
Hlediště divadla se mění
Červen 2020	 		 Vychází	v nákladu	54 200	kusů	|	zdarma

V květnu začala rekonstrukce hlediště Šadlova divadla. Nejviditelnější změnou je odstranění rudých kazetových obkladů. Nové 
měly být také sedačky, ale ty musí kvůli omezení výdajů ještě vydržet. Viz str. 20. Foto Jan Král

Bývalá	lesní	školka	
s dřevěným	srubem	
v Ruprechticích	opět	
ožije.		

Str. 19

Srub patří dětem

Redakce

Z  pověření primátora jedná se 
zástupci desítky dotčených byto-
vých družstev o společném postupu 
zastupitel Michal Hron. Jeho úko-
lem je otevřeně objasnit členům 
družstev právní postavení, v  němž 
se město ocitlo, a  společně s  nimi 
hledat takové řešení, které bude při-
jatelné pro všechny a které také dá 
všem natrvalo právní jistotu. 

Po několika kolech jednání do-
sáhli zúčastnění základní shody 
o  nejdůležitějších otázkách spo-
jených s  procesem zamýšleného 
převodu podílů města na druž-
stevníky. V příštích týdnech budou 
všechny strany usilovat o  zakot-
vení hlavních principů do písem-
né dohody o společném postupu, 
která se stane základem pro další 
kroky města a jeho orgánů.   
 Pokračování na str. 15

Družstevníci o byty nepřijdou
Problém s více než tisícovkou bytů v domech, které před dvaceti lety vybudovalo město 
společně s bytovými družstvy, se blíží řešení. K němu je ale potřeba najít právně konformní 
postup, který vyloučí jakékoli případné zpochybňování v budoucnu. Družstevníci o své byty 
nepřijdou. Jen je nutné dodržovat zákon. 

Jaroslav Zámečník
primátor
„Důležité je dobrat se  
přijatelného řešení,  
férového pro družstevníky 
a obyvatele bytů a právně 
čistého z pohledu města.“

Město získá pozemky  
v dolním centru

Noviny	pro	občany	města	Liberec

Za	travnaté	plochy	na	okraji	
města	dá	spol.	Syner	po-
zemky	a	budovy	za	bývalou	
Kavárnou	Nisa. Str. 2

Dejte hlas projektům 
participativního  
rozpočtu 
Pojďte	Tvořit	Liberec.	Od	čtvrt-
ka	11. června	můžete	hlasovat	
o projektech,	které	vylepší	vaše	
okolí	a město	Liberec.	Vybírat	
lze	z 29	návrhů,	které	jste	po-
dali	přímo	vy,	Liberečané.
Na	www.participativni-roz-
pocet.cz/liberec	může	každý	
dát	tři	kladné	hlasy	a jeden	
záporný.	Podle	celkového	
počtu	hlasů	se	nakonec	sestaví	
pořadí	a vyberou	se	projekty	
k realizaci.
Hlasování	potrvá	do	konce	čer-
vence.	Projekty	jsou	rozděleny	
do	dvou	kategorií:	v hodnotě	
do	150	tisíc	Kč	(11	projektů)	
a v hodnotě	od	150	tisíc	Kč	
do	1	milionu	Kč	(18	projektů).	
Celková	hodnota	předložených	
návrhů	je	přibližně	13	milionů	
korun.

Do ulic Liberce se vrací 
kamenná dlažba
Rekonstrukce	ulic	U Opatrov-
ny	a Klášterní	jsou	prováděny	
s maximálním	využitím	kvalit-
ních	kamenných	povrchů.	
Dlažba	z klasického	materiálu	
zlepšuje	retenci	dešťových	vod	
a zvyšuje	kvalitu	městského	
prostředí.	Zajímavá	je	i ekono-
mická	stránka.	Tyto	povrchy	
jsou	trvanlivější	a výrazně	sni-
žují	náklady	města	na	budoucí	
opravy.	V ulicích	U Opatrovny	
a Klášterní	je	navržen	také	
drobný	mobiliář	s doplňkovou	
výsadbou	z listnatých	stromů	
a záhonů	trvalek.

Krátkézprávy

Zpravodaj^Liberec

Květinové záhony
V Liberci	proběhla	
nová	výsadba	kvě-
tin,	které	zkrášlují	
zákoutí	města. 
 Str. 11
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Redakce

Primátora města Liberce Jaro-
slava Zámečníka současně pod-
pořila i většina dalších starostů Li-
berecka z celkového počtu 38 obcí 
okresu Liberec, které jsou akcioná-
ři SVS, a.s.

„Zastupovat akcionáře primáto-
rem bylo dříve zvykem a rád bych 
se k tomu zvyku zase vrátil. Děkuji 
za důvěru starostům Liberecka. 
Nelehkým úkolem bude například 
i  nezvyšování ceny vody,“ uvádí 
primátor Jaroslav Zámečník.

Jen v  Liberci je v  následujících 

dvou letech v plánu společná práce 
na téměř dvou desítkách projektů 
výstavby a  modernizace vodohos-
podářských sítí, včetně akutního 
zajištění zásobování vodou pro ob-
last Ruprechtic a  Kateřinek. „Čeká 
nás velká rekonstrukce Šaldova ná-
městí, Sokolské a dalších páteřních 
komunikací, kde bych rád měl pře-
hled a  mohl ovlivnit aktuální stav 
prací,“ doplňuje Jaroslav Zámečník.

Konečné rozhodnutí padlo na 
valné hromadě 458 severočeských 
měst a  obcí (akcionářů) 18.  červ-
na  2020 v  Teplicích (po uzávěrce 
Zpravodaje).

Redakce

Liberec se Synerem vymění plo-
chy v  Kunraticích s  doplatkem ze 
strany města ve výši 5 453 167 Kč  
za pozemky a stavby v centru, v ob-
lasti za bývalou Kavárnou Nisa. 

Jde o  směnu pozemků a  staveb 
v  užším centru Liberce ve vlast-
nictví Syner Group, a.s., (pozemky 
6 935 m2, stavba čp. 271, 4× garáž) 
za městské pozemky v  Kunrati-
cích  – p. č. 159/9 o  výměře 23 581 
m2 a  p. č. 169/6 o výměře 904 m2.

Město získá zpět cenné pozemky 
v  lokalitě Papírového náměstí, tzv. 
libereckých Stínadlech. Část No-
vého města mezi Lucemburskou 
a  Barvířskou ulicí je jednou z  nej-
cennějších lokalit v  srdci města. 
Žádnou takovou podobnou čtvrť 
již Liberec nemá. Dalo by se s nad-
sázkou říci, že se jedná pražskou 
Malou Stranu Liberce. Je to území 
s obrovským geniem loci a poten-

ciálem, jehož kvalitní využití zvýší 
výrazně atraktivitu centra a  měs-
ta pro všechny obyvatele i  turisty. 
Pestrá polyfunkčnost, rozmanitost 
a  zahuštění zástavby oživí a  při-
rozeně naváže na pěší obchodní 
trasy a  na jižní terasy, umožňující 
budoucí rekreaci. Pro město jsou 
to strategické pozemky.

Další pozemky, které město 
směnou získá, jsou plochy v  Ša-
mánkově ulici navazující na Tržní 
náměstí a na vjezd do areálu LVT. 
Jsou mj. důležité pro vybudová-
ní plánované blokové tramvajové 
smyčky  – napojení technického 
muzea na kolejovou dopravu. 

Doplatek pro Syner Group byl 
stanoven znaleckým posudkem 
stavební fakulty VUT Brno s připo-
čtením DPH ve výši 21 %. Hodnota 
pozemků ve vlastnictví Syneru je 
48 412 100 Kč, hodnota městských 
ploch v Kunraticích pak 42 958 933 
Kč.

Rada města v květnu na své jedenácté schůzi schválila 
nominaci Jaroslava Zámečníka na kandidáta do dozorčí 
rady Severočeské vodárenské společnosti. 

Za travnaté plochy na okraji města v Kunraticích a pěta-
půlmilonový doplatek dá Syner pozemky a stavby v cent-
ru, v oblasti za bývalou Kavárnou Nisa.

Primátor Zámečník 
do dozorčí rady SVS

Město získá pozemky 
v dolním centru

Milí Liberečané,
po dlouhých 66 dnech trvání nouzového stavu jsme se konečně na-

dechli a od konce května se obnovují další části života ve městě Liberci. 
Naplno se kromě obchodů a restaurací otevřel také městský plavecký 
bazén, vnitřní prostory zoologické a botanické zahrady, městská hro-
madná doprava se vrací k běžným jízdním řádům a částečně se opět 
otevřely školy pro naše děti. 

Získali jsme nové zkušenosti v situacích, se kterými jsme se dopo-
sud nesetkali. Za uplynulé dva měsíce nouzového stavu bylo vykonáno 
obrovské množství práce mnoha lidí, a to nejen na liberecké radnici, 
ale v celé liberecké veřejnosti. Práce směřovala především k tomu, aby-
chom mohli zásobit nezbytnými ochrannými prostředky všechny, kte-
ří je potřebovali, a pomohli těm, kteří si sami pomoci nedokázali. Na 
potřebná místa a konkrétním lidem jsme dodali kolem 46 tisíc roušek. 
Další 4 tisíce roušek bylo vydáno z našeho rouškomatu. Naši dobrovol-
ní hasiči rozvezli 15 tisíc litrů dezinfekce.

Teď už se díváme dopředu. Slavnostně jsme zahájili sezonu na Les-
ním koupališti, připravujeme kulturní program na Léto na náměstí Dr. 
E. Beneše, kde v průběhu letních prázdnin proběhne řada koncertů, di-
vadelních představení a dalších kulturních a také osvětových akcí. Těšit 
se můžete i na tradiční Liberecký jarmark, který se uskuteční v náhrad-
ní termínu, a to o víkendu 15. a 16. srpna 2020. Zároveň však před námi 
stojí i těžké období udržení chodu města při výpadku příjmů a vynalo-
žení dalších výdajů v celkové výši zhruba 300 milionů korun. 

Dovolte, abych vás pozval na den otevřených dveří primátora do 
své kanceláře. Ten nejbližší se uskuteční 23. června od 13 do 16 hodin 
a můžeme probrat, co vás v Liberci trápí nebo zajímá. Společně se mů-
žeme potkat také v průběhu letních prázdnin při neformálním poseze-
ní ve vaší čtvrti. Harmonogram zveřejníme na webu města. 

Jaroslav Zámečník,
 primátor města Liberec

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 23. června mezi 13. a 16. hodinou. 

Slovo primátora
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Prokazování totožnosti neplatným občanským průkazem 
s koncem nouzového stavu již není možné.

Od 1. července přechází akciová společnost Tech-
nické služby města Liberce na příspěvkovou orga-
nizaci se stejným názvem.

Liberecký jarmark se letos uskuteční v náhradním 
termínu, a to o víkendu 15. a 16. srpna 2020.

Neplatné občanské průkazy 
musí lidé vyměnit

Technické služby 
příspěvkovou organizací 

Jarmark bude! 

Odbor správní a živnostenský

Pokud vám skončila platnost ob-
čanského průkazu v  průběhu nou-
zového stavu, vyhlášeného z  důvodu 
ohrožení zdraví koronavirem, již se 
s ním nemůžete nadále prokazovat.

Navštivte co nejdříve Magistrát měs-
ta Liberec, případně jiný úřad přísluš-
ný pro vydávání občanských průkazů, 
a vyměňte si neplatný občanský průkaz 
za nový. Se skončením nouzového stavu 
skončila i platnost stanoviska Minister-
stva vnitra z  19.  března  2020, na jehož 
základě bylo umožněno občanům po 
dobu nouzového stavu prokazovat svou 
totožnost i  osobními doklady, jejichž 
platnost skončila po 1. březnu 2020. 

Neotálejte příliš dlouho, blíží se 
letní sezona, která v  případě obnove-
ní cestování pravděpodobně přispěje 
ke zvýšenému zájmu o  vydávání ces-
tovních pasů, a tím i k vyššímu riziku 
tvorby front na úřadech.

V  současné době je na magistrátu 
možné vyřídit žádost o doklady každý 
den a to během několika minut.
Úřední doba magistrátu:

Pondělí 8.00–17.00 hod.
Úterý  8.00–16.00 hod.
Středa  8.00–17.00 hod.
Čtvrtek 8.00–16.00 hod.
Pátek  8.00–12.00 hod.
Sobota 8.00 – 12.00 hod.  

(každá třetí sobota v měsíci pouze na 
objednání).

Redakce

Jedním z  cílů transformace 
je kompletní převod zodpověd-
nosti za  komunikace a  zeleň 
z magistrátu přímo na Technic-
ké služby. Tím se mimo jiné také 
prakticky zkrátí a  zjednoduší 
proces realizace podnětů od 
občanů. 

Technické služby budou na-
dále sídlit v  areálu v  Erbenově 
ulici v Hanychově a telefonické 
kontakty pro občany zůstávají 
stejné. Úkolem příspěvkové or-
ganizace bude nyní přímá sta-
rost o pořádek ve městě a opra-
vy komunikací, což napomůže 
lepšímu plánování a organizaci 
činností právě uvnitř technic-
kých služeb. Uvažuje se o  tom, 

že v  budoucnu přejde pod 
TSML péče o veřejné osvětlení. 

Příspěvková organizace má 
již svého ředitele, stal se jím Petr 
Kračun. V těchto dnech dochá-
zí k  formálnímu převodu za-
městnanců a  techniky. Jedním 
z  nezbytných kroků v  procesu 
transformace je vyhotovení mi-
mořádné účetní závěrky ke dni 
30. června a zahajovací rozvahy 
k 1. červenci 2020. Zápis přemě-
ny bude proveden k 1. červenci. 
K tomuto dni společnost TSML, 
a.s., zanikne a  veškeré jmění 
včetně závazků po zanikající 
společnosti přejde na statutární 
město Liberec. Liberečtí radní 
také schválili aktualizovanou 
zřizovací listinu nové příspěv-
kové organizace.

Redakce

Původně měl jarmark pro-
běhnout v  polovině června. Dů-
vodem posunu termínu jsou mi-
mořádná opatření v  souvislosti 
s  pandemií koronaviru. Jarmark 

bude město Liberec od letoš-
ního roku pořádat jako bienále 
v  sudých letech, aby docházelo 
ke střídání s  frýdlantskými Vald-
štejnskými slavnostmi a s očeká-
váním, že bude akce pojata vý-
razně velkoryseji a atraktivněji.

