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Návrhy	na	novou	podobu	
Tržního	náměstí	je	možné	
si	prohlédnout	v 1.	patře	
budovy	nového	magistrátu.
  Str. 9

Omezení provozu  
magistrátu
Konec	roku	přinese	omezení	
provozní	doby	magistrátu.	
Ve dnech 27. 12. , 28. 12. 
a 31. 12. 2019 bude magistrát 
pro veřejnost uzavřen.

Medaile města  
pro ředitele 
Rada	města	Liberce	souhlasila	
s návrhem	rezortu	kultury,	
školství,	sociálních	věcí	a ces-
tovního	ruchu	na	udělení	Me-
dailí	města	Liberec	v roce	2020.	
Nominace	na	čestné	občanství	
nebudou,	po	diskuzi	ve	výboru	
pro	kulturu	a cestovní	ruch,	
v roce	2020	navrženy.	Město	
Liberec	tak	v roce	2020	udělí	
medaile	za	zásluhy	čtyřem	
významným	osobnostem.	
Medaili	města	Liberce	získá	za	
mimořádné	zásluhy	o rozvoj	
města	v oblasti	vědy	a kultu-
ry	ředitel	Botanické	zahrady	
v Liberci	Miloslav	Studnička,	za	
mimořádné	zásluhy	o rozvoj	
města	v oblasti	kultury	ředitel	
Naivního	divadla	Liberec	Stani-
slav	Doubrava,	dále	za	mimo-
řádné	zásluhy	o rozvoj	města	
v oblasti	umění	bývalá	ředitelka	
Oblastní	galerie	Liberec	Hana	
Seifertová	a za	mimořádné	
zásluhy	o rozvoj	města	v oblasti	
kultury,	demokracie	a lidských	
práv	Dagmar	Helšusová.	

K uctění památky odporu českých studentů proti režimu v listopadu let 1939 a 1989 připravilo statutární město Liberec vzpomín-
kové shromáždění u pomníku obětem okupace 1968 na náměstí Dr. E. Beneše. Viz str. 3. Foto Jan Král

Krátkézprávy

Liberec	se	od	roku	2020	
stane	pořádajícím	měs-
tem	mezinárodního	festi-
valu	animovaného	filmu	
Anifilm.		 Str. 20

Animáci v Liberci
Zastupitelé	schvá-
lili	rozpočet	města	
na	rok	2020.	Po-
drobnosti	na	dvou	
stranách.	  Str. 10

Redakce

Město a  vlastníci technické in-
frastruktury provádějí ročně desít-
ky oprav silnic a  chodníků. Každá 
rekonstrukce vyžaduje určitou 
míru dopravního omezení, které 
výrazně ztrpčuje život Liberečanů. 

Zkrácení doby uzavírek je pro-
to logicky prioritou vedení města. 
Jedním z opatření, která by mohla 
vést ke zkrácení doby omezení na 
opravovaných komunikacích, je 
zavedení finančních kompenzací 

při provádění stavebních činností. 
Pro navržené opatření se Libe-

rec inspiroval zkušenostmi města 
Ústí nad Labem, kde ke zkrácení 
termínů došlo odhadem u  20 % 
akcí a konkrétně toto opatření ved-
lo k tomu, že si stavbaři větší akce 
rozdělují na etapy, a  nedochází 
tak k  uzavírce většího územního 
celku. V Liberci začne praxe smluv 
se zhotoviteli stavebních prací na 
městských komunikacích platit od 
stavební sezony 2020. 

Firmy dostanou nůž na krk
Délka uzavírek a dopravní omezení jsou častým předmětem kritiky veřejnosti. Město proto 
připravilo nové podmínky pro stavební firmy, které za prodlužující se termíny budou platit.

Tržní náměstí Rozpočet města na rok 2020 
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Dispečink zimní údržby TSML
604 295 474 (vozovky I. a II. kategorie aj.)

604 295 429 (vozovky III. kategorie, chodníky I. a II. kategorie aj.)

