oblečení), 
čepice, 2× rukavice, krmivo pro psy, dokument Petr Janata, deštník

30. 1. 

31/20 klíč 28. 1. 

30/20 klíče 28. 1. 

27/20 klíče 24. 1. 

26/20
nálezy DPMLJ (nalezeno 9.–16. 1.): peněženka Alžběta Vanerová, mobil, 
platební karta, svačinový box, sportovní vak, čepice, rukavice, 2× deštník

24. 1. 

25/20 průkaz – Raul Podrazil 23. 1. 

24/20 taška cestovní Martin Novák 22. 1. 

22/20 sportovní taška – pánské oblečení 20. 1. 

21/20 peněženka Tereza Bučková 20. 1. 

18/20 mobilní telefon 17. 1. 

17/20
DPMLJ (nalezeno 3.–8. 1.): peněženka Kristýna Jirků, 2× deštník, mobil, 
mikina, batoh, igelitová taška – sportovní souprava, igelitová taška – boty

17. 1. 

15/20 mobilní telefon 16. 1. 

14/20 hodinky 16. 1. 

13/20 prsten 14. 1. 

12/20 karty – Lenka Bašná 13. 1. 

10/20
nálezy DPMLJ (nalezeno 25. 12. 2019.–2. 1. 2020): průkaz Monika Kotr-
manová, čepice, 2× mobilní telefon, elektronická cigareta, pepřový sprej, 
igelitová taška – košile, karta Jakub Paťava

10. 1. 

7/20 mobilní telefon 9. 1. 

6/20 dioptrické brýle 8. 1. 

5/20
nálezy ČD: taška s léky; 2× čepice, kufr (pánské oblečení); mikina; rukavice; 
vak (oblečení); deštník s čepicí; finanční hotovost, klíče

8. 2. 

4/20
nálezy DPMLJ (nalezeno 12.–27. 12.): maketa mobilního telefonu, dámské 
boty, 3× čepice, karta Daniela Lešková, 2× mobil, dámský kabát, rukavice, 
karta Miroslav Jetleb, taška Jindřiška Svobodová, 2× brýle, deštník

7. 2. 

1/20 klíče 2. 1. 

Sdružení TULIPAN, z.s.

Dělat smysluplnou práci, vzdě- 
lávat, pomáhat najít práci těm, kte- 
ří chtějí pomoc. O to se zasluhuje 
projekt „3K pro praxi“ financovaný 
z Evropského sociálního fondu, rea- 
lizovaný Sdružením Tulipan, z.s.,  
a vzdělávací a poradenskou společ- 
ností AABYSS, s.r.o.

Projektem prošly již desítky osob 
se zdravotním znevýhodněním  
a s kumulací hendikepů, ty má pod 
svými křídly Sdružení Tulipan. Velký 
počet proškolených a rekvalifikova- 
ných maminek stojí za společností 
AABYSS, s.r.o. Do projektu se hlásí 
lidé, kteří z různých důvodů delší 
dobu nepracovali. Např. jim to ne- 
umožňoval zdravotní stav, byli na 
mateřské nebo rodičovské dovolené, 
jsou nezaměstnaní a starší 50 let atd. 
Pro každého účastníka je připraveno 
individuální kariérové poradenství, 
motivační kurzy cílené na orien- 
taci na trhu práce, kurzy digitální 
gramotnosti, pracovní diagnostika  

a tréninky pracovního uplatnění, 
doprovodné sociální činnosti jako  
arteterapie, muzikoterapie a další. 
Velkým přínosem je, že člověk na 
sobě pracuje, potkává se s novými 
lidmi, může sdílet své zkušenosti  
a naskytnou se mu nové příležitosti, 
ať už je to zajímavé pracovní místo 
nebo rekvalifikační kurz, který by si 
sám nemohl dovolit zaplatit.

„Díky projektu 3K pro praxi jsem 
vyřešila neshody s bývalým zaměst- 
navatelem, kam jsem se již nemoh- 
la po rodičovské vrátit. Našla jsem 
si novou práci na poloviční úvazek  
a jsem moc spokojená, protože pěk- 
ně stíhám pracovat i být s rodinou,“ 
říká účastnice projektu Romana G.

„Tento projekt je určitě smyslupl- 
ný, což dokazuje počet rekvalifiko- 
vaných a zaměstnaných maminek,“ 
hodnotí konzultantka Mirka.

Projektové aktivity probíhají ještě 
tento rok, zájemci se mohou podívat 
na webové stránky projektu www.3k- 
propraxi.cz, kde získají kontakt na 
organizátory.

Odbor správní a živnostenský

Statutární město Liberec nabízí 
k  prodeji nalezené movité věci na 
území města Liberce za období 2015 
a 2016, které připadly do vlastnictví 
města ve smyslu ustanovení § 1057 
odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších před-
pisů.