Aktuální uzavírky v Liberci
Zahradní. Do 7. 7. 2020 
Rekonstrukce NTL + STL plynovodu, kana-
lizace a vodovodu, oprava komunikace, 
oprava chodníků a veřejného osvětlení. 

Náměstí Míru. 04–06/2020
Úpravy chodníků a přechodů pro pěší, 
veřejné osvětlení. Částečná uzavírka.
Písecká, Krumlovská, Prachatická.
04–06/2020
Úpravy chodníků a veřejného osvětlení.
Votočkova. 04–08/2020
Rekonstrukce kanalizace, vodovodu a plyno-
vodu, nový povrch komunikace a chodníků, 
úsek mezi ul. Karolíny Světlé a ul. Jilmová. 
Holečkova. 05–08/2020
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu 
v úseku Vaisova–Pačesova, obnova povr-
chu komunikace a přilehlých chodníků.
Františkovská, Anenská, Vaňurova. 
05–10/2020
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, rekon-
strukce NTL plynovodu, oprava komunikací, 
chodníků a veřejného osvětlení.

Nám. Dr. E. Beneše (proti radnici). 
06–09/2020
Oprava plynovodu a vodovodu v okolí 
kašny, oprava kamenné dlažby náměstí 
a chodníku po rekonstrukci IS, předpoklad 
uzavírky části náměstí.
U Opatrovny, U Krematoria. 
06–10/2020 
Rekonstrukce kanalizace, vodovodu a plyno-
vodu, oprava komunikace a chodníků.

Londýnská. 07–08/2020
Oprava silnice, chodníků a osvětlení po 
rekonstrukci inženýrských síti v roce 2019.

Klášterní a část Jablonecké. 
Do 10/2020
Uzavírka do 2. 10. 2020 (po úsecích). 
Předpoklad částečného omezení dopravy 
v Jablonecké: červen až září 2020. Rekon-
strukce vodovodu, kanalizace a plynovodu, 
oprava komunikace, chodníků a osvětlení, 
plynovodní přípojka pro KNL.

Dobrou spoluprací se zhotovitelem a průběžným tlakem města se po-
dařilo zásadně zkrátit uzavírku ulice U Domoviny. Původně měla být ulice 
uzavřena do 21. června, nicméně již 1. června město hotovou komunikaci 
převzalo a byla hned průjezdná. Uzavírka ulice byla zkrácena o 20 dnů.

Jde to i rychleji
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My všichni školou povinní

Město Liberec pokračuje v modernizaci odborných učeben a dalších úpravách na svých základních školách. Radnice aktuálně 
realizuje projekt na zvýšení kvality vzdělávání v rámci Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou (IPRÚ)
na Základní škole Aloisina výšina.

Redakce

Učebny vzniknou v nových pro-
storách vybudovaných nad stávají-
cím spojovacím krčkem a kapacita 
šaten bude vyřešena zásahem do 
dispozice prvního patra. Součástí 
projektu je zajištění vybavení od-
borných učeben. 

Předpokladaná délka rekon-
strukce je maximálně osm měsíců, 
od září  2020 až do května  2021. 
Prakticky celý školní rok se budou 
děti učit v  náhradních prostorách 
v  Mařanově ulici. Ředitelka zá-
kladní školy odsouhlasila realizaci 
stavebních prací, projektová do-
kumentace s ní byla konzultována 
a  je srozuměna s  přesunem 280 
žáků a výuky.

Radní Liberce schválili vypsání 
zadávacího řízení formou zjedno-

dušeného podlimitního řízení na 
dodavatele stavebních prací.

Předpokládaný termín vyhláše-
ní zadávacího řízení na vybavení 
odborných učeben bude koncem 
roku 2020 tak, aby byla zajištěna 
spolupráce dodavatele vybavení 
se stavbaři.

Předpokládána hodnota veřejné 
zakázky je stanovena ve výši 29 mi-
lionů Kč včetně DPH. Žádost o do-
taci do IPRÚ/IROP bude podána 
v září 2020.

Redakce

Příměstské tábory budou kom-
pletně hrazeny v  rámci projektu 
z  Evropského sociálního fondu 
s názvem Férové školy v Liberci II. 
Zajišťovat je budou odborní part-
neři města Komunitní středisko 
Kontakt, Dům dětí a mládeže Větr-
ník, Člověk v tísni a iChange. 

Tábory budou zaměřeny na 
venkovní aktivity spojené s  roz-
vojovými prvky čtenářské a mate-
matické gramotnosti, které mají za 
cíl zmírňovat prázdninový propad 
v  učení. Vybírat je možné ze čtyř 
týdenních a  dvou dvoutýdenních 
příměstských táborových cyklů 

odehrávajících se převážně v  srp-
nových termínech při celkové ka-
pacitě min. 90 žáků základních 
škol, jejichž rodiny se považují za 
nízkopříjmové či sociálně slabé. 

Přihlašování a  další informace 
k  jednotlivým příměstským vzdě-
lávacím táborům jsou k  dispozici 
v  následujícím internetovém od-
kazu: www.primestske-vzdelavani.
online. Přihlašování zde startuje 
v  pondělí 15.  června a  bude trvat 
až do úterý 30. června.

Modernizace ZŠ Aloisina výšina v Liberci spěje do finále

Redakce

Stavební práce probíhají od 
listopadu  2019. Uzavření školy 
pro výuku pomohlo rekonstrukci 
usnadnit a  uspíšit. V  současnosti 
jsou tak již veškeré práce uvnitř 
školy dokončené a  pracuje se na 
venkovních úpravách, zejména na 
novém schodišti. Dokončení je na-
plánováno na červen 2020.

Ve škole vznikla moderní učeb-
na přírodních věd s novým nábyt-
kem a vybavením. Lepší vzděláva-
cí možnosti poskytne škola díky 
interaktivní tabuli, ultrakrátkému 
projektoru, vizualizéru, výukové 
sadě PASCO pro fyziku, chemii 
a  biologii. Žáci budou mít v celé 
třídě k  dispozici notebooky a  ne-

bude chybět ani počítač pro uči-
tele. Nový nábytek byl pořízen také 
pro kabinety fyziky a chemie.

V budově školy pak došlo k dal-
ším stavebním úpravám, z  nichž 
nejzásadnější je instalace výtahu. 
Bezbariérový přístup do objektu 
základní školy vyřeší vybudování 
venkovní rampy a  k  bezbariéro-

vému přesunu do dalšího podlaží 
slouží nová schodišťová plošina 
pro vozíčkáře. Škola tak bude ko-
nečně bezbariérová.

„Musím říci, že ředitel školy 
vyjádřil spokojenost jak s  průbě-
hem realizace celého projektu, tak 
zejména se stavební společností 
a  s  dodavatelem nábytku a  vyba-

vení. Já jsem jen s  trochou závisti 
obdivovala ultramoderní vybave-
ní, připravené od září pro školáky 
této základní školy, a  zavzpomí-
nala na doby výuky chemie, když 
jsem byla školou povinná já, tj. ve 
stylu filmu Marečku, podejte mi 
pero,“ uvedla náměstkyně primá-
tora pro strategický rozvoj a dota-
ce Radka Loučková Kotasová.

Stavbu provádí společnost In-
stav stavební práce, s.r.o., za cenu 
6,979 mil. Kč včetně DPH. Vybave-
ní v hodnotě 2,491 mil. Kč včetně 
DPH dodala firma Santal, spol. 
s  r.o. Předpokládané celkové ná-
klady projektu jsou 10,55 milionu 
Kč včetně DPH, přičemž 7,2 mi- 
lionu Kč činí dotace a zbylou část 
zaplatí město.

ZŠ Na Výběžku přibudou třídyPřihlašování do bezplatných 
příměstských vzdělávacích táborů V základní škole Na Výběžku vznikne pět nových učeben: 

cvičný byt, přírodovědná učebna, multimediální učebna, počí-
tačová učebna a učebna jazyků. 

Statutární město Liberec připravilo s partnery letní pří-
městské vzdělávací tábory pro žáky základních škol z rodin 
s nižším socioekomickým statusem. Jednotný přihlašovací 
systém spolu s dalšími informacemi naleznete na www.pri-
mestske-vzdelavani.online.
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Pojďte s námi zažít netradiční prohlídku centra Liberce,
 na které se možná setkáte s radničním rytířem Rolandem.

PODVEČERNÍ DĚTSKÁ PROHLÍDKA
CENTRA LIBERCE

KAŽDÝ PÁTEK OD 18 HODIN

KAPACITA PROHLÍDKY OMEZENA, NUTNÉ 
REZERVOVAT PŘEDEM (INFO@VISITLIBEREC.EU, 
tel. 485 101 709, WWW.VISITLIBEREC.EU)

RODINNÉ VSTUPNÉ: 100 KČ (2+2), 
DOSPĚLÍ: 50 KČ, DĚTI: 25 KČ

ČERVENEC – SRPEN

h
 Partnerem akce je 

www.grex-sever.com
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Z města a radnice

Devatenáctkrát se sešel na liberecké radnici za dobu trvání nouzového stavu krizový štáb, 
který začal aktivně plnit stanovené úkoly a přijímat opatření k zajištění funkcí správního území 
a fungování úřadu.
Redakce

Na Liberecký kraj bylo 
odesláno 66 pravidelných 
hlášení o  situaci. Řešilo se 
vždy zajištění ochrany oby-
vatel, chodu veřejné sprá-
vy a  služeb, bezpečnosti ve 
městě, dopravy a  také dis-
tribuce dezinfekčních pro-
středků a roušek potřebným.

Štáb svolalo statutární 
město Liberec po vyhláše-
ní krizového stavu vládou 
ČR dne 12.  března  2020. 
Nouzový stav trval až do 
17.  5.  2020, tedy celých 66 
dní. V  okrese Liberec bylo zazna-
menáno 71 prokázaných případů 
nákazy, 61 uzdravených a  dva lidé 
zemřeli.

Od 18. března byla zajištěna péče 
o  děti do 13 let rodičů vybraných 
profesí na Základní škole Ještědská. 
Za dobu fungování tuto službu vy-
užilo 723 dětí, což je v průměru 20 
dětí denně.

Podle pokynů Krizového štábu 
Libereckého kraje a  vlastních po-
třeb bylo různým organizacím dis-
tribuováno cca 85 000 nanofiltrů 
dodaných Libereckým krajem. Po 
celou dobu nouzového stavu byly 
zajišťovány nákupy seniorům, vý-
roba ochranných pomůcek a  dez-
infekčních prostředků, za které 
vydalo statutární město Liberec 

celkem 2 077 358 Kč.
Jednotkami libereckých dobro-

volných hasičů bylo distribuováno 
do sociálních zařízení, lékařům, 
školám a školkám, obcím a dalším 
subjektům celkem 15 000 litrů dez-
infekce a při rozvozech bylo najeto 
celkem 3 900 kilometrů. Na distri-
buci se podílelo postupně všech 
osm městských jednotek včetně 
Vodní a potápěčské záchranné 
služby Liberec.

Úspěšně proběhla akce „Roušky 
libereckým seniorům“. Během čtyř 
dní bylo dobrovolnými hasiči, dob-
rovolníky z  řad zaměstnanců ma-
gistrátu a  Komunitního střediska 
Kontakt do domácností distribuo-
váno 21 180 látkových roušek. Do-
ručit se nepodařilo jen 38 roušek.

Městská orga-
nizace Komunitní 
středisko Kontakt 
Liberec odbavilo na 
svých třech infolin-
kách stovky hovo-
rů od občanů, dis-
ponovalo cca 250 
dobrovolníky, dis-
tribuovalo 20 723 
roušek získaných od 
občanů a  z  dalších 
různých zdrojů. Do 
libereckých škol do-
dalo dalších 3 937 
dětských roušek 
pro zajištění výuky. 

Uskutečněno bylo 232 nákupů pro 
seniory, z toho 62 vyzvednutí léků. 
Organizace zajistila z  vlastních 
zdrojů prodej 2 340 nanofiltrů a 18 
litrů dezinfekce pro občany.

Město počátkem dubna uvedlo 
do provozu automat na roušky, kde 
byly lidem k dispozici za symbolic-
kou cenu 20 Kč. Tato částka byla de 
facto příspěvkem do nově založe-
né veřejné sbírky Liberec pomáhá.
Celkem bylo z  rouškomatu vydá-
no přes 4 000 roušek. Na transpa-
rentní účet sbírky 8612722/0800 
přispěly napřímo desítky lidí. Ke 
dni 25.  května  2020 bylo na účtu 
120 431 Kč. Peníze budou využity 
na další nákup ochranných po-
můcek, dezinfekčních prostředků 
a dalšího potřebného vybavení.

Koronavirus v Liberci
Dopravní hřiště je 
otevřeno
Od	pondělí	8. června	je	otevře-
no	dětské	dopravní	hřiště.
Venkovní	jízdní	plocha	je	před	
letními	prázdninami	zpřístup-
něna	o měsíc	dříve	a rodiče	
s dětmi	ji	mohou	zdarma	
využívat	každý	pracovní	den	
v čase	9.00–14.00	hod.	Během	
června	zůstanou	zachovány	
i odpolední	čtvrtky	do	17.00	
hodin.	Žáci	čtvrtých	tříd	si	mj.	
mohou	pod	dozorem	lektorů	
dopravní	výchovy	dokončit	
průkaz	cyklisty.

V celém	prostoru	DDH	platí	
zvýšená	hygienická	opatření	
a průběžně	jsou	dezinfikovány	
využívané	prostory.	Použité	
dopravní	prostředky	jsou	po	
každém	zapůjčení	dezinfiko-
vány.	Pohyb	osob	probíhá	
v souladu	s platnými	vládními	
opatřeními	(rozestupy,	zakrytí	
dýchacích	cest).	Jízdní	kolo	je	
možno	zapůjčit,	helmu	si	však	
vezměte	vlastní.	

Krátkézprávy

Město Liberec pro letošní rok ruší dva programy dílčího Fondu rozvojové spolupráce. Těmi programy jsou Partnerská spolu-
práce a Podpora místních komunit. 

Fond rozvojové spolupráce byl pozastaven

Redakce

Vše souvisí s  neplánovaným vý-
padkem příjmů rozpočtu statutár-
ního města. „Důvodem je vyhlášení 
nouzového stavu na celém území 

České republiky, útlum ekonomiky, 
nižší výběr daní a poplatků a celkový 
propad v  saldu veřejných financí,“ 
vysvětluje náměstkyně pro strategic-
ký rozvoj a  dotace Radka Loučková 
Kotasová.