Vážení Liberečané,
listopad rychle utekl, nastal čas adventu a nezadržitelně se blíží 

Vánoce a konec roku 2019. Přesto byl uplynulý měsíc bohatý na vý-
znamné události. Jsem rád, že jste byli trpěliví s nepříjemnými uza-
vírkami a dočkali jsme se dokončení rekonstrukcí mnoha ulic v Li-
berci. Provoz jsme tak obnovili v ulicích Dr. Milady Horákové, Boženy 
Němcové, Londýnská, Hokešova, Jiráskova a dalších. Ještě v průběhu 
dalších týdnů budou probíhat drobné úpravy ke zvýšení bezpečnosti 
dopravy, například mezi kavárnou Pošta a Šaldovým divadlem nebo 
v Jeřmanické ulici ve Vesci. Rovněž se podařilo zprovoznit celkovou 
trasu nových horkovodů. Sídliště v Ruprechticích, Pavlovicích a další 
domácnosti jsou tak už dnes napájeny daleko ekologičtěji a ekono-
mičtěji, tedy nikoli párou, ale horkou vodou. 

Potěšilo nás, že ceny tepla, které teplárna vyhlásila na příští rok, 
budou opět o něco nižší. Od teplárny máme také slíbeno, že na jaře 
dokončí úpravy veřejných prostranství, kudy procházejí horkovody, 
ať už se jedná o povrchy komunikací, nebo třeba parky u Rybníčku 
nebo krajského úřadu. 

Ještě před začátkem adventu mi udělalo velkou radost slavnostní 
rozsvícení vánočního stromu, které přilákalo zhruba čtyři tisíce lidí 
a zaplnilo celé náměstí před radnicí. Ti všichni nám pomohli slav-
nostně odstartovat vánoční čas v našem městě. O týden později jsme 
na náměstí postavili ruské kolo. Vyzkoušíme zájem veřejnosti, a po-
kud se ukáže, že se lidem líbí a bude hojně navštěvované, tak by se 
kolo mohlo stát další trvalou vánoční dominantou i pro příští roky. 
Závěrem vás všechny srdečně zvu na adventní trhy, které se konají 
před radnicí do 23. prosince. 

Přeji vám krásné prožití vánočních svátků a  co nejvydařenější 
vstup do roku 2020.

Jaroslav Zámečník,
 primátor města Liberec

Slovo primátora
Příležitost města ke znovunabytí velmi cenných pozemků 
v oblasti „Papírového náměstí“ a pozemků u bývalých LVT 
je iniciací Kanceláře architektury města (KAM). Rada města 
záměr směny pozemků ve vlastnictví města se společností 
Syner Group, a.s., schválila.

Město chce pozemky v centru

Jana Kodymová

Město Liberec usiluje o  jed-
notný architektonický ráz histo-
rického centra. Pozemky v  dolní 
části města, v lokalitě „Papírového 
náměstí“, Lucemburské, Široké 
a Barvířské ulice, mají strategickou 
polohu v blízkosti náměstí a výraz-
ně ovlivňují charakter a  identitu 
města.

„Jedná se o  jednu z  nejcen-
nějších lokalit v  samém srdci Li-
berce. Patří mezi základní iden-
titární místa v   krajském městě. 
Spoluvytváří svým charakterem 
jedinečnou urbanisticky rostlou 
strukturu. Žádnou takovou po-
dobnou čtvrť Liberec nemá. Dalo 
by se s nadsázkou říci, že se jedná 
o ‚pražskou Malou Stranu‘ Liberce. 
Je to území s  obrovským geniem 
loci a  potenciálem, jehož kvalitní 
využití zvýší výrazně atraktivitu 
centra a  města pro všechny oby-
vatele i  turisty,“ popisuje vedoucí 
KAM Jiří Janďourek.

Z hlediska koncepčního rozvoje 
je pro město hlavní prioritou za-
hušťování města v samém centru. 
Pro město je strategické vlastnit 
pozemky v této lokalitě. Pestrá po-
lyfunkčnost, rozmanitost a zahuš-
tění zástavby oživí pěší obchodní 
trasy a jižní terasy, umožňující bu-
doucí rekreaci, a přirozeně na ně 
naváže.

Pozemky a  stavby, o  které se 
jedná, vlastní Syner Group, a.s. 
Jejich nabytí do vlastnictví je pro 
statutární město výhodné, pro-
tože tím získá důležité pozemky 
v  centru města, kde může jako 
vlastník přímo ovlivňovat podobu 
budoucí zástavby a rozvoj dané lo-
kality. Jedná se o plně polyfunkční 
prostředí z  hlediska potřeb měs-
ta – obchodní, pracovní a kulturní 

příležitosti. Lokalitu je podle jejího 
charakteru potřeba zastavovat po-
stupně z  hlediska času. To je pro 
město z  ekonomického i  urbanis-
tického pohledu jednoznačně vý-
hodné.