Nalezené věci budou nabídnuty 
k  prodeji v  simulované dražbě (se-
znam věcí včetně vyvolávací ceny 
bude před akcí zveřejněn na webo-
vých stránkách města). V den dražby 
bude dán prostor 30 minut k  pro-
hlídce nabízených věcí. Věc bude 
prodána dražiteli, který učiní nej-
vyšší podání. Cena zájemce nesmí 
být nižší, než je stanovená vyvolá-
vací cena, a podání se musí zvyšovat 
minimálně o 10 Kč. 

Věc bude vydána po uhrazení 
kupní ceny na místě. Upozorňuje-

me, že se ve většině případů jedná 
o  použité věci, které po dobu 3 let 
byly uschovány bez používání. Sta-
tutární město Liberec nenese žád-
nou odpovědnost za stav ani funkč-
nost a na žádné pozdější reklamace 
nebude brán zřetel.

Prodej (včetně prohlídky) se 
uskuteční dne 16.  3.  2020 v  čase 
15.00–17.00 hodin v  zasedací 
místnosti č. 11, v budově historic-
ké radnice. Dle rozhodnutí rady 
města bude výtěžek z dražby, v sou-
ladu se zákonem o obcích, poskyt-
nut formou daru školám, nadacím, 
sociálním ústavům, zdravotnickým 
zařízením, neziskovým organiza-
cím, příspěvkovým organizacím 
města apod., s podmínkou činnosti 
příjemce daru na území města Li-
berec.

Prodej zajišťuje odbor správní 
a živnostenský. Případné informace 
na tel. 485 244 948.

Cesta k novému zaměstnání
Prodej nalezených věcí
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Jizerská 50

„Neskutečný zážitek, opravdu jsem si to tady moc 
užil. Téměř po celé trati byli diváci a  povzbuzovali 
mě. V polovině závodu mě pak mile překvapila živá 
hudba. Z Jizerské 50 si odvážím celkově velmi dobrý 
pocit, rád se zase vrátím,“ říkal v cíli Northug, který se 
vešel do první 50 startovního pole.

Závodu dominoval jiný Nor Andreas Nygaard, kte-
rý dojel s  náskokem před Oskarem Kardinem. Mezi 
ženami se čekalo hodně od Češky Kateřiny Smutné. 
Té ale domácí radost soupeřky zkazily a kvalitním vý-
konem ji odsunuly až na pátou pozici. Vyhrála Švéd-
ka Britta Norgren.

„Škoda, na konci jsem dostala sílu a měla pocit, že 
je mohu dojet. Na třetí místo mi mnoho nescháze-
lo. Být závod o pár kilometrů delší, ztrátu doženu,“ 
měla jasno v cíli Smutná. Nejlepším Čechem se stal 
Jirka Pliska, který předjel i českou legendu Stanislava 
Řezáče.

53. ročník ČEZ Jizerské 50 měl za celé tři závodní 
dny 8 141 účastníků, což znamená překonání loň-
ského rekordu o  neuvěřitelných 434 závodníků. Má 
se vůbec kam Jizerka rozšiřovat? „Přemýšlíme, jak 
program i  dále přibližovat začátečníkům. Těm mo-
mentálně nenabízíme kratší variantu závodu volnou 
technikou. Možná se jí ale v blízké budoucnosti do-
čkáme,“ prozrazuje mluvčí závodu Richard Valoušek.

Tomáš Trsek

Matouš Čepelík (2008) byl nasa-
zen jako 2. hráč do dvouhry. První 
a  druhé kolo zvládl bez problému, 
když postupně porazil Wirglera 
(Znojmo) a  následně Čanka (Pros-
tějov). Matouš ve čtvrtfinále podlehl 
Košárkovi (Prostějov), a  obsadil tak 
ve dvouhře 5. místo. Krásného úspě-
chu pak dosáhl ve čtyřhře. Po boku 
Jana Raštici (Prostějov) prošli turna-
jem bez ztráty jediné sady, a zaslou-
ženě se tak radují z titulu „mistr ČR“.

Honza Kreysa (2009) posbíral 
zkušenosti a rozhodně se neztratil. 
V prvním kole přešel přes štvanic-
kého Šidlíka po setech 6:2, 4:6, 6:2. 
Mezi nejlepšími 16 hráči pak ne-
stačil na 4. nasazeného hráče Kryš-
tofa Komínka (TK Sparta) a podle-
hl 2:6, 5:7.

8 141 účastníků Matouš Čepelík mistrem ČR
Tento ročník ČEZ Jizerské 50 si budeme pamatovat ještě 
hodně dlouho. Nejenže se ho zúčastnil dvojnásobný olympij-
ský vítěz Nor Petter Northug a přihlásilo se do něj rekordních 
8 141 závodníků, ale především pořadatelům přálo počasí. 

Tenisové mistrovství ČR do 12 let se konalo v Jablonci n/N. 
LTK Liberec reprezentovali Matouš Čepelík a Jan Kreysa.

Matouš Čepelík a Jan Raštica