Úsporná opatření se negativ-
ně dotknou také právě dotačních 
fondů města, jelikož poskytování 
dotací za současného stavu a  vý-
padku příjmů není nezbytnou 
činností nutnou pro fungování 

a  správu města nebo aktivitou za-
bezpečující základní služby obča-
nům. Z  uvedených důvodů radní 
města revokovali usnesení z 3. břez-
na letošního roku, kdy k  vyhlášení 
obou programů došlo.
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Kancelář architektury města

Vesecký rybník (tzv. Tajch) 
byl vybudován koncem 19. sto-
letí v jižní okrajové části Liber-
ce. Tehdy měl zadržovat vodu 
na tzv. Mlýnském potoku. Dnes 
je díky své poloze na rozhra-
ní města a  krajiny oblíbeným 
místem, které přitahuje stále 
více lidí. Okolní krajina s  na-
učnými stezkami (Mojžíšův 
pramen – Císařský kámen), Ve-
seckým sportovním areálem za 
kopcem i blízkou cyklostezkou 
přisuzují Tajchu významnou 
rekreační roli. 

V srpnu 2014 došlo k průsa-
ku hráze a  jejímu provizorní-
mu zabezpečení. Povodí Labe 
připravuje záměr rekonstrukce 
hráze a  odbahnění rybníku. 
Této příležitosti by bylo dobré 
využít k navazujícím drobným 
a  citlivým úpravám. Představy 

o  tom, jak okolí utvářet, jsou 
rozmanité a  mnohdy i  proti-
chůdné. Se svou představou 
o budoucí podobě se zde setká-
vají místní obyvatelé, zahrád-
káři z  blízké kolonie, rybáři, 
běžci, otužilci, cyklisté i ti, kdo 
sem přicházejí ze vzdálenějších 
míst. Současný nárůst návštěv-
níků s sebou nese i řadu otázek 
souvisejících s tím, co od okolí 
Tajchu očekávají, jakým smě-
rem by toto území mělo dále 
směřovat a zároveň jak jej chrá-
nit. 

Chcete-li budoucí podo-
bu Tajchu ovlivnit, máte nyní 
možnost. Pokud nemůžete 
dorazit na plánovací setkání 
26.  června od 17.00, je k  dis-
pozici e-mail: veseckyrybnik@
gmail.com, kam můžete svůj 
názor do konce června napsat. 
I  vaše podněty pomohou vy-
tvořit zadání. 

Ovlivněte podobu okolí Tajchu

VEŘEJNÉ PLÁNOVACÍ 
SETKÁNÍ 

Přijď te ovlivnit možnou 
podobu okolí Veseckého 
rybníku, zvaného „Tajch“

Sraz na louce u schůdků 
do Veseckého rybníka, 
Liberec XXV-Vesec

Ohledně dotazů a vyjádření, je možné nás kontaktovat na adrese veseckyrybnik@gmail.com .

PÁ 26. 6. 2020, 17:00

Pojďme společně popsat  to, co je vhodné zlepšit v okolí 
Veseckého rybníku. „Tajch“ je důležitým kusem přírody 
ve městě. Při plánování oprav hráze a stávající cestní sítě 
je čas k zamyšlení se nad dalšími místy v jeho bezpro-
středním okolí. Potřebujeme znát váš názor, abychom 
zachovali to, co máte rádi a zlepšili to, co vám nevyho-
vuje nebo chybí.  Přijďte nám váš názor říct. Zajímá nás.  
Výstupem setkání bude seznam priorit, které se promít-
nou do zadání návrhu revitalizace okolí „Tajchu“.

▪  od 9:00 možnost osobní konzultace na místě
▪  17:00 komentovaná procházka
▪  18:00 participace s občany, prezentace 
     společného výstupu , závěr

Primátor a Kancelář architektury města Liberce vás zve na
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POČÍTEJTE AUTA S NÁMI!

SČÍTÁNÍ BUDE! NEVÁHEJ A PŘIHLAŠ SE!

CELOSTÁTNÍ SČÍTÁNÍ DOPRAVY 2020

Statutární město Liberec se zúčastní sčítání dopravy na území města 
v rámci Celostátního sčítání dopravy 2020.

Na každý termín potřebujeme 110 sčítačů starších 18 let. U osob ve věku 16–18 
let je nutné doložit podpis zákonného zástupce. Hlavním předpokladem je 
rozpoznání jednotlivých druhů vozidel. Před samotným sčítáním je nutné projít 
školením bezpečnosti pohybu na komunikacích a školením metodiky pro správné 
sčítání vozidel. To bude zajištěné v budově radnice. Sčítání bude probíhat přes 
mobilní aplikaci, ve výjimečných případech na papírové archy.

Sčítání bude probíhat v těchto termínech:

  22. července (středa) 7–11 hodin
  9. září (středa) 13–17 hodin
  11. září (pátek) 14–18 hodin
  14. října (středa) 13–17 hodin

Vzhledem k blížícímu se termínu žádáme zájemce o informaci s uvedením jména, data narození, telefon-
ního kontaktu, vybraných termínů a adresy trvalého bydliště. Práce bude odměňována na základě podepsané 
dohody o provedení práce. V případě, že sčítač nemá v daném měsíci podepsané daňové prohlášení u jiného 
zaměstnavatele, činí hodinová mzda 150 Kč čistého. Pokud má, výplata se bude zdaňovat podle zákona.

Informace zasílejte na e-mail: skalicka.katerina@magistrat.liberec.cz.

Sčítání bude probíhat za každého počasí

Není povinností účastnit se všech termínů.

Redakce

Stavební práce a výměna staré-
ho technického vybavení zaberou 
půl roku. Liberečtí radní schválili 
výsledek zadávacího řízení na do-
davatele stavebních prací. Nejvý-
hodnější nabídku ve výši 11,013 
milionu korun bez DPH podala 
společnost Pozemní stavitelství, 
s.r.o. Město původně předpoklá-
dalo hodnotu zakázky 14,5 milio-
nu korun bez DPH. 

Stavební práce se týkají pře-
devším vnitřní úpravy objektu. 
Konkrétně jde o  úpravu skladů, 
přípravny, varny, výdeje, mytí ná-
dobí, zázemí zaměstnanců a jídel-
ny pro děti. Z exteriéru je navrženo 
uzavření malého dvorku u vstupu 
do  jídelny přízemní přístavbou. 
Dále vznikne nový vchod do jídel-
ny pro zaměstnance a zásobování 
ze západní strany objektu. Tato 
úprava si vyžádá i drobnou úpravu 
terénu před novým vstupem.

Redakce

Zřízením této funkce se vedení 
města zabývalo již v minulosti, ale 
nikdy nedospělo k  jasnému závě-
ru. 

Toto pracovní místo by mohlo 
vzniknout na odboru majetkové 

správy, kde je soustředěno nej-
více práce, od sledování spotřeb 
škol a školek přes nákupy komodit 
až po rekonstrukce a  zateplování 
městských budov. O tom, jak bude 
konkrétní pozice vypadat, rozhod-
ne vedení města na návrh tajemní-
ka úřadu. 

Jana Kodymová

Stavební úpravy komunikací 
v roce 2021 se týkají ulic Sokolská, 
Slovanské údolí a  Javorová, ulice 
Plužní, Ondříčkova a  Heyduko-
va a  Hálkova, Jiskrova, Slovenská 
a Srbská.

Přípravu oprav komunikací ve 
spolupráci s  vlastníky technické 
infrastruktury v rámci tzv. sdruže-
ných investic zajišťuje odbor sprá-
vy veřejného majetku každoročně 
už od roku 2009. „Smyslem těchto 
akcí je před opravou komunika-
cí ve vlastnictví města souběžně 
opravit inženýrské sítě s  omeze-
nou životností, aby nedocházelo 
k  opětovným zásahům do opra-
vených ulic,“ říká náměstek pro 
technickou správu města Jiří Šolc. 

Radní plán schválili už nyní, 
aby tak vznikla časová rezerva 
pro přípravu dokumentace pro 
výběr stavebních firem nejen ze 
strany města, ale i  pro dokončení 
projektů vlastníky a  správci tech-
nické infrastruktury. Současně je 
nezbytné, aby byly navržené akce 
koordinovány s cílem omezení ne-
gativních dopadů z uzavírek.

Plán sdružených akcí počítá 
s  celkovými výdaji města ve výši 
46 mil. Kč, přičemž příspěvek od 
vlastníků infrastruktury na opravy 
povrchů komunikací se předpo-
kládá ve výši 5 mil. Kč. V připravo-
vaném rozpočtovém výhledu měs-
ta se počítá v rámci výdajů v limitu 
odboru správy veřejného majetku 
s  celkovou částkou kolem 40 mil. 
Kč.

Nová kuchyně pro Husovku

Městský energetik bude

Opravy ulic v roce 2021

Se začátkem letních prázdnin začne na Základní škole Husova 
celková rekonstrukce a modernizace školní kuchyně a jídelny. 

Staronová myšlenka zřízení funkce městského energetika je 
opět na stole, doporučila ji také Rada pro klima. 

Rada města už v květnu projednávala plán oprav komunikací 
ve spolupráci s vlastníky infrastruktury na rok 2021. 
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PŘIJĎTE NA UKÁZKOVU HODINU
7. nebo 14. května od 15:30 hodin

rezervace na www.lite.cz, tel.: 739 613 644
LITE Hradec Králové, Škroupova 957

PŘIJĎTE NA UKÁZKOVU HODINU 
18. 6.  nebo 2. 7. od 17 hodin 

rezervace na www.lite.cz, tel.: 739 611 714 
LITE Liberec, 1.máje 97

PPŘŘÍÍMMĚĚSSTTSSKKÉÉ TTÁÁBBOORRYY
ANGLIČTINA • NĚMČINA

Skončete s nudou vašich dětí. U nás se mohou bavit, hrát
si, sportovat a zábavnou formou se navíc učit cizí jazyk.

Pražská 7/5, Liberec 1, tel. 603 520 002
www.studyline-lbc.cz

Zpravodaj^Liberec
54 200 ks

ve všech libereckých schránkách
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Životní prostředí

V současné době mohou lidé spatřit po městě výsadbu trvalek a cibulovin, které nově 
zkrášlují některá zákoutí města. 

Sestavu podzemních kontejnerů umístěnou v centru města na Sokolovském náměstí budou 
hlídat speciální čidla. 

Odbor ekologie 
a veřejného prostoru

Na Soukenném náměstí byly 
ještě v  podzimních měsících 
v  souvislosti s  opravou tramvajo-
vé tratě vysázeny do tří menších 
záhonů kombinace trvalek, tuli-
pánů a  okrasných česneků, které 
nyní ozvláštňují prostor před OC 
Forum. Bohužel nenechavé ruce 
kolemjdoucích již některé vykvetlé 
česneky vytrhaly.

V  zámeckém parku, který má 
město Liberec ve výpůjčce, se 
v měsíci květnu dokončila výsadba 
růží a trvalek do kruhovitých záho-
nů v  horním parteru zámku. Bo-
hužel ani tento prostor nenechali 
naši spoluobčané bez povšimnutí 
a  některé sazenice již z  těchto zá-
honů ihned po výsadbě zmizely. 
V  neposlední řadě vznikly také 
nové smíšené záhony trvalek a  ci-
bulovin podél ul. Jablonecká, které 
nahradily záhony letniček z přímé-
ho výsevu, jež byly na této ploše od-
zkoušeny v  minulých dvou letech. 
Místo jednoletých rostlin zde tak 
nově byly vysázeny víceleté šalvěje, 
hosty, kakosty, dlužichy, čechravy, 
sasanky atd. a  z  cibulovin zde bu-

dou v  příštím roce kvést krokusy 
a ladoňky, které po zapojení dohro-
mady vytvoří zajímavou barevnou 
kombinaci. 

Po třech zmrzlých přišlo na řadu 
také každoroční osázení květino-
vých truhlíků letničkami jak na ná-
městí Dr. E. Beneše, tak podél řeky 
Nisy v  ulici Na Bídě či   na mostě 
u  parku Na Rybníčku. Dále hez-
ky zapojené a  kompaktní jsou již 
i záhony z předešlých let, které ne-
jednomu obyvateli udělají radost 

např. v  ulici Palachova, kde nyní 
kvetou šalvěje a svatoliny, či trval-
kový záhon v ul. Zámečnická nebo 
záhon stínomilných trvalek za Do-
mem kultury. V  neposlední řadě 
se mohou občané těšit na nové 
výsadby v parku Na Rybníčku, kde 
Teplárna Liberec v  rámci revitali-
zace teplárenských sítí zbudovala 
nový podzemní horkovod, a  tento 
park bude nově osázen travinami 
s  trvalkami, jež nahradí stavbou 
odstraněné cibuloviny.

Odbor ekologie 
a veřejného prostoru

Tato zařízení měří naplněnost 
všech nádob. Odbor ekologie a ve-
řejného prostoru a svozová společ-
nosti FCC Liberec tak budou mít 
trvalý přehled o  aktuální naplně-
nosti jednotlivých kontejnerů. Pra-
covníci svozové společnosti díky 
tomu budou moci reagovat pruž-
něji v případě náhlého naplnění. 

Instalaci čidel předcházel zku-
šební provoz, který se osvědčil, 
a  na základě získaných zkušeností 
se čidlem doplní i zbývající nádoby. 
Instalace měřicích zařízení má za 
cíl zvýšit čistotu u  tohoto stanovi-
ště v centru města. V rámci dalších 
plánovaných sestav budou čidla 
instalována již po samotné mon-
táži nádob. Doufáme, že tento krok 
přispěje k  dalšímu udržení čistoty 
v centru města.