Směna se týká pozemků dolní-
ho centra města spolu s  dalšími 
dvěma pozemky u  areálu býva-
lých Libereckých výstavních trhů 
(LVT). „Jedná se o  důležité po-
zemky vzhledem k  přístupu do 
Technického muzea Liberec z cen-
tra města. V  tomto prostoru by i- 
deálně vznikla zóna volnočaso-
vých aktivit a také je to prostor pro 
vybudování plánované blokové 
tramvajové smyčky. Tedy napojení 
technického muzea na kolejovou 
dopravu,“ popisuje Jiří Janďourek.

Zmiňované pozemky o  celkové 
výměře 6 935 m2 by město Liberec 
rádo směnilo se společností Sy-
ner za zastavitelnou část pozem-
ku o  výměře 24 000 m2 v  katastru 
Kunratice u  Liberce, s  doplatkem 
za cenu podle znaleckého posud-
ku. Cenu pozemků včetně staveb 
nelze předem odhadnout, bude 
stanovena na základě znaleckých 
posudků.
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V rozsáhlém prostoru bývalé skládky vedle lesoparku Opičák 
se intenzivně pracuje. Na pomezí Růžodolu a Ostašova tak 
vzniká rekreační areál, který nabídne volnočasové aktivity 
v podobě agility cvičiště pro psy, přírodního amfiteátru, klido-
vé zóny s lavičkami a dvou naučných stezek.

K uctění památky odporu českých studentů proti režimu v lis-
topadu let 1939 a 1989 připravilo město Liberec vzpomínko-
vé shromáždění u pomníku obětem okupace 1968 na náměstí 
Dr. E. Beneše. Na schodech radnice byl slavnostně odhalen 
nový památník připomínající události roku 1989.

Neziskové organizaci Návrat, o.p.s., byl na začátku prosince slavnostně předán do užívání nový azylový dům pro ženy a rodiny 
s dětmi ve Věkově ulici v Ruprechticích.

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Nový areál s památníkem 30 let od listopadu ’89

Jana Kodymová

Jedna ze stezek se bude vázat 
k  událostem roku 1918 a  druhá 
k  zajateckému táboru v  Liberci, 
kde bylo 55 tisíc zajatých vojáků.

Ústředním bodem revitalizova-
ného prostoru je pomník obětem 
první světové války. Z  různých 
zdrojů odhadovaných 200–300 tis. 
padlých v  této válce v českých ze-
mích bylo 1 100 Liberečanů. Spo-
lek Archa 13 na vybudování po-
mníku padlých Liberečanů získal 
státní dotaci 1,9 milionu korun. 
Přes dva miliony platí spolek ze 
svých zdrojů. Statutární město 
Liberec financovalo revitalizaci 
okolního pozemku, průzkum, ar-
chitektonickou studii, odstranění 
skládky, oplocení, vybudování čás-
ti stezek částkou 1,2 milionu v roce 
2019 a  stejnou částku předpoklá-
dá na dobudování druhé polovi-
ny pozemku v  roce 2020. Pomník 
dostává v  těchto dnech konkrétní 

podobu a  druhá etapa rekultivace 
pozemku bude hotova na konci 
roku 2020.

Podle archeologa Petra Bresto-
vanského z  Archy 13 nebyl pomník 
libereckým obětem války od roku 
1945 nikdy obnoven. Navíc oproti 
staršímu místu, které obsahovalo 
jména padlých z  pěti libereckých 
čtvrtí, budou jména na novém místě 
připomínat oběti ze všech pětatřice-
ti čtvrtí současného Liberce. „Když 
skončila monarchie, tak se zlikvi-
dovalo všechno, co bylo rakousko-
-uherské, po roce 1945 památky, kte-
ré připomínaly vše německé,“ uvádí 
Brestovanský. Po druhé světové válce 
byla navíc většina původních obyva-
tel odsunuta, v  Liberci tvořili Češi 
po staletí menšinu. „Studiem histo-
rických a  archivních pramenů jsme 
zjistili většinou nejen základní na- 
cionále padlých Liberečanů, ale také 
kde ten člověk bydlel, jaké měl povo-
lání a na jakém místě fronty zemřel,“ 
vyjmenovává Petr Brestovanský.

Jan Král

Všem bojovníkům za svobodu 
se v neděli 17.  listopadu přišli po-
klonit a  na uctění jejich památky 
položit květiny osobnosti listopa-
dových událostí 1989 včetně čest-
ného občana Liberce Jana Šolce 
a s nimi mnoho dalších hostů včet-
ně vedení města a kraje.

Na schodech liberecké radni-
ce došlo ke slavnostnímu odha-
lení památníku připomínajícího 

události roku 1989. Spolek G300 
a město Liberec připravily při pří-
ležitosti letošních jubileí celou 
řadu atraktivních doprovodných 
akcí. Na náměstí Dr. E. Beneše byla 
k  vidění výstava fotografií z  roku 
1989 a  v  Malé výstavní síni na-
proti radnici je možné zhlédnout 
snímky Milana Drahoňovského 
z libereckého koncertu Karla Kryla 
v  tzv. Áčku 9.  prosince 1989. Tuto 
expozici si budou moct zájemci 
prohlédnout až do 5. ledna 2020. 

Jana Kodymová

Azylový dům pokryje sociální 
služby, které v  Liberci, potažmo 
v  Libereckém kraji, dlouhodobě 
zcela chybí. Azylový dům je určen 
pro osoby, které se ocitly v tíživé so-
ciální situaci. Přínosem projektu je 
tak prevence a  zmírnění důsledků 
sociálního vyloučení.

Před třemi a půl lety přišlo vede-
ní města s myšlenkou využití bývalé 
mateřské školy pro sociální službu 
azylového domu pro lidi, kteří se 
ocitnou v  akutní bytové nouzi. Pro 
rodiny s dětmi podobné zařízení za-
tím neexistuje v  celém Libereckém 
kraji. Díky projektům IPRÚ vzniklo 
toto zařízení, které od druhého led-
na 2020 nabídne kapacitu 22 lůžek. 

Pro deset žen čtyři 
dvoulůžkové a  dva 
jednolůžkové poko-
je a  tři samostatné 
byty 1+kk pro rodi-
ny. Rekonstrukce 
trvala devět měsíců. 
Celkové náklady 
projektu jsou 18,2 
mil. Kč, přičemž 
15,4 mil. Kč bylo 
hrazeno z  dotace 
a  2,8 mil. Kč z  roz-
počtu města. Pro-
jektová příprava 
stála 600 000 Kč a  vybavení domu 
700 000 Kč.

Azylový dům bude provozovat 
obecně prospěšná společnost Ná-
vrat, která má přes 20 let zkušenost 

se stejným zařízením Azylového 
domu pro muže Speramus v centru 
města. „Troufám si tvrdit, že klienty 
domu ve Věkově na ulici neroze-
znáte od jiných občanů. Budou to 

zkrátka normální lidé, 
kteří se jen dostali do ne-
příznivé životní situace, 
a úkolem veřejné správy 
a sociálních služeb je jim 
pomoci ji překonat. Služ-
ba bude zároveň sloužit 
jako jeden z nástrojů by-
tové politiky města, mo-
hou se z  něj rekrutovat 
klienti režimu Housing 
First,“ uvádí náměstek 
primátora Ivan Langr.

Dvoupatrová vila ve 
Věkově ulici byla posta-

vena v roce 1912, od roku 2012 byla 
prázdná a městu se nepodařilo pro 
ni najít kupce. V roce 2016 proto re-
zort školství a sociálních věcí navrhl 
její využití pro sociální služby. 



4 Zpravodaj^Liberec Prosinec 2019

TIPY A POZVÁNKY NA AKCE V LIBERCI

VisitLiberec.eu

26.12.2019 v 16.30 hod26.12.2019 v 16.30 hod
KOSTEL  sv. ANTONÍNA  v LIBERCIKOSTEL  sv. ANTONÍNA  v LIBERCI

RADKA ČERNÍKOVÁ

PĚVECKÝ  SBOR  JEŠTĚD 

STANISLAVA ŠINKOVSKÁ
KAREL JAKUBŮ

JAROSLAV PATOČKA

DIRIGUJE MAREK MULLER

RADKA ČERNÍKOVÁ

PĚVECKÝ  SBOR  JEŠTĚD 

STANISLAVA ŠINKOVSKÁ
KAREL JAKUBŮ

JAROSLAV PATOČKA

DIRIGUJE MAREK MULLER
. .

JAKUB JAN RYBAJAKUB JAN RYBA

VÁNOČNÍVÁNOČNÍ
ČESKÁ

MŠEMŠE
ČESKÁ

TURNOVSKÉ  ORCHESTRÁLNÍ  SDRUŽENÍ TURNOVSKÉ  ORCHESTRÁLNÍ  SDRUŽENÍ 
SÓLISTÉSÓLISTÉ

TRADIČNÍ PROVEDENÍ S ORCHESTREM A SÓLISTYTRADIČNÍ PROVEDENÍ S ORCHESTREM A SÓLISTY
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         DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ 2020

PŘEKVAPTE SVÉ BLÍZKÉ NA VÁNOCE PŘEDPLATNÝM 
DO DIVADLA F. X. ŠALDY LIBEREC.