Nové květinové záhony

Podzemní kontejnery ohlídají speciální čidla

Kůrovec v Liberci
Na	několik	míst	po	Liberci	byly	
instalovány	feromonové	lapa-
če	na	lýkožrouta	smrkového.
Tyto	lapače	byly	odboru	ekolo-
gie	veřejného	prostoru	zdarma	
zapůjčeny	společností	Městské	
lesy	Liberec.	Ač	se	tyto	lapače	
instalují	především	v lesních	
porostech,	bohužel	již	několi-
kátým	rokem	se	kůrovec	začí-
ná	objevovat	i na	pozemcích	
veřejně	přístupné	zeleně	 
v samotném	centru	města.	
V současné	době	nastává	
období,	kdy	tento	škůdce	
vylétává	a napadá	další	zdravé	
stromy	v okolí.	Jakmile	totiž	
dosáhnou	teploty	zhruba	 
15	°C,	začne	být	tento	brouček	
aktivní.	Při	teplotách	nad	 
20	°C	začnou	kůrovci	vylé-
tat	a rojit	se.	Napadají	pak	
suchem	stresované	stromy,	
které	se	nemohou	dostateč-
ně	napadení	bránit,	protože	
nedokážou	produkovat	do-
statek	obranných	látek	(např.	
pryskyřici).	A právě	v této	fázi	
rojení	by	měl	lapač	na	zákla-
dě	vypouštěných	feromonů	
brouka	nalákat.	Lapače,	které	
byly	umístěny	především	do	
parků	a ploch	s výskytem	
smrku	ztepilého,	budou	týden	
co	týden	pravidelně	kontro-
lovány	pracovníky	odboru	EP	
a nádobky	s chyceným	škůd-
cem	vyprazdňovány.	Prosíme	
tímto	občany,	aby	s lapači	
nemanipulovali.	Také	vlastníky	
pozemků	s výskytem	jehlična-
tých	dřevin	prosíme,	aby	své	
dřeviny	pravidelně	kontrolo-
vali	a případné	napadené	kusy	
odstraňovali,	čímž	se	předejde	
dalšímu	šíření	škůdce.	Děkuje-
me	za	pochopení.

Krátkézprávy
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Odbor ekologie  
a veřejného prostoru

Křížovkářská soutěž o populární 
barevné tašky na třídění odpadu 
v domácnostech.

Třídění využitelných složek ko-
munálního odpadu je nedílnou 
součástí, jak nakládat nejen s  od-
pady z  domácností. Barevné kon-

tejnery na papír, plast, sklo a tetra-
pack znají snad všichni obyvatelé. 
Každý, kdo ke třídění odpadu při-
stupuje svědomitě, zajisté řešil, jak 
jej vytřídit již doma. Někteří oddě-
lují jednotlivé složky v domácnosti 
zvlášť, jiní hromadí odpad do jed-
né tašky nebo bedny a  třídí jej až 
u samotných sběrných kontejnerů. 
Situaci mohou vyřešit praktické 

tašky na třídění papíru, plastu, skla 
a tetrapacku, jejichž omezenou zá-
sobou odbor ekologie a  veřejného 
prostoru nyní disponuje. 

Aby distribuce mezi obyvate-
le byla spravedlivá, je připravena 
jednoduchá tematická tajenka, za 
jejíž vyluštění lze získat jednu sadu 
těchto barevných tašek. 

Vyluštěné křížovky předkládej-
te do 15. 7. 2020 pracovníkům od-
boru ekologie a veřejného prostoru 
na  adrese: Pracoviště Magistrátu 
města Liberce, Liebiegova vila, Jab-
lonecká 41/27, Liberec. Za správně 
vyplněnou křížovku bude předána 
jedna sada barevných tašek. Vzhle-
dem k  omezenému množství zís-
kají sadu tašek ti nejrychlejší.

1) Charakteristický keř v Liberci.

2) Druh významného přírůstku z kraje roku 2020 v liberecké zoo.

3) Rozrušování a odnos částic půdy.

4) Biologická rozmanitost.

5) Důležitá součást produkčních zahrad.

6) Bývalý liberecký průmyslový podnik.

7) Invazní rostlina.

8) Lidové označení bunkrů lehkého předválečného opevnění.

9) Zřícenina hradu na kraji Liberce.

10) Jaký odpad třídíme do velkých červených kontejnerů?

11) Bývalá restaurace v Horním Hanychově.

12) Populární závod v běhu na lyžích v Jizerských horách.

13) Bývalý obchodní dům v Liberci.

14) Odpad z automobilů.

15) Adresa sběrného dvora.

16) Vodní plocha v liberecké části Vesec.

17) Německý automobilový konstruktér.

18) Zařízení na energetické využití odpadů.

19) Soubor odumřelých látek v půdě.

20) Velké leknínovité rostliny pěstované v botanické zahradě.

21) Stavební odpad.

22) Schopnost půdy zadržovat vodu.

23) Liberecký fotbalový klub.

24) Městská část Liberce (IV).

25) Představitel Krakonoše v Krkonošských pohádkách.

26) Opětovné zhodnocování odpadu.

27) Zakladatel městečka u náměstí Pod Branou.

28) Co patří do modrých kontejnerů?

29) Nápojový karton.

30) Staré průmyslové a zemědělské plochy, které se již nevyužívají.

31) Skalní útvar u Liberecké výšiny.

32) Velká nádoba na odpad.

33) Ucelená část přírody.

23

25
26

27
28

29
30

31
32

33

1
2

3
4

5
6

7

15

19

8

9
10

18

16

20

24

11
12

13

17

14

21

22

Soutěž o tašky na tříděný odpad

BAREVNÉ TAŠKY



13Zpravodaj^LiberecČerven 2020

Statutární město Liberec pro vlastníky domů, chat či chalup 
nacházejících se na katastrálním území Starý a Nový Harcov 
nebo Kunratice u Liberce nově připravilo dotační program 
podpory zřízení domovních čistíren odpadních vod.

Odbor ekologie 
a veřejného prostoru

Jedná se o území vymezené po-
vodím Harcovského potoka. Cílem 
tohoto programu je eliminovat 
současnou zátěž povrchových vod 
a  zajistit zvýšení kvality vody jak 
v Harcovském potoce a jeho příto-
cích, tak i  v    Harcovské přehradě, 
do které se potok vlévá. 

Žádat je možné před realizací 
projektu na pořízení projektových 
dokumentací i na vlastní výstavbu 
čistíren. Každá žádost se však bude 
podávat zvlášť, v  odlišných termí-
nech, s jinými podklady a nutnými 
přílohami. 

Podání bude možné pouze přes 
podatelnu magistrátu, kdy lhů-
ta pro podání žádosti na projek-
tové dokumentace je stanovena 

od 1.  8. do 30.  11.  2020 do 15.30 
hod., a  lhůta pro podání žádostí 
na vlastní výstavbu čističek je od 
1.  4.  2021  do 1.  4.  2022 do 12.00 
hod. Všechny ostatní a  kompletní 
informace naleznete na webových 
stránkách města pod odborem 
ekologie a  veřejného prostoru 
www.liberec.cz/cz/magistrat-rad-
nice/odbory-magistratu/odbor-
-ekologie-verejneho-prostoru.

Odbor ekologie 
a veřejného prostoru

V  roce 2016 město Liberec ne-
chalo zhotovit tři zcela nové de-
setimetrové lavice z  modřínového 
dřeva do parku na Jablonecké uli-
ci. Ty nahradily původní lavice ze 
smrkového dřeva, které byly na-
padeny hnilobou. Aby posezení na 
tomto mobiliáři bylo i  po čtyřech 
letech od instalace příjemné, byly 
lavice nyní přebroušeny a zbaveny 
různých nápisů, jež zde zanechali 
kreativní spoluobčané. Dřevěné 
plochy byly následně ošetřeny 
dvojitou vrstvou nátěru ochran-
nou lazurou. Také hrany, které byly 
poškozeny zřejmě bikery, kteří si 
bohužel lavice pletou se speciál-
ními překážkami, byly zabrouše-
ny dohladka, aby nedošlo např. 
k  zadření třísky, a  doufejme, že to 
v  takovémto stavu nějakou dobu 
vydrží. C 

V  jarních měsících došlo též 
k  celkové obnově prken na všech 
lavičkách, které jsou rozmístěny 
např. po sídlišti Broumovská. Cel-
kem se jich obnovilo zhruba třicet.

Odbor ekologie 
a veřejného prostoru

Město převzalo zpět od spolku 
Ruprechtice dětem po několika le-
tech hřiště v Kropáčkově ulici a od-
bor ekologie a  veřejného prostoru 
zajistil kompletní výměnu herních 
prvků a úpravu dopadových ploch. 
Práce započaly repasí kolotoče, 
z  herní plochy byly odstraněny 
nevyhovující herní prvky, které na 
hřišti sloužily řadu let. V posledním 
květnovém týdnu tak byla na mís-
to nainstalována nová celokovová 
herní sestava s  řetězovou houpač-
kou hnízdo, malou lezeckou stěnou 
a  skluzavkou. Dále bylo z  recyklo-
vané pryže vybudováno nové bez-
pečné pískoviště. Recyklovaný ma-
teriál s sebou přináší řadu benefitů 
pro uživatele i provozovatele hřiště, 
z nichž nejdůležitější je maximální 
ochrana našich nejmenších proti 
úrazům hlavy nebo rychlé schnutí 

obruby po dešti. Takže maminky 
mohou bez obav z  nastydnutí užít 
obrubu k sezení, a mít tak děti v do-
sahu. V neposlední řadě je pak ten-
to typ pískoviště méně náročný na 

údržbu. Dále byla instalována čer-
vená překlápěcí houpačka a pruži-
nové houpadlo pes. Dalším plánem 
odboru ekologie a  veřejného pro-
storu na zvelebení je vybudování 

nového oplocení kolem oblíbeného 
travnatého plácku.

Jedno z  největších libereckých 
sídlišť na Gagarinově ulici se také 
po čtyřech letech od výstavby velké-
ho dětského hřiště v dolní části síd-
liště dočkalo nových herních prvků. 
Na  místě původně bývalo pouze 
pískoviště, které bylo obehnáno 
rozpadajícím se asfaltovým povr-
chem. Starý povrch byl vybourán 
a  na  uvolněnou plochu byly insta-
lovány herní prvky. Nově se tak děti 
mohou povozit na kolotoči, zhoup-
nout na  vahadlové houpačce, vyu-
žít pískoviště či dvě pružinová hou-
padla. Hřiště bylo realizováno bez 
dopadových ploch, protože výška 
pádu u herních prvků je do jedno-
ho metru. Okolní plocha tak byla 
po odbourání asfaltového povrchu 
a  instalaci herních prvků pouze 
oseta trávou. Na větším hřišti v dol-
ní části sídliště byly v nedávné době 
provedeny drobné opravy.

Dotace na domovní  
čistírny odpadních vod

Obnova lavic a laviček

Vylepšením prošla další dětská hřiště
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DOTOVANÉ BYTY POSTAVENÉ V LIBERCI V LETECH 1997–2007

V roce 1996 tehdejší vedení města slíbilo
bezúplatný převod městského majetku 

firmě Interma za 20 let od výstavby, 
ale pro uskutečnění bezúplatného převodu 

nebyly splněny veškeré zákonné povinnosti. 

SOCIÁLNÍ BYTY DRUŽSTEVNÍ BYTY

Město pracuje na takovém řešení, 
které ochrání majetek občanů a nebude 

do budoucnosti zpochybňovat vlastnictví bytů. 

Zpravodaj^Liberec
05/2020

Město se musí chovat 
jako správný hospodář

a chránit zájmy 
všech Liberečanů

38 domů: Zelené údolí, U Arény, 
Broumovská, Harcov atd.

6 domů v ulici U Sila

1 200 bytů ve 44 domech
(1997–2007)

dotace cca 500 milionů Kč

6 domů (1997–1999)
51 % město Liberec 
49 % Interma, a. s.

Sociální byty město dodnes 
lidem přiděluje. 

Zájmem města je ochránit 
nájemníky před případným 

výrazným zvýšením 
nájemného. 

Bytová družstva  
nabízela vlastnické podíly 

k prodeji konkrétním 
uživatelům.

Zájmem vedení města 
je převést svoje podíly přímo
na jednotlivé družstevníky, 
nikoli bytovým družstvům.

Veškeré nájmy inkasuje firma Interma Byty. 
Firma chce nyní do svého vlastnictví 

bezúplatně převést majetek města 
v 6 domech se sociálními byty 
(51 %), který má tržní hodnotu 

cca 300 milionů korun.

38 domů (2001–2007) 

SOCIÁLNÍ
BYTY

DRUŽSTEVNÍ
BYTY

Bytové 
domy se 

státní 
dotací

SOCIÁLNÍ BYTY
1. Město Liberec v  letech 

1997–2007 získalo ze státních do-
tací zhruba 500 milionů Kč na vý-
stavbu 1200 bytů ve 44 bytových 
domech. 

2. Nejdříve město Liberec 
vystavělo sociální byty společně se 
soukromou firmou Interma, a.s. Za 
dva roky postavili 256 bytů pro so-
ciální bydlení v ulici U Sila.  Město 
od té doby vlastní 51 % těchto by-
tových domů a společnost Interma 
vlastní 49 %.  

3. Tyto sociální byty město 
dodnes přiděluje podle pořadníku 
a daných kritérií.  Z těchto bytů po 
dobu 20 let společnost Interma in-
kasuje veškeré nájmy (odhadem 
200 mil. Kč). Zájmem města je 
ochránit nájemníky před případ-
ným výrazným zvýšením nájem-
ného.

4. Nyní chce firma Interma 
Byty (nástupce původní společ-
nosti Interma) do svého vlastnictví 
bezúplatně převést majetek měs-
ta v  6 domech se sociálními byty  
(51 %), který má současnou tržní 
hodnotu kolem 300 milionů korun. 
Interma Byty je akciová společnost 
vlastněná šesti lidmi.

5. V  roce 1996 tehdejší ve-
dení města slíbilo bezúplatný pře-
vod městského majetku firmě In-
terma za 20 let od výstavby, ale pro 
uskutečnění bezúplatného pře-
vodu nebyly splněny veškeré zá-
konné povinnosti. Tento závazek 
nebyl schválen zastupitelstvem 
města. Zájmem současného ve-
dení radnice je nadále poskytovat 
sociální bydlení v těchto domech.

 DRUŽSTEVNÍ BYTY
1. Podobně pokračova-

la v  letech 2001–2005 výstavba 
133 bytů ve 4 polyfunkčních do-
mech  v  Jeronýmově ulici. V  tomto 
případě jde o  družstevní bydlení. 
Bytové družstvo A+G Stadion na-
bízelo vlastnické podíly k  prodeji 
konkrétním uživatelům.

2. Ani v  tomto případě 
neměly smlouvy mezi městem 
a družstvem veškeré zákonné ná-
ležitosti.

3. Zájmem města je převézt 
svoje podíly přímo na jednotlivé 
družstevníky, nikoli bytovým druž-
stvům.

4. Ve všech případech by-
tové výstavby z  let 1997–2007 
pracuje vedení města na takovém 
řešení, které do budoucna nebude 
zpochybňovat vlastnictví bytů.