S ABONENTKOU SI UŽIJÍ ROK 2020 PLNÝ ZÁŽITKŮ 
V HLEDIŠTI. A LETOS JEŠTĚ VÝHODNĚJI!

NOVINKA! Každá abonentní skupina má naplánované termíny 
  představení na CELÝ ROK 2020!

NOVINKA! Program na abonentní představení ZDARMA.

Sleva oproti jednotlivě zakoupené vstupence 15–50 %.

Abonentka je přenosná.

A řada dalších výhod.

Oddělení předplatného: tel. 485 107 836, 487 377 353 
email: predplatne@saldovo-divadlo.cz 
www.saldovo-divadlo.cz

  DVĚ SCÉNY, TŘI SOUBORY, STOVKY EMOCÍ
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My všichni školou povinní

Uctění památky  
maď arského básníka 
V listopadu	se	konala	na	SPŠ	
textilní	v Liberci	vzpomínková	
akce	u příležitosti	75. výročí	
úmrtí	významného	maďarské-
ho	básníka	Miklóse	Glattera	
Radnótiho,	který	na	této	škole	
v minulosti	studoval.
Radnóti	navštěvoval	na	tex-
tilní	škole	abiturientský	kurz	
tkalcovství	v letech	1927–1928.	
V textilním	oboru	však	nese-
trval,	zvítězila	v něm	touha	
věnovat	se	literatuře,	a tak	
v Maďarsku	vystudoval	filozo-
fickou	fakultu	a stal	se	básní-
kem	a překladatelem.	
Za	druhé	světové	války	ho	
však	postihl	smutný	osud.	Pro	
svůj	neárijský	původ	byl	po-
slán	do	pracovního	tábora	Bor	
v Srbsku	a v listopadu 1944	
na	pochodu	smrti	byl	u ves-
ničky	Abda	nacisty	zastřelen.	
Radnóti	je	tak	jednou	z mnoha	
nevinných	obětí	holocaustu.
Pietní	akce	s položením	věn-
ců	a květin	u pamětní	desky	
na	průčelí	školy	se	zúčastnil	
maďarský	velvyslanec	Miklós	
Boros.	

Součástí	vzpomínky	byla	bese-
da	o životě	a díle	Radnótiho,	
kterou	pro	žáky	školy	připravili	
maďarští	rodáci.	V českém	
překladu	vyšly	dvě	básnické	
sbírky	Radnótiho:	A přece	se	
vrátím,	výbor	jeho	vrcholné	
poezie,	a Perly	lásky,	prvotina	
inspirovaná	básníkovým	poby-
tem	v Liberci.

Krátkézprávy

Petr Plaček 

Život Markétu nešetřil. První 
životní zkouška přišla ve dvanác-
ti letech, kdy jí lékaři oznámili, že 
má nad kolenem zhoubný nádor 
stehenní kosti. Podstoupila chemo-
terapii, ale operaci se nevyhnula. 
Když se zotavila po amputaci a roč-
ní chemoterapii, nemoc zaútočila 
znovu krátce před jejím nástupem 
na střední školu. „Měla jsem nádor 
na plicích a  metastázy v  břiše. Při-
šla jsem o část levé plíce a následně 
podstoupila transplantaci kostní 
dřeně,“ shrnuje.

Přes vážnou nemoc a  amputo- 
vanou nohu začala už v  pubertě 
sportovat. Nejprve dělala atletiku 
vrh koulí, diskem a oštěpem. Ve dva-
ceti letech se naučila plavat. Dnes 
patří mezi nejlepší české dálkové 
plavkyně. Markétiným hlavním 
plaveckým stylem je kraul. „Když si 
potřebuji odpočinout, plavu prsa,“ 
říká.

„Pořád se mě někdo ptal, proč to-
lik plavu, a  tak jsem plácla, že chci 
přeplavat La Manche, abych měla 
klid,“ poznamenala Pechová, která 
se na zdolání kanálu intenzivně při-
pravovala v  TJ Slavia Liberec. Šest 
dní v týdnu plave 5 km, sedmý den 
tráví v posilovně. O víkendech kom-
binuje trénink s  dálkovými závody. 
Při přípravě na La Manche přidáva-
la otužování, které již dnes nedělá. 
A  to ještě pracuje v  kanceláři libe-
recké nemocnice.