5. Souběžně s  bytovým 
družstvem A+G Stadion jedná měs-
to také s  bytovými družstvy Alfa, 
Beta, Gama v Zeleném údolí.

  Obdobné případy řeší i  jiná 
města, například Praha, Jablonec, 
Mladá Boleslav, Zlín, Česká Třebo-
vá, Nový Bor a mnoho dalších.
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Bytová družstva: Dodržte své závazky!
Členové libereckých bytových  
družstev: ZÚ Alfa, ZÚ Beta, ZÚ Gama,
Stavební bytové družstvo A+G Stadion

Dlouhodobě sledujeme aktuální 
otázku převodů spoluvlastnických 
podílů statutárního města Liberec 
na bytových domech, které jsou 
ve spoluvlastnictví města a  našich 
bytových družstev. Protože se ten-
to problém palčivě dotýká velkého 
počtu občanů města Liberec, rádi 
bychom vás formou otevřeného 
dopisu vyzvali k  jeho pozitivnímu 
vyřešení.

Na konci 90. let minulého sto-
letí byly mezi městem a  bytovými 
družstvy (nebo jejich právními 
předchůdci) uzavřeny smlouvy 
o  sdružení finančních prostředků 
na výstavbu bytových domů. Na 

základě smluv se město zavázalo 
po uplynutí určité vázací doby bez-
úplatně převést své spoluvlastnic-
ké podíly na bytových domech na 
naše bytová družstva. Výstavba by-
tových domů byla financována ze 
strany bytových družstev (či jejich 
právních předchůdců), jakož i  ze 
strany města. Město za tímto úče-
lem obdrželo v rámci programu na 
podporu výstavby nájemních bytů 
a  technické infrastruktury státní 
dotaci, která pokryla naprostou 
většinu nákladů města na tuto vý-
stavbu.

S  nelibostí sledujeme, že ze 
strany města se v  poslední době 
ozývají názory, že město svůj his-
torický závazek nehodlá splnit. 
A  to s  odvoláním na spekulativní 
myšlenku, že smlouvy jsou z  for-

málního hlediska údajně neplatné. 
Někteří představitelé města tvrdí, 
že neplatnost smluv byla způsobe-
na tím, že tehdejší zastupitelstvo 
města smlouvy neschválilo, anebo 
z  důvodu, že město na své úřední 
desce tehdy nezveřejnilo záměr 
uzavřít smlouvy. Pokud by tomu 
tak i  bylo, chceme zdůraznit, že 
toto opomenutí nastalo zcela evi-
dentně na straně města, nikoliv na 
straně družstev. Je tedy i dnes jed-
noznačnou povinností města tuto 
chybu napravit. 

Protože nechceme a nemůžeme 
nečinně přihlížet snahám města 
nedodržet své historické závazky, 
vyzýváme vás jako představitele 
města k  dodržení závazku bez-
úplatně převést své spoluvlastnic-
ké podíly na bytových domech na 

naše bytová družstva podle uzavře-
ných smluv. Nebo k nalezení řeše-
ní, které by umožnilo těmto závaz-
kům města dostát.

Pevně věříme, že případná ne-
ochota města dostát svým histo-
rickým závazkům pomine a město 
Liberec najde právně i fakticky pro-
veditelné řešení v  souladu s  teh-
dejším záměrem města a  našich 
bytových družstev. Bezúplatný pře-
vod spoluvlastnických podílů měs-
ta na bytová družstva bude prvním 
krokem k  tomu, abychom se my, 
členové těchto družstev, mohli stát 
vlastníky bytů, do kterých jsme 
investovali nemalé peněžní část-
ky. Činili jsme tak v  přesvědčení, 
že tyto na nás budou po uplynutí 
vázací doby ve shodě s uzavřenými 
smlouvami skutečně převedeny.

Přišlo do redakce

Dokončení z titulní strany.

Připomeňme, že celý problém 
vznikl v  letech 1997 až 2007, kdy 
v  Liberci postupně probíhala vý-
stavba bytových domů, pro niž 
radnice využila možnost získat 
dotace ze Státního fondu rozvo-
je bydlení. K  výstavbě se tehdy 
město spojilo vždy s  některým 
soukromým investorem, obvykle 
bytovým družstvem, s nímž uzaví-
ralo smlouvy o sdružení prostřed-
ků pro jednotlivé investice. Podle 
těchto smluv se město po dokon-
čení výstavby stávalo spoluvlast-
níkem jednotlivých domů ve výši 
51% podílu. Do smluv zástupci 
města zapracovali závazek, že po 
uplynutí 20 let město svůj podíl 
převede na druhého spoluvlastní-
ka – a to bezúplatně, případně za 
symbolickou jednu korunu.

Dvacet let staré smlouvy nikdo 
neřešil, nebyl pro to ani důvod. Až 
v  momentě, kdy se družstevníci 
o své slíbené podíly přihlásili, zjis-

tili pracovníci magistrátu z  histo-
rické dokumentace, že spoluvlast-
nické podíly město jen tak převést 
nemůže, a to hned z několika dů-
vodů. 

Tím nevážnějším důvodem je 
fakt, že příslušná ustanovení teh-
dejších smluv, obsahující záva-
zek budoucího převodu, jsou od 
počátku neplatná. Neschválilo je 
totiž zastupitelstvo města. Tuhle 
překážku přitom nelze odstranit 
jinak, než že se se souhlasem za-
stupitelstva uzavře smlouva nová. 
Zákon poměrně striktně (a nutno 
dodat, že i logicky) chrání majetek 
obcí před tím, aby se ho kdokoli 
z  představitelů města pokusil dát 
nebo prodat někomu jinému bez 
vědomí a souhlasu nejvyššího or-
gánu obce, tedy zastupitelstva. 
Když to někdo přesto udělá, ta-
kové jednání neplatí. Přesně to se 
také stalo v  případě těchto byto-
vých domů. Obce navíc nemohou 
svobodně rozdávat svůj majetek 
za nápadně nevýhodných podmí-

nek nebo dokonce zadarmo. Kaž-
dé zvýhodnění proto musí mít jas-
ný důvod a i ten musí být veřejně 
projednán a schválen.

Co způsobilo, že při bytové vý-
stavbě před dvaceti lety zástupci 
města nedodrželi zákonný po-
stup, nemá smysl nyní rozebírat. 
Důležité je dobrat se všestranně 

přijatelného řešení, férového pro 
družstevníky a  obyvatele bytů 
a právně čistého z pohledu města 
a jeho představitelů. Nikdo z těch, 
kdo nyní za město jednají a  roz-
hodují (a to se týká nejen radních, 
ale všech zastupitelů), totiž nesmí 
být vystaven riziku, že za nějaké 
nové rozhodnutí, byť napravující 
nešťastnou situaci způsobenou 
v  minulosti, bude vystaven trest-
nímu postihu. Podobné případy 
jsou už z jiných měst známy a jsou 
pro všechny varováním.

Město se proto nyní snaží co 
nejrychleji a  nejtransparentněji 
dohodnout s  družstvy a  připravit 
takový proces převodu podílů, 
jaký nebude odporovat zákonům 
a bude spravedlivý pro všechny. 

Nejen od družstevníků, ale 
i  od zástupců města to vyžaduje 
velkou míru trpělivosti, protože 
posouzení právních kroků a  zís-
kání příslušných vyjádření úřadů 
nějaký čas trvá. Nikdo ale nechce 
opakovat chyby z minulosti. 

>> Družstevníci o byty nepřijdou
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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

Zvláštní kauzu, nebo dokonce „kostlivce“, jak ji označil primátor Zámečník, vytáhli ze skříně Starostové. 

Jaromír Baxa,
Zuzana Kocumová,
Liberec otevřený lidem

Před dvaceti lety 
stát dával městům do-
tace na výstavbu družstevních bytů 
s tím, že město svůj podíl po dvaceti 
letech převede na družstevníky. Teď, 
když máme byty převádět, primátor 
Zámečník od tohoto závazku na-
jednou couvá a  navrhuje převádět 
městský podíl za odhadní cenu. Bez 
ohledu na to, že smlouvy dvacet let 
nikdo nezpochybňoval, a  vznikla 
legitimní očekávání, že město svůj 
slib dodrží. 

Vedení města dokonce přišlo 
s právním posudkem, který tvrdí, že 

původní smlouvy jsou neplatné a že 
k žádnému převodu ani dojít nemů-
že. Před těmi dvaceti lety prý záměr 
nebyl vyvěšen na úřední desku, v ji-
ném případě jej údajně neprojedna-
lo zastupitelstvo. Tato formální po-
chybení ale vznikla na straně města! 

Celý případ vypadá o  to absurd-
něji, že jde o první velkou smlouvu, 
kterou vedení Liberce zpochybňuje. 
Podivných smluv tu přitom byla celá 
řada, zdaleka nejhorší byla smlouva 
o úrokovém zajištění dluhopisu, tzv. 
swapu. Podepsal ji Jiří Kittner bez 
vědomí zastupitelstva i  rady města 
a  vedla ke škodě ve výši okolo půl 
miliardy korun. 

V případě družstevníků městu ale 
žádná škoda nevznikla. I kdyby před 

mnoha lety k  nějakým formálním 
pochybením došlo, nesouhlasíme 
s tím, aby za tyto chyby platili obča-
né, kteří věřili, že město je solidním 
partnerem. Na zastupitelstvu jsme 
proto navrhli připravit oponentní 
právní posudek a  dohodu, kterou 
bychom pochybnosti o  platnosti 
smluv narovnali. 

Zároveň se snažíme zjistit o  pří-
padech co nejvíce informací. Zatím 
to vypadá, že především Starostové 
spíše hledají důvody, proč byty ne-
převádět a jak z kapes družstevníků 
vytáhnout nějaké peníze, než aby 
se snažili smlouvy narovnat. K  této 
domněnce nás vede několik důvo-
dů. 1. Případ družstevních bytů byl 
spojen se sporem o podíl města na 

sociálních bytech postavených In-
termou, přitom jde o rozdílné přípa-
dy. 2. Existuje druhý právní posudek 
s  opačným závěrem než ten, který 
byl předložen zastupitelům. Ten-
to posudek však byl zastupitelům 
utajen. Zastupitelům dosud nezná-
mých dokumentů se objevuje více. 

O dalším postupu budeme jednat 
znovu v červnu. Znovu se pokusíme 
prosadit dohodu o narovnání v sou-
ladu s legitimními očekáváními ob-
čanů. Jsme přesvědčeni, že se k pů-
vodním podmínkám smluv máme 
hlásit i  nadále a  že ani městu ani 
občanům dodržení smluv s  druž-
stevníky žádnou škodu nezpůsobí, 
naopak pomůže narovnat spor, kte-
rý teď vznikl.

Podivná hra s byty

Jan Korytář, 
Změna pro Liberec

 Dlouho se sna-
žím o  klidný, kon-
struktivní přístup 
i z opozičních lavic, ale to, co dnes 
vedení města předvádí, mě oprav-
du zvedá ze židle. Chová se jako slo-
venský zbojník Juraj Jánošík, jenže 
v opačném gardu – bere chudším, 
aby mohlo dát těm bohatým.

Primátor Zámečník se chce sou-
dit o byty, ve kterých má město po-
díl, který by mělo nyní na základě 
dříve uzavřených smluv bezplatně 
převést na stovky družstevníků. 
Z  dnešního pohledu ten převod 
pro město není moc výhodný, ale 
na druhou stranu není možné zpo-
chybňovat platnost uzavřených 
smluv, zejména když by na to dopla-
tila spousta občanů našeho města. 
Liberečané si nezaslouží, aby je po-
tkal osud klientů H-Systemu.

Mimochodem, současný pri-
mátor byl v  době, kdy se smlouvy 
schvalovaly, zastupitelem za ODS 
a  pro projekt výstavby bytů hlaso-
val, takže se dnes nemůže tvářit 
překvapeně a  zpochybňovat plat-
nost smluv. 

Už také víme, kdo zaplatí za mi-
mořádnou dotaci pro Syner ve výši 
10 mil. Kč. Vedení města, poté co 
v rekordním čase našlo 10 milionů 
pro firmu SFM ze skupiny S Group, 
a  dokonce kvůli tomu svolalo mi-
mořádné zastupitelstvo, tak to 
samé vedení města nyní seškrtalo 
dotace pro liberecké neziskové or-
ganizace, které působí ve sportov-
ní, kulturní, ekologické, vzdělávací 
či zdravotní oblasti. Ve většině fon-
dů nezůstala ani koruna… Je tohle 
normální?

Bohatým dávat a  těm ostatním 
brát není politika Změny pro Libe-
rec. Starostové, ANO a ODS jako by 
zapomněli, že desítky libereckých 

neziskových organizací založily 
a  pracují v  nich, většinou ve vol-
ném čase, stovky Liberečanů. Vzít 
peníze právě z  fondu na podporu 
jejich činnosti je nehoráznost. 

A  poslední věc: Město vyhlási-
lo nový dotační fond na budování 
domácích čistíren odpadních vod. 
Co proti tomu mám? No to, že tyto 
dotace je možné získat ze Státního 
fondu životního prostředí a  město 
by je vůbec nemuselo platit z vlast-
ní kasy. Když jsem se ptal, proč to 
takto neudělají, tak prý že žádat 

o  dotace je moc složité!!! Málem 
jsem spadl pod stůl! Tyto dotace 
totiž umí získat i obce o pár stov-
kách obyvatel! Tohle jsou ti profe-
sionálové ze Starostů, ANO a ODS? 
Ne, tohle je jedna velká bída a do-
plácíme na to všichni.

Na další rozvoj můžeme zapo-
menout. Starostové jsou u  moci 
téměř dva roky s  velmi silným 
mandátem, ale co zatím předved-
li? Neumějí ani připravit a  čerpat 

dotace, ale pro bohaté společnosti 
jako S Group se čas a nakonec i pe-
níze vždy najdou. Na úkor ostat-
ních samozřejmě. A to vše v situaci, 
kdy bude mít město díky krizi men-
ší daňové příjmy.

Jsem z toho, jak to v našem městě 
chodí, už po těch letech trochu una-
vený a znechucený, ale ještě jsem to 
nevzdal. Pořád si myslím, že Liberec 
za to stojí. A co vy? Chcete s tím něco 
dělat? Nebo je vám to jedno? Napsat 
mi můžete na korytar.jan@email.cz.

Vedení města jako Juraj Jánošík, ale naruby

Sportovní fond -4 790 000 Kč
Fond zdraví -1 245 000 Kč
Ekofond  -1 245 000 Kč
Fond vzdělávání -1 045 000 Kč
Kulturní fond -1 000 000 Kč
Fond rozvojové spol.    -645 000 Kč

Celkem snížení -9 970 000 Kč

Dotace pro liberecké
neziskové organizace
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Program rozvoje bydlení, který na přelomu tisíciletí v Liberci přispěl k vybudování tisíců družstevních bytů v krajském městě, 
má poněkud hořké rozuzlení. Po dvaceti letech, kdy by se tisíce rodin měly konečně dostat k vlastnímu bydlení, které si prů-
běžně financovaly s cílem, že byt bude jejich vlastnictvím, hledá město důvody, proč to nejde jednoduše.

Petr Židek, ODS

Jedná se o  byty 
v  centru města, 
v  okolí městského 
stadionu, ve Vratislavicích či v Zele-
ném údolí.

ODS se v případě všech, kteří vy-
budovali a  spoluvlastní bydlení vy-
stavěné v  rámci Programu rozvoje 
bydlení, trvale staví za jejich práva 
a trvá na tom, že město by mělo po-
stupovat odpovědně a  nesnažit se 
je „přechytračit“. Netřeba používat 
kličku, že se na straně města Liberce 
historicky stala byrokratická chyba, 
kterou je nyní možné alibisticky vy-
užít v jejich neprospěch. Svůj postoj 
ODS jasně deklarovala na jednání 
všech orgánů města.

Je potřeba se podívat na proble-
matiku vybudovaných bytů v  rámci 
projektu podpory bydlení komplex-
ně. Před dvaceti lety bylo díky pro-
gramu podpory bydlení v  Liberci 
vystavěno více než 1 200 bytů. Část 
jako nájemní a část jako družstevní. 
Obě tyto varianty bytové výstavby 
byly budovány za stejných podmí-
nek. Tedy s tím, že po uplynutí dva-
ceti let budou podíly města převede-
ny na spolumajitele nájemních bytů 
a družstevníky. Výše spoluvlastnické-
ho podílu tak, jak je zapsaná v katast-

ru nemovitostí, je stanovena na 51 % 
pro město a 49 % pro ostatní spolu-
majitele, resp. družstevníky. 

Tento poměr byl stanoven jako 
jedna z  podmínek pro přidělení 
dotace. Stalo se tak proto, aby byli 
všichni dostatečně ochráněni a byla 
zakotvena jistota, že se za těch dva-
cet let nestane nic, co by zmařilo 
smluvní ujednání. S  ohledem na 
dnešní situaci je to poněkud hořce 
úsměvné, že se všechno zasekne až 
v  době, kdy má postupně docházet 
k  naplnění smluv u  jednotlivých 
smluvních partnerů.

Stanovisko právníků, které si na-
jalo město, je velmi nepříznivé a ho-
voří o takřka nemožnosti nalezení ře-
šení, které by s ohledem na údajnou 
neplatnost smluv umožnilo převody 
podílů na bytech tak, jak bylo zakot-
veno ve smlouvě. Navržený postup, 
který byl zaslán jednotlivým druž-
stevníkům, hovoří o  tom, že bude 
učiněn odhad ceny jednotlivých 
bytových jednotek a  následně bude 
podíl města převeden. 

Ale – rozuměj za peníze, takže od-
prodán. Otázkou zůstává cena. V do-
pise se sice píše, že se bude analyzovat 
možnost případného snížení ceny, 
ale kolik asi může být snížení ceny 
z podílu v hodnotě třeba 1 milion ko-
run? I  kdyby to byla polovina, tak to 
pro družstevníka bude znamenat 500 

tisíc korun, což je nepřijatelné. Ti lidé 
už jednou za svoje bydlení zaplatili. 
Liberecký model H – Systemu, tedy si-
tuace, kdy někdo platí za stejnou věc 
vícekrát, připustit nechceme.

V  právním státě se smlouvy mají 
plnit! Pokud došlo k procesním chy-
bám, a  nikdy a  nikdo za dvacet let 
nezpochybnil dané smlouvy, všichni 
beze zbytku plnili jejich podmínky, 
tak je třeba najít takový způsob fi-
nálního vypořádání, který povede ke 
zhojení smluvních vztahů. Všichni 
smluvní partneři byli v  legitimním 
očekávání naplnění smluv. Žádné 
politické vedení města nikdy smlou-
vy nezpochybnilo, ani ČSSD, ani 
Změna, ani exANO.

Naopak byly činěny kroky, které 
měly vést k naplnění smluv. Později 
ale byly tyto kroky zastaveny a město 
si nechalo zpracovat právní analýzu, 
která vyznívá pro družstevníky na-
prosto negativně.

Protože má ODS na vypořádání 
bytů mezi smluvními stranami jasný, 
neměnný názor, totiž že udělá vše 
proto, aby byty dostali ti, kteří na ně 
dvacet let čekají, má odlišný postoj 
než zbytek koalice. Po dohodě s ko-
aličními partnery jsme proto nechali 
zpracovat nový právní posudek, kte-
rý tak jednoznačný není. V  ODS se 
snažíme nalézt takový způsob řešení, 
který umožní převod za původních 

podmínek a  zároveň nebude mít 
trestněprávní dopad na zastupitele. 

Tento posudek je veřejně k dispo-
zici na www.spravedlnostproliberec.
cz nebo na www.facebook.com/zi-
dekpetr.ods/. 

Z  tohoto jiného právního názoru 
nevyplývá tak jednoznačný závěr, 
kterým dosud operuje vedení města. 
Bude-li vůle, najde se i cesta. Odmí-
tám přijmout fakt, že by legitimní 
očekávání tisíců Liberečanů měl zni-
čit takový detail, jakým je nevyvěše-
ní záměru převést po dvaceti letech 
byty jejich uživatelům na úřední 
desku. 

Jako představitel ODS kolegům, 
kteří mají obavy, aby se kvůli neo-
právněnému nakládání s  městským 
majetkem nedostali do problémů, 
dobře rozumím. K  soudu se už do-
stali zastupitelé, naši předchůdci, 
za daleko menší objem veřejných 
prostředků. Proto máme stejně jako 
všichni zastupitelé zájem, aby bylo 
zvolené řešení pro všechny bezpeč-
né a  nezakládalo nějaké budoucí 
problémy. Proto budeme podpo-
rovat taková řešení, která povedou 
k  oboustranně akceptovatelnému 
vypořádání, a  při nichž nebudou 
uživatelé bytů tahat za kratší konec. 

Oni nic nezpůsobili, oni dělali vše, 
co jim smlouva s městem jako garan-
tem celého projektu ukládala.

ODS udělá všechno proto, aby byty dostali ti, 
kteří na ně dvacet let čekají

Renata Balašová,
Šárka Prachařová, ANO 2011

Při příležitosti položení základní-
ho kamene nového projektu senior- 
ského bydlení RoSa, což je samo 
o sobě velkou událostí, jsme požá-
daly významné osobnosti Liberce 
v  seniorském věku o  tvorbu obsa-
hu časové schránky. Oslovily jsme 
Aloise Čvančaru, bývalého ředitele 
Severočeského muzea, Jiřího Drdu, 
exprimátora, Věru Vohlídalovou, 

bývalou ředitelku Krajské vědecké 
knihovny, Františka Dáňu, bývalé-
ho ředitele DFXŠ, Irenu Jiráskovou, 
předsedkyni Klubu seniorů, Oldři-
cha Matoucha, známého bojovní-
ka se vzteklinou, Evu Březíkovou, 
bývalou ředitelku Okresní hospo-
dářské komory, Jaroslava Honců, 
zasloužilého sportovce a  trenéra, 
Ervína Šolce, představitele česko-
-německých vztahů, a  stále aktiv-

ního Stanislava Doubravu, ředitele 
Naivního divadla. Většina osobností 
jsou držitelé Medaile města Liberec 
a významnou měrou se podíleli na 
polistopadové přeměně a budování 
Liberce. Z  rozhovorů s  nimi je cítit 
nadhled nad nelehkou situací na-
šeho města. Témata dnešní doby, 
včetně bydlení seniorů, jim nejsou 
cizí, mohli bychom se všichni od 
nich učit. Naše téma ale není jen 
o  tom, jak se postarat formou do-
movů pro seniory o generaci, která 

pro naše město udělala tolik zá-
služného, ale také to, co uděláme 
my, abychom budoucím generacím 
stáli za to, aby se o  nás postaraly 
a měly k nám úctu, jako my máme 
k  těmto váženým spoluobčanům. 
Jakou stopu zanecháme prostřed-
nictvím svého působení v  zastupi-
telstvu? Snad to nebudou jen peti-
ce, naschvály a  bojůvky vyvolané 
předvolební atmosférou. Snažme se 
všichni, aby po nás místo historické 
stopy nezbyly jen velké boty.

Historická stopa ženskýma očima
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Jaroslav Zámečník,
SLK

Krize nás ale neza-
staví a  na přípravě rekonstrukce 
bazénu stále pracujeme. Poda-
řilo se nám výrazně zlevnit výběr 
projektantů a  městu jsme ušetřili 
44 mil. Kč. Zahájení rekonstruk-
ce plánujeme na leden  2022. Kvůli 
ekonomickým ztrátám jsme seškr-
tali v  rozpočtu města řadu výdajů, 
některé investice odložili na příští 
rok a omezili také rozdávání peněz 
města z  grantů. Služby města ale 
občanům omezovat nebudeme, 
protože to považujeme za základ 
a prioritu. 

Se současným provozovatelem 
bazénu jsme prodloužili smlouvu 
do konce roku 2021, a bazén tak po-
běží v plném provozu. I když nou-
zový stav skončil, zatím se do bazé-
nu lidé moc nehrnou. Provozovateli 
proto pomůžeme s úhradou energií 

ve výši 3 mil. Kč. V  Home Credit 
Areně letos nebudeme kupovat 
nové hokejové mantinely a  raději 
pomůžeme našemu provozovate-
li částkou 9 mil. Kč na překlenutí 
krize. Doufáme, že se v září do aré-
ny opět vrátí extraliga a  Bílí Tygři 
s nejlepším hokejem v republice. 

I  přes finanční ztráty ze vstupné-
ho pokračují v  liberecké zoo práce 
na opravách výběhů a expozic zvířat. 
V Divadle F. X. Šaldy máme překvape-
ní: během uzavření jsme se rozhodli 
odstranit červené textilní tapety 
a  tímto opatřením zlepšit akustiku. 
Navíc se hejtman Martin Půta roz-
hodl Liberci pomoci a dostali jsme na 
pokrytí výpadku příjmů v kulturních 
organizacích od Libereckého kraje 
10 mil. Kč. Děkujeme. 

O letošních prázdninách dodrží-
me slib a provedeme rekonstrukci 
jídelny v  základní škole v  Husově 
ulici. Bude nás to stát kolem 20 mil.
Kč. V  Ostašově jsme začali stavět 
za 60 mil. Kč novou školku pro 100 
dětí. 

I když dopravní podnik úbytkem 
cestujících každý měsíc ztratil 4 mil.
Kč, můžeme se přesto v září těšit na 
10 nových kloubových autobusů. 
Na dalších 20 nových krátkých au-
tobusů je už také uzavřena kupní 
smlouva. 

Během koronakrize výrazně 
spadly ceny plynu a elektřiny, a tak 
jsme na komoditní burze nakoupili 
energie pro město rovnou na 2 roky 
dopředu. Ušetřili jsme díky tomu 
městu šest milionů korun. 

Naši architekti v  kanceláři ar-
chitektury města pracují na pří-
pravě rekonstrukce budovy Uranu, 
Tržního náměstí, Vítězné ulice, libe-
recké přehrady, liberecké náplavky, 
okolí Veseckého rybníku, revitaliza-
ci části sídliště Ruprechtice a Gaga-
rinova a na mnoha dalších akcích. 

S  Libereckým krajem jsme zase 
blíže k  zahájení výstavby nové-
ho pavilonu nemocnice. V  dubnu 
jsme dostali územní rozhodnutí 
a  již probíhá demolice tří starých 
budov v Kristiánově ulici. 

Nenechte si ujít mimořádnou 
příležitost ovlivnit dění v  Liber-
ci! Do konce července hlasujte na 
webu města Liberce pro tři projekty 
z celkových 29 a vaše hlasy rozhod-
nou, které z  nich se mají v  Liberci 
udělat. Já dám hlas pro bustu Fran-
tiška Peterky a osázení kruhového 
objezdu květinami u  terminálu 
MHD na Fügnerově ulici a dobudo-
vání zázemí na Lesním koupališti. 

Bydlení je důležité. Proto na 
městě připravujeme výstavbu dal-
ších městských sociálních bytů 
z evropských dotací. Podobně před 
20 lety město spolufinancovalo 
ze státních dotací výstavbu 1 000 
družstevních bytů a  nyní chceme 
městský podíl na domech převést 
na jednotlivé družstevníky. 

Během léta budu opět vyjíž-
dět na skútru na kontroly uzavírek 
a  prací na městských silnicích. Vy-
razím také do některých městských 
čtvrtí na tradiční akci Na kus řeči 
s  primátorem. Napište mi a  můžu 
přijet třeba zrovna k vám. 

Vládní opatření v době koronakrize zpomalila ekonomiku natolik, že město Liberec přijde zhruba o 450 mil. Kč. Je to skoro 
tolik, kolik by měla stát celá rekonstrukce městského plaveckého bazénu. 

Busta Františka Peterky a na skútru po čtvrtích

Josef Šedlbauer, 
Změna pro Liberec

Před dvěma měsí-
ci jsem uzavíral ko-
mentář ve Zpravodaji 
větou: Solidaritu, velké sny a  neo-
třelá řešení bude v příštích měsících 
potřebovat i město Liberec. Realita 
je taková, že jako první si městu 
o  kompenzace řekl provozovatel 
Arény a Sport Parku z holdingu SY-
NER Group. A dostal je, město této 
firmě poslalo 10 milionů korun. 
Podporu dostal ještě provozovatel 
bazénu  – a  pak už nikdo. Všude se 
už jenom škrtalo, třeba 10 milionů 
v  dotačním fondu, ze kterého se 
financují sportovní oddíly pro děti 
a mládež, kulturní a vzdělávací akce 
a další aktivity různých spolků. 

Mezi ty, kteří pomoc potřebují 
nejvíc, patří domácnosti s  malý-
mi  dětmi, kde rodiče pracují a  vý-
padek příjmů nastal kvůli tomu, 
že zůstali nuceně doma. Jde např. 
o  samoživitelky na ošetřovném, 
o  domácnosti, kde živitele poslal 
zaměstnavatel domů na překážky 
v  práci, o  domácnosti pendlerů, 
o  domácnosti lidí, kteří pracují na 
dohody, nebo o  domácnosti, kde 
rodič nebo rodiče přišli v  průběhu 
nouzového stavu o  práci. Nemalá 
část těchto domácností hospodaří 
s  minimálními rezervami a  neče-
kaný propad v  příjmech je může 
dostat do zadlužení. Stát rychlou 
a  účinnou pomoc nezvládl, v  Li-
bereckém kraji ji do konce května 
podle údajů Úřadu práce dostalo 
pouhých 48 lidí.