Průliv, který odděluje Velkou 
Británii a severní Francii, má v nej- 
užším místě 34 kilometrů. Kanál 
zatím zdolalo 23 Čechů, z  toho 
jen osm žen. S  postižením, pokud 
víme, zatím nikdo. Z  žen byla nej-
rychlejší Yvetta Hlaváčová, která 
La Manche přeplavala v  roce 2006 
za 7:25:15, což je zatím nejrychlej-
ší ženský čas na světě. „Já jsem to 
chtěla dát do deseti hodin, aby mi 
tam nebyla taková zima,“ pozna-
menala Pechová.

Jaká byla její první slova po zdo- 
lání kanálu, si nepamatuje. To, že je 
konec, poznala, když na útesu čeka-
la na člun.

Dopředu ale raději nezjišťovala, 
co ji v  úžině mezi Velkou Británií 
a  Francií čeká. „Jsem radši, když 
nevím, do čeho jdu. Moc jsem se 
nepřipravovala, akorát jsem jela 
na soustředění několikrát k  moři, 
abych byla zvyklá na slanou vodu 
a vlny, a otužovala jsem se,“ řekla.

Markéta měla strach na začátku, 
když se ponořila za tmy, což nikdy 
předtím nezkoušela. Nepříjemné 
byly podle ní i  medúzy a  také tra- 
jekty, které ochlazovaly vodu. Na 
startu měla voda 18,5 stupně, mís-
ty ale klesala ke dvanácti stupňům. 
Zima Pechové byla. „Velký problém 
jsem měla s  tou nohou, protože tu 
nemám jak protáhnout, jak prokr- 
vit,“ řekla. A  také ji bolelo rameno. 
Její nevýhodou bylo, že je štíhlá. 
Váží 55 kilogramů. „Všichni mi říka- 
li, že hubený plavec na La Manche 
nepatří,“ řekla.

Před výkonem Markéta posnída- 
la žitný chleba s máslem a šunkou. 
Cestou si nejčastěji dávala polomá- 
čené sušenky a ohřátou Coca-Colu. 
Proteinové tyčinky odmítala. A  na- 
konec se jako vhodný neosvědčil 
ani připravený hovězí vývar.

Dva roky příprav si vyžádaly bez- 
mála 500 000 Kč, z toho náklady na 
pobyt při zdolávání kanálu stály 
mezi 100 000 a  150 000 korunami. 
Tyto náklady na pobyt, doprovodný 
člun atd. by měla zaplatit Pechová 
ze svých úspor. Někteří sponzoři se 
ozvali, že přispějí. Doufám, že část- 
ka, kterou bude muset Markéta vlo- 
žit ze svého, bude co nejnižší.

Po závodě Markéta Pechová vy- 
dražila čepičku, ve které kanál pře- 
plavala, za 20 000 Kč. Tyto peníze 
věnovala liberecké onkologii, kde 
jako dítě trávila spoustu času a  je- 
jíž prostředí důvěrně zná.

Osud je na ni krátký
ZŠ a MŠ Barvířská přivítala v listopadu inspirující osobnost Markétu Pechovou. Plavkyni, která 
25. srpna 2019 za 12 hodin 31 minut zdolala kanál La Manche. Trasu v délce cca 38 km! Před-
tím nejvíc (na jeden zátah) uplavala 25 kilometrů.
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Stříbro pro MŠ Malínek 

Jitka Reindlová,  
ředitelka MŠ Malínek

Cesta k  získání stříbra byla díky 
organizačním změnám, které pro-
běhly v MŠ v posledních letech, vel-
mi náročná, ale podařilo se. 

Plnění kritérií vyžaduje velké na-
sazení, kreativitu a odpovědný pří-
stup zaměstnanců. 

Školy zapojené v  programu po-
máhají dětem získat představu 
o tom, odkud jídlo pochází a jak se 

pěstuje nebo vyrábí. Pečlivě dba-
jí na kvalitu připravovaných jídel 
a výběr surovin. 

Z  ocenění máme nesmírnou ra-
dost. Je důkazem toho, že vařit pro 
děti zdravě, chutně a kvalitně jde. 

Velké poděkování patří zejmé-
na vedení školní jídelny, skvělým 
kuchařkám a  učitelkám, které se 
do plnění programu aktivně zapo-
jily. Nesmíme také zapomenout na 
výbornou spolupráci se Skutečně 
zdravou školou. 

Mateřská škola Malínek v Kaplického ulici obdržela stříbrný 
certifikát za úspěšné splnění potřebných kritérií v programu 
Skutečně zdravá školka.

Školy do naha 

Ivan Langr, náměstek primátora 

Tzv. katalog činností pravidelně 
vydáváme v rezortu školství a so-
ciálních věcí, abychom zájemcům 
ukázali, jak pestrý život liberecké 
školy vedou. Získaná data nijak 
dodatečně neupravujeme. 

Zkušenost říká, že rodiče mají 
o  školách obvykle jen neúplné 
informace, v  některých přípa-
dech dokonce zkreslené. To byl 
přesně důvod, proč jsme v  roce 
2016 katalog poprvé vydali. A sa-
mozřejmě s  tím jde ruku v  ruce 
i  princip otevřenosti, tedy snaha 
zpřístupnit data, která do té doby 
zůstávala zbytečně skryta. Čím víc 
o školách víme, tím lepší předpo-
klad svého rozvoje mají, protože 
roste i  počet informovaných ak-
térů, kteří s  tím mohou aktivně 
pomáhat.

Katalogy činností, které jsou 
ke čtení k  dispozici mj. na www.
liberec.cz/langr, tak přinášejí na-
příklad kompletní data o  perso-
nálních, technických i  organizač-
ních kapacitách škol, o způsobech 

výuky ve vztahu k moderním tren-
dům, rozvoji jazykového i technic-
kého vzdělávání, participaci žáků 
na chodu školy, mimoškolních 
i  komunitních aktivitách a  také 
o výsledcích vzdělávání a výchov-
ných opatřeních. Řada ukazatelů 
přitom souvisí i se střednědobými 
cíli zvyšování kvality vzdělávání 
v Liberci; čtenáři tak mohou sledo-
vat pokrok, jaký školy udělaly.

Ve vazbě na nedávné události 
v  jedné z našich mateřských škol 
chci také zmínit, že tyto přehledy 
přinášejí v rámci přesné evidence 
i počty příchodů a odchodů učite-
lů a nepedagogických zaměstnan-
ců, a  to čtyři roky dozadu. Stejně 
tak přinášíme i  počty a  typy rizi-
kového chování v našich školách, 
abychom naplnili jeden z  cílů 
projektu Princezna Julie, což je 
detabuizace těchto jevů a otevře-
ná veřejná diskuze o nich. Kromě 
aktuálních katalogů jsou na stejné 
webové stránce k dispozici všech-
ny edice až do roku 2016. Zájemci 
tak mohou studovat i  meziroční 
změny a trendy.

Už počtvrté jsme svlékli liberecké mateřské a základní 
školy do naha a předkládáme veřejnosti detailní informace 
z jejich každodenní činnosti i zajímavá statistická data. 

Bezmála 77 milionů korun získal rezort školství a sociálních věcí na podporu společného vzdělávání v mateřských a základních 
školách na území města z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV).

Získali jsme 77 milionů na společné vzdělávání

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

Se svými partnery Educa Quality, 
Člověk v tísni, DDM Větrník, Komu-
nitní středisko Kontakt, iChange a za 
spolupráce Agentury pro sociální 
začleňování jsme uspěli s  pokračo-
váním našeho projektu Férové školy 
II. Dohromady jsme takto od roku 
2016 do Liberce pro školy přivezli už 
zhruba 133 miliónů.

Je to přitom zcela mimořád-
ný úspěch, takové peníze bychom 
přímou systémovou cestou na tzv. 
podpůrná opatření z  MŠMT nikdy 
nemohli dostat. Až dosud jsme při-

tom do Liberce přivezli zhruba 28 
miliónů korun na projekt Vzdělávej-
me společně děti předškolního věku 
(skončil letos v  listopadu) a  stejnou 
částku na Férové školy I (končí příští 
rok v červnu). Celková alokace výzvy 
OPVVV byla 700 milionů korun, Libe-
rec z ní tak obdrží více než desetinu. 
Chápu to také jako určité uznání pě-
tileté práce, kterou na poli začleňová-
ní, ve vzdělávání i v sociální oblasti, 
odvádíme. Tyto projekty nejenže 
pomáhají konkrétním dětem, které 
už na startovní čáře svého vzdělávání 
nezaviněně ztrácejí, ale zároveň zlep-
šujeme pozici společného vzdělávání 
mezi učiteli, žáky i jejich rodiči. 