Proto jsem do zastupitelstva 
Libereckého kraje připravil pro-
gram mimořádné podpory rodi-
nám s malými dětmi, kterým v dů-
sledku nouzového stavu poklesly 
příjmy o  více než 20 %. Smyslem 
rychlé podpory pro tyto domácnos-
ti je snížit pravděpodobnost, že se 
dostanou do dluhové spirály, exe-
kucí a  vyřazení z  pracovního trhu. 
4 tisíce domácností v  kraji mohly 
získat jednorázovou pomoc ve výši 
20 tis. Kč. To je investice, která se 
bohatě zúročí, když alespoň několik 
desítek domácností s dnes pracují-
cími rodiči nenechá propadnout do 
stavu, kdy budou v  příštích letech 
odkázáni na sociální dávky a  nižší 
kvalitu života.

Program jsem připravil pro kraj, 
protože problém se týká nejen do-

mácností v  Liberci a  kraj potřebné 
peníze má – navrhli jsme jednoduše 
ukončit projekt stavby parkovacího 
domu u sídla krajského úřadu. Tedy 
třetího parkovacího domu těsně 
vedle sebe v  dolním centru. Další 
důvod je, že v Liberci i na kraji vlád-
ne prakticky stejná koalice v čele se 
Starosty, a sdílí tedy i odpovědnost 
za svoje rozhodnutí.

Návrh na krajském zastupitel-
stvu neprošel. V krizi se ukazuje, co 
je kdo opravdu zač. Není možné se 
nechat vydírat a  brát jako nezmě-
nitelné, že výhody jsou soukromé 
a problémy platí veřejná kasa. Vede-
ní města i kraje má očekávat a vyža-
dovat takovou míru solidarity, jaké 
je kdo schopen. A  zároveň má do-
kázat účinně a rychle pomoci těm, 
kdo to nejvíc potřebují. 

Vedení města poslalo provozovateli Sport Parku Liberec 10 milionů jako náhradu ušlých příjmů. Na lidi v potížích nikdo z vede-
ní města a kraje ani nepomyslel.

Investovat do lidí!
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Redakce

Vyfocená závada se hned pře-
pošle do telefonu zodpovědných 
úředníků, kteří ji řeší. Tento sys-
tém dokáže být velmi efektivní, 
některé závady opraví město vzá-
pětí. 

V  Široké ulici už při náhláše-
ní závady od občanů byla oprava 
dlažby řešena se stavební společ-
ností. Došlo k předláždění s  dopl-
něním chybějících kostek.

V  Baarově ulici v  úseku mezi 
Arbesovou a Vzdušnou bylo v ko-
munikaci několik výtluků. V  době 
zadání podnětu do aplikace Ma-
rushka Photo již byla oprava ob-
jednána. Po obdržení podnětu byl 
úkol městem několikrát urgován.

Také oprava dlažby a odvodňo-
vacího zařízení v Tkalcovské ulici 
byla zadána již v  době nahlášení 
podnětu, ale po obdržení upozor-
nění od občanů bylo provedení 
prací znovu urgováno.

Lidé také upozornili na rozbité 
schody v   Sokolské ulici. Rychlá 
oprava v nezbytném rozsahu byla 
záhy provedena.

Prostřednictvím mobilní aplikace Marushka můžete odesílat 
postřehy k problémům, které vidíte ve městě. 

Řešíme s Marushkou 

Rozbitá dlažba v Tkalcovské ulici

Tkalcovská ulice po opravě

Bývalá lesní školka s dřevěným srubem v Ruprechticích, kte-
rou před desítkami let postavili skauti, ožije. Spolek LESpolek 
zde v podstatě obnoví původní záměr využití. 

Místo varny drog se do 
srubu vrátí děti

Redakce

„Po opuštění srubu skautským 
oddílem nastaly před několika lety 
problémy. Začali se do něj stahovat 
bezdomovci, ničili srub. V loňském 
roce, a  to už byla poslední kapka, 
zde kriminalisté několik měsíců 
monitorovali vařiče drog. Toto 
se také prokázalo a  bylo zatčeno 
několik lidí. Od této chvíle jsme 
hledali intenzivně někoho, kdo by 
srub využil pro veřejné aktivity, 
aby se zabránilo dalšímu poškozo-
vání majetku města či dokonce pá-
chání trestné činnosti,“ vysvětluje 
náměstek pro technickou správu 
města Jiří Šolc.

V květnu byly osloveny Městské 
lesy Liberec, které mají ve své sprá-
vě lesní pozemek se srubem, s žá-
dostí LESpolku o  vhodný prostor 
pro jejich činnost. „To je přesně 
to využití, které by mělo zabránit 
poškozování městského majetku, 
a  naopak přispělo k  smysluplné-
mu využití bývalé lesní školky,“ 
dodává náměstek.

Městské lesy připravují pro radu 
města zároveň dohodu o  užívání 
pozemků v  podobném konceptu, 
jaký byl použit u  Lesního koupa-
liště.

LESpolek organizuje dětskou 
skupinu, kde jsou předškolní děti 
stále v  přírodě za každého počasí 
a ročního období. 
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Kultura, historie, společnost

Divadlo F. X. Šaldy

Novou tvář a lepší akustiku Diva-
dla F. X. Šaldy představí v srpnu pre-
miéra Bizetových Lovců perel.

Součástí rekonstrukce hlediště, 
která začala 4. května, měla být i vý-
měna sametových křesel. Z důvodu 
koronavirové krize se však odkládá. 
„Hotový projekt se měl schvalovat 
v březnu, ale přišla korona, a proto 
letos sedačky nebudou. Nicméně 
uděláme všechno proto, aby byly 
co nejdříve, protože ty stávající už 
jsou opravdu dožilé,“ uvedla ředi-
telka Šaldova divadla Jarmila Levko 
Pešlová.

Současný stav prostoru hlediš-
tě divadla lze charakterizovat jako 
dožilý a akusticky nevyhovující po-
třebám divadelní produkce. Hlav-
ním motivem výtvarného řešení 
se tak stává odstranění kazetových 
obkladů s textiliemi, které jsou pro-
blematické jak z hlediska akustické-
ho, tak architektonického. Cílem je 
celý prostor barevně i  materiálově 
zklidnit a o to víc nechat vyniknout 
původní dekorativní prvky, jako je 

strop, čela balkonu, galerie a  lóží. 
Zjednodušena bude i  podoba stá-
vající primátorské lóže. Plánované 
zakončení stěn by mělo být inspi-
rováno historicko-architektonickou 
situací a mělo by být akusticky plně 
reflexivní bez použití látky. 

 „Stržené jsou již všechny červené 
textilní tapety z hlediště. Po skonče-
ní rekonstrukce zůstanou v hledišti 
červené jen sedačky a  látkové do-
plňky lóží, na stěnách převládne 
světlá štuka. Vyniknout by tak měly 
zlatobílé dekorativní prvky. Slibuje-
me si od toho, že se opticky prostor 
divadla zvětší, prosvětlí a zjednodu-
ší. Bude to taková elegance,“ sdělil 
architekt Jan Hendrych.

Stržení cca 40 let starých tapet 
a další úpravy hlediště v novorene-
sanční budově z roku 1883 s podpo-
rou památkářů si vyžádá 4,4 milio-
nu korun. Náklady zaplatí divadlo 
z dotace od Libereckého kraje. 

Autoři projektu rekonstrukce: 
ARC Projekt – doc. Ing. arch. akad. 
arch. Jan Hendrych, Ing. arch. Vero-
nika Veselá; rekonstrukci provádí: 
firma Jiránek CZ, s.r.o.

„Diváci novou tvář divadla uvidí 
již 21.  srpna, na kdy je plánovaná 
první premiéra opery Lovci perel od 
Georgese Bizeta, která bude v  Šal-
dově divadle představena vůbec po-
prvé. Spoluúčinkuje v ní také balet-
ní soubor DFXŠ. Prodej vstupenek 
na premiéry 21. a 23. srpna a zářijo-
vý program bude zahájen 23. června 
na prodejních místech a e-vstupen-
ce,“ doplnila vedoucí marketingu 
divadla Michaela Pompová.

Georges Bizet, známý především 
operou Carmen, zkomponoval ope-
ru Lovci perel na libreto Eugéna Cor-
mona a  Michela Carrého, světová 
premiéra byla provedena v roce 1863. 
Na českých jevištích se opera uvádí 
málokdy, byť je svými kvalitami srov-
natelná s  již zmíněnou operou Car-
men – avšak nejznámější tenorovou 
árii „Je crois entendre“ má v povědo-
mí snad každý posluchač vážné i ne-
vážné hudby, v  liberecké premiéře ji 
zazpívá sólista opery tenorista Sergey 
Kostov. V  hlavní ženské roli uvidíte 
a uslyšíte Lívii Obručník Vénosovou, 
držitelku hlavní ceny festivalu Opera 
2020 a loňské Liberecké Thálie.

Kultura, historie, společnost

Nová tvář a lepší akustikaVzpomínka na oběti 
komunistického  
režimu
Statutární	město	Liberec	zve	
širokou	veřejnost	na	vzpo-
mínkové	shromáždění,	které	
se	uskuteční	v pátek	26. červ-
na 2020	od	17	hodin	u Památ-
níku	obětem	komunismu	 
v 	Jablonecké	ulici	v Liberci.	
Akce	je	pořádána	při	příležitos-
ti	Dne	památky	obětí	komuni-
stického	režimu,	který	má	od	
roku	2003	své	místo	v kalen-
dáři	27. června.	V tento	den,	
před	70	lety,	byla	po	zmanipu-
lovaném	politickém	procesu	
popravena	Milada	Horáková.	
Stala	se	tak	symbolem	všech	
obětí	nespravedlivě	odsouze-
ných	komunistickým	režimem.

Léto bez Benátské
XXVIII.	ročník	Benátské	s Im-
pulsem	letos	ve	veseckém	
areálu	nebude.	Ke	zrušení	
došlo	v souvislosti	s pandemií	
koronaviru	a vydaným	opatře-
ním	Ministerstva	zdravotnictví.
Benátská	se	uskuteční	za	rok	
od	22.	do	25.	červece	2021

Na výlet s Vlastivědou
Na	Skvosty	Orlických	hor	(zá-
mek,	park,	rozhledna,	domek,	
památný	strom,	kostel)	se	mů-
žete	vydat	s Libereckou	vlas-
tivědou	11. července.	Odjezd	
je	z ulice	Na	Rybníčku	v 6.30.	
Cena	zájezdu	včetně	cestovní-
ho	pojištění	a vstupů	je	730	Kč,	
pro	členy	LV	680	Kč.	Vstupenky	
na	zájezd	je	možné	zakoupit	
ve	středu	od	14.00	do	16.00	ve	
spolkové	místnosti	Vlastivědy,	
Oblačná	450,	e-mail:	vlastive-
da.liberec@centrum.cz,	telefon	
725 341 030.		Podíváte	se	na	
památky	Liberce,	Jičína,	Hrad-
ce	Králové,	Doudleb	nad	Orlicí,	
na	rozhlednu	Rozálka	a další.

Krátkézprávy

Zlepšení akustiky a barevné zklidnění prostoru jsou hlavní cíle další etapy rekonstrukce 
Divadla F. X. Šaldy, která navazuje na rekonstrukci vzduchotechniky v minulém roce.
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Vít Peřina, Naivní divadlo Liberec

Po rozvolnění protipandemic-
kých bezpečnostních opatření 
začalo Naivní divadlo hrát opět 
pro veřejnost. Na počátku června 
na repertoár přibyla nová insce-
nace Kabinet zázraků neboli Or-
bis pictus. 

Inscenace, která se inspiru-
je ve světově proslulé učebnici 
Jana Ámose Komenského Orbis 
pictus, je vlastně jakýmsi „diva-
delním úvodem“ do fungování 
planety Země. Přichystal ho tvůr-
čí tým kmenové režisérky Naivní-
ho divadla Michaely Homolové, 
podepsaný pod řadou dalších 
úspěšných titulů (O  beránko-
vi, který spadl z  nebe, Šššš. Šššš. 
Hůůů. Haf! a další). Alespoň čás-
tečnou náhradu za mnohá zru-
šená představení z  předchozích 
týdnů nabízí Naivní divadlo svým 
věrným divákům v  závěru červ-
na, kdy uvede inscenace Bajaja 

a Hvězdný posel (v sobotu 27. 6. 
v  15.00 hodin). Produkce bu-
dou splňovat veškerá hygienická 
opatření vyplývající z  aktuálních 
nařízení vlády. 

Pomyslnou tečku (nebo chce-
te-li dvojtečku) za sezonou, v níž 
Naivní divadlo oslavilo 70 let své 
existence, učiní tradiční hraní na 

náměstí Dr. E. Beneše. V  sobo-
tu 27. června od 20.00 se mohou 
diváci těšit na hudební pohád-
ku Budulínek a  o  týden později 
(4.  července v  18.00 hodin) se-
hraje před libereckou radnicí 
Markéta Sýkorová dvě pohádky 
bratří Grimmů – Jak chodil Kuba 
za Markytou a Tři přadleny.

Naivní zve k premiérám a na náměstí

Knihovna stojí nyní před 
úkolem vystačit si s výrazně 
nižšími prostředky na svůj 
provoz a zajištění služeb. Zna-
mená to, že bude mít v ná-
sledujícím období mnohem 
méně peněz na nákup nových 
knih a na pořádání kulturních 
a vzdělávacích pořadů.

Po rozvolnění protipandemických bezpečnostních opatření začalo Naivní divadlo hrát 
opět pro veřejnost. Na počátku června na repertoár přibyla nová inscenace Kabinet zá-
zraků neboli Orbis pictus. 

Udělejme 
si radost 
knihou

Krajská vědecká knihovna v Liberci 

Od června liberecká knihovna 
nabízí svým uživatelům veškeré 
běžné služby včetně kulturních 
a  vzdělávacích pořadů a  výstav, 
a to v prodloužené provozní době 
každý všední den od 9 do 18 hodin. 

Bohužel, nevyhnutelným dů-
sledkem epidemie a celostátní ka-
rantény bude citelný hospodářský 
pokles a všeobecná úsporná opat-
ření, které se týkají i knihovny.

Pro čtenáře a  návštěvníky 
knihovny proto nabízíme novou 
možnost, jak mohou podle své-
ho zájmu a  možností podpořit 
knihovnu a  jak přitom zároveň 
přinést radost i sobě a dalším čte-
nářům. Našim věrným uživatelům 
nabízíme možnost podpory v ob-
lastech nákupu nových knih a pří-
spěvku na pořádání veřejných 
kulturních a vzdělávacích akcí. 

Od vyhlášení tohoto projektu 
nám čtenáři zakoupili již desítky 
nových titulů. Chtěli bychom tedy 
naše příznivce vyzvat: „Udělej-
me si radost knihou  – darujme ji 
všem!“ Každým nákupem nové, le-
tos vydané knihy, kterou přinesete 
jako dar knihovně, získáte dárek 
se symbolem projektu a stanete se 
naším čestným sponzorem. Pokud 
nám pošlete i pěknou fotografii své 
knihy, rádi se s  ní pochlubíme na 
sociálních sítích. Máte rádi čtení 
a  knihovnu? Nebojte se to světu 
ukázat! V  případě dotazů pište na 
e-mail: sidlofova@kvkli.cz. 

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

Věra Vohlídalová (*1942) byla 
nominována za mimořádné záslu-
hy o rozvoj města v oblasti kultury, 
demokracie a lidských práv a její le-
gitimní aspirace na ocenění souvisí 
především s  prosazením a  výstav-
bou tzv. Stavby smíření. Tedy nové 
krajské knihovny se židovskou sy-
nagogou, které jsou jedním z  vý-
znamných symbolů česko-němec-
kého vyrovnání. 

Vohlídalová se rovněž dlouho-
době angažuje v občanském životě 
města ve prospěch věcí veřejných. 
Za svou činnost již byla oceněna 

mj. Křížem za zásluhy 1. třídy Spol-
kové republiky Německo (2002), 
cenami českých knihovníků (2013), 
polského svazu knihovníků (1996) 
i saského svazu knihovníků (2001). 
V  roce 2005 byla s  dalšími ženami 
nominována na Nobelovu cenu 
míru.

Boris Joneš (*1932) byl nomi-
nován za mimořádné zásluhy 
o  rozvoj města v  oblasti kultury. 
Od roku 1967 je pevně spojen 
s  Libercem, resp. Divadlem F. X. 
Šaldy, kde působil jako dirigent, 
sbormistr operního sboru a  ko-
repetitor. Jako dirigent řídil přes 
1500 představení a  nastudoval 
více než 100 titulů. Souběžně 
dlouhodobě působí jako varha-

ník při občanských obřadech 
v obřadní síni historické radnice. 
V  současné době působí jako ar-
chivář opery DFXŠ, vytváří i noto-
vé materiály pro umělecký provoz 
tohoto souboru.

Slavnostní akty k udělení Medai-
lí města Liberec jsou letos ve dvou 
termínech – 18. června udělilo za-
stupitelstvo medaile vedle Borise 
Joneše i  ředitelům Naivního diva-
dla Liberec a Botanické zahrady Li-
berec, tedy Stanislavu Doubravovi 
a Miloslavu Studničkovi. V září pak 
přijde řada na trojici žen  – Hanu 
Seifertovou, bývalou ředitelku Ob-
lastní galerie, Dagmar Helšusovou, 
občanskou aktivistku a  političku, 
a Věru Vohlídalovou.

Medaile města pro Vohlídalovou a Joneše
Hned šest Medailí města Liberec se letos rozhodlo udělit zastupitelstvo města. Po prvních 
čtyřech laureátech, které zastupitelé k druhému nejvyššímu ocenění schválili už loni v pro-
sinci, nově přibyla jména bývalé ředitelky Státní vědecké knihovny Věry Vohlídalové a diri-
genta a sbormistra Divadla F. X. Šaldy Borise Joneše.
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Až na dvojnásobek chceme v rezortu školství a sociálních 
věcí od letošního podzimu navýšit počet našich asistentů 
prevence kriminality (APK). Od jara 2018 jich statutární 
město Liberec zaměstnává pět, zkušenosti s nimi jsou ale 
natolik dobré, že chceme v projektu za 10 a půl milionu 
korun usilovat o posílení týmu APK další pěticí.

Plánovaných 7 milionů korun na tzv. dofinancování sociálních služeb se i přes nucené škrty v rozpočtu, vyvolané vládou vyhlá-
šeným nouzovým stavem, podařilo v letošním roce udržet rezortu školství a sociálních věcí v plné výši.

Chceme posílit řady asistentů 
prevence kriminality

Sociální služby – podařilo se udržet dotace za 7 milionů

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

APK přitom prostřednictvím 
městské policie nasazujeme pře-
devším do lokalit se sociálním 
vyloučením (Vesec, Doubí, Fran-
tiškov, ubytovny a jejich okolí aj.), 
nebo do míst s vysokou koncen-
trací sociálního zatížení (cent-
rum města, Fügnerova, Milady 
Horákové, Na Rybníčku aj.), kde 
nerepresivně vstupují do nejrůz-
nějších rizikových problematik 
a konfliktů ve veřejném prostoru 
a snaží se být buď aktivními me-
diátory mezi jejich aktéry, nebo 
tyto záležitosti předávat dalším 
orgánům či institucím k  řeše-
ní např. v  rámci tzv. Mikrotýmů 
I a II (občanské soužití, záškolác-
tví, přestupkové chování, vanda-
lismus, ztráty dokladů, spolupů-
sobnost při pořádání veřejných 
akcí aj.). 

Díky APK město získává i další 
detailnější informace ze sociál- 

ního vyloučení a  může na ně 
adekvátně reagovat. Neméně dů-
ležitým aspektem je i příslušnost 
APK k  romské menšině, což jim 
za dva roky činnosti umožnilo 
etablovat se v  daném prostředí 
a získat si značný respekt.

Výčet dosavadních úspěchů 
APK v  praxi by byl poměrně 
dlouhý, přehledně jej např. uvá-
dí dokument Tematický akční 
plán pro bydlení a  bezpečnost, 
který je k  dispozici na webo-
vých stránkách www.liberec.cz/
langr a  Městské policie Liberec. 
Za všechny lze mj. vytknout zá-
chranu lidského života na Füg-
nerově ulici, záchranu ztracené 
peněženky a zajištění agresiv-
ních osob. Pokud se nám podaří 
počty APK navýšit, budeme umět 
lépe koordinovat jejich činnost 
s terénními sociálními pracovní-
ky v  jednotlivých částech města 
a zaměřit se i na ty lokality, které 
jsme dosud z nedostatku kapacit 
opomíjeli. Za dosavadní práci 
našim APK srdečně děkuji!

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

Peníze už schválilo zastupitel-
stvo města 30 poskytovatelům na 
celkem 51 služeb. Rovný milion 
korun přitom rezort směřuje do 
prioritní oblasti, jíž je podpora 
azylových zařízení a  nízkopraho-
vých denních center (program A).

Bez těchto financí by služby na 
území města musely buď význam-

ně omezit svou činnost, nebo ji 
dokonce ukončit. Tím by ale o po-
třebnou podporu přišly tisíce lidí 
z  cílových skupin zdravotně a  so- 
ciálně hendikepovaných klientů 
nejrůznější míry postižení a věko-
vého spektra. V programu A zastu-
pitelé podpořili oba liberecké azy-
lové domy (Speramus a  Věkova) 
a nízkoprahové centrum Naděje. 

V  programu B pro ostatní typy 
služeb pak poskytovatelé žádali 
o 12 a půl milionu korun, podpo-

řit jsme je ale mohli jen poloviční 
částkou, přičemž jednotlivá dota-
ce nesměla převýšit 350 tisíc ko-
run.

Na dofinancování sociálních 
služeb se statutární město Liberec 
podílí dlouhodobě, za posledních 
šest let se přitom částka zvýšila 
z 5 na 7 milionů. Žádat mohou vý-
hradně ty služby, které jsou regis-
trovány dle zákona 108/2006 Sb., 
o  sociálních službách, a  zároveň 
jsou zapsány v Základní síti sociál- 

ních služeb Libereckého kraje. 
Třetím povinným předpokladem 
je účast na komunitním plánování 
statutárního města Liberec.

Už teď je patrné, že rok 2021 
může být pro sociální služby v Li-
berci kritickým. Rozpočet města 
nepochybně přijde o  desítky mi-
lionů ze sdílených daní a  bude 
na to muset nějakým způsobem 
reagovat. A  je možné, že škrty se 
dotknou i dotací do sociálních slu-
žeb. 
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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. 5. DO 31. 5. 2020
109/20 klíče 28. 5. 

108/20 šála – Metěvová 28. 5. 

107/20 doklady – Victor Verbeţchi, karta zaměstnance – Lutsanych Nadia 27. 5. 

106/20 mobilní telefon 25. 5. 

105/20
nálezy DPMLJ (18. 4.–18. 5. 2020): mobilní telefon 3×, balíček – L. Mališkova, 
batoh, sluchátka, doklady – Minarski Ireneusz Daniel, kšiltovka

21. 5. 

104/20
nálezy Českých drah (březen–květen 2020): 2× batoh, klobouk, powerbanka, 
spací pytel, svazek klíčů, 2× dioptrické brýle, 2× mobilní telefon, peněženka, 
taška látková, peněženka – Klára Kolínská

18. 5. 

103/20 peněženka – Tomáš Štrincl 18. 5. 

102/20

nálezy DPMLJ (11. 3.–16. 4. 2020): rukavice, 3× batoh, 2× dioptrické brýle, 
lahev na pití, peněženka – Samuel Grega, řemeslnické nůžky, doklady – 
Radko Janoušek, vak, obal na sluchátka, brašna, batoh – Josef Poličanský, 
kšiltovka, skateboard, 2× mobilní telefon

14. 5. 

101/20 klíče 11. 5. 

99/20 trekové hole 11. 5. 

98/20 peněženka – Jakub Schovánek 11. 5. 

97/20 batoh (oblečení) 4. 5. 

96/20

nálezy DPMLJ (5. 3. 2020–7. 4. 2020): čelenka, peněženka pánská, dioptrické 
brýle, igelitová taška s dokumenty – Ján Lányi, rukavice 3×, peněženka 
dětská, mobilní telefon, deštník skládací, pouzdro na sluchátka, peněženka – 
Zuzana Korbová, stravenková karta, deštník, taštička přes rameno, maketa 
mobilního telefonu

1. 5. 

Menší neřetězcová lékárna na Liberecku 

HLEDÁ LÉKÁRNÍKA 
NA ZÁSTUPY O DOVOLENÉ

Výborné platové podmínky, cestovní náhrady. 
Více info: zastup-lekarna@seznam.cz

kprodeji@centrum.cz
tel. 732 167 958

PRODEJ ZAHRADY S CHATOU
stavební pozemek

388m²  Ruprechtice, Horymírova ul.

 

 

 

 

  

 HLEDÁME KOLEGY  

na školní rok 2020/2021 na pozice 
 

TŘÍDNÍ UČITEL 

a 

UČITEL NĚMČINY 
 

 

Nabízíme prostor pro seberealizaci, tvůrčí a umělecké pojetí výuky. 
 

Společně vytváříme školu pro spokojené a naplněné děti, obklopené 
uměním, vědou a se smyslem pro morálku. Spolu s dětmi tvoříme 

společenství, ve kterém se učíme, hrajeme divadlo, věnujeme se výtvarnému 
umění, hudbě, vědě i pohybu. 

 
Práce ve waldorfských třídách je tvořivým a smysluplným posláním. 

 

Pokud je Vám tento přístup blízký a měli byste o učitelství zájem, zašlete 
nám Váš životopis a motivační dopis na info@waldorfsketridyliberec.cz nebo 

pro informace volejte 736 422 917. 
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Liberecký tenisový klub

Na kurtech Libereckého te-
nisového klubu se na přelomu 
května a června konal Severo-
český přebor mladšího žactva. 
V kategorii chlapců se z celých 
severních Čech sjelo 37 hráčů. 

Finále bylo liberecké. V něm 
získal titul přeborníka seve-
ru Tobiáš Martínek, když mu 
pro vyčerpání skrečoval Jan 
Kreysa za stavu 4:3 v  prvním 
setu. Čtyřhru pak také ovládla 
dvojice LTK Jan Kreysa a Vojta 
Ježek.

V kategorii dívek se nejlépe 
vedlo nové posile LTK Sáře Oli-

veriusové. Sára v konkurenci 
23 dívek obhájila titul ze zim-
ní sezony, a postoupila tak na 
červencové MČR.

Turnaj mini a babytenistů 
se hrál  v  Praze na kurtech 
SK Hamr. Liberecké velmi 
těší, že obě kategorie měly 
ve finále kompletní složení 
z LTK. Ve finále babytenisu se 
utkali Vojta Jaroš, který pře-
hrál Adama Štěpánka, a  ve 
finále minitenisu pak Matěj 
Komárek přehrál Kubu Ště-
pánka. 

Na oblastním přeboru SV 
dorostenek pak Jana Kareiso-
vá obsadila 3. místo.

Oliveriusová a Martínek přeborníky severních Čech

čtvrtek 25. června od 15 hodin
ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 11 V HISTORICKÉ BUDOVĚ RADNICE

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC
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PRO DĚTI VE VĚKU 6-15 LET

3 290 Kč / dítě

2020

REGISTRACE OD 1. 3. 2020

Tobiáš Martínek Sára Oliveriusová

Zázemí pro běžce
Po	šesti	měsících	se	na	konci	
května	otevřel	Dětský	koutek	
v Lidových	sadech.	Bude	to	již	
65.	sezona,	co	toto	oblíbené	
hřiště	slouží	dětem.
Otvírací	doba	i cena	vstupného	
je	stejná	jako	v loňském	roce,	
vstup	zdarma	mají	nyní	děti	do	
dvou	let.	V případě	hezkého	
počasí	je	koutek	otevřen	každý	
den	od	9.00	do	19.00. 
Novinkou	je	otevření	zázemí	
pro	běžce.	Je	přístupné	z tu-
ristické	trasy	vedoucí	podél	
Dětského	koutku	na	Liberec-
kou	výšinu	a zájemci	mohou	
využít	převlékárnu,	uzamyka-
telné	boxy	či	posezení	s občer-
stvením.	
Dětský	koutek	funguje	od	roku	
1955	a v minulém	roce	tam	
zavítalo	18 236	návštěvníků.

Krátkézprávy