Svým obsahem Férové školy II od 

1.  července  2020 zacílí na podporu 
dětí se speciálními vzdělávacími 
potřebami a  ze socioekonomicky 
a kulturně odlišného prostředí a na-
vážou na úspěšné aktivity ze dvou 
stávajících projektů, mj. kariérové 
poradenství, koordinátory inkluze 
na obci i ve školách, doučování žáků 
ohrožených školním neúspěchem, 
příměstské tábory, vrstevnické vzdě-
lávání, budování flexibility a  při-
rozené adaptability při přechodu 
z MŠ na ZŠ, rodičovské poradenství 
či předškolní klub, který pomáhá 
dětem z  cílové skupiny se začleňo-
váním do formálního vzdělávání 
v mateřských školách. 

Do projektu Férové školy II se 

zapojí 58 škol, které fungují na úze-
mí města  – 51 městských MŠ a  ZŠ, 
3 vratislavické, 3 krajské speciální 
ZŠ a  církevní ZŠ J. A. Komenského. 
Stranou tak zůstane jen základní 
umělecká škola a  jedna soukromá 
základní škola. Bohužel, podmínky 
poskytovatele dotace jsou striktní, 
takže ani z  tohoto projektu nebu-
deme moci podpořit děti nadané 
a mimořádně nadané, které z mého 
pohledu rovněž patří do systému 
společného vzdělávání, jen z  opač-
ného spektra. Nezbývá nám než se 
poohlédnout jinde; hodně si v tom-
to třeba slibuji od spolupráce s pro-
jektem NAKAP Libereckého kraje 
I na rozvoj vzdělávání.
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Nové sociální bydlení v Žitavské
Odbor strategického rozvoje  
a dotací

V Žitavské ulici byla úspěšnou kolaudací 
29. listopadu ukončena rozsáhlá rekonstruk-
ce bytového domu. Vzniklo tím 11 nových 
sociálních bytů v  rámci projektu s  názvem 
„Sociální bydlení města Liberce Bytový dům 
F“, který je spolufinancován Evropskou unií. 

Projekt je jedním ze souboru dílčích pro-
jektů, jejichž společným výstupem je zvýše-
ní počtu bytů sociálního určení, jimiž město 
Liberec v  současné době disponuje. Byty 
různých velikostí od 1+kk až do 4+kk budou 
využívány pro zajištění dostupného bydlení 
pro osoby v aktuální bytové nouzi v ekono-
micky aktivním věku, které buď nemají žád-
né, nebo mají pouze nevyhovující bydlení. 

Jedná se o  rozmanitou cílovou skupinu, 
která může zahrnovat absolventy, matky sa-
moživitelky, rodiny i jednotlivce. Pro získání 
bytu se posuzuje zejména příjem v  období 
12 kalendářních měsíců před uzavřením ná-
jemní smlouvy, který nepřesáhl 0,6 násobek 
průměrné měsíční mzdy.

Pokud jste přesvědčeni, že splňujete výše 
uvedené podmínky pro získání bytu, kon-
taktujte nás pro více informací na e-mail: 
socialnibydleni.mestaliberce@magistrat.
liberec.cz

Projekt „Sociální bydlení města Liberce By-
tový dům F“ č. CZ.06. 2. 56/0.0/0.0/16_057/000
8067 je spolufinancován z prostředků Evropské 
unie.

Základní škola 5. května bude 
opět sloužit pro výuku od  
6. ledna 2020. Škola v letoš-
ním roce prošla rozsáhlou 
rekonstrukcí a modernizací.

Odbor strategického rozvoje  
a dotací

Na  I. stupni ZŠ došlo k  vybudo-
vání sedmi nových odborných uče-
ben v podkroví budovy školy, jejich 
vybavení nejmodernější technikou, 
výstavbě výtahu, zateplení školy, vý-
měně okenních a  dveřních výplní, 
včetně tepelného zdroje. Nad rá-
mec dotačních projektů došlo také 
k  opravě fasády na celém objektu 
a  výměně světelných zdrojů v  no-
vých učebnách za LED svítidla.

Úspěšná rekonstrukce byla ukon-
čena kolaudací 3.  prosince, veškeré 
stavební práce prováděla První pod-
ještědská stavební, spol. s r. o., z Li-
berce a celková cena prací se vyšpl-
hala na 73 811 524 Kč včetně DPH.

Na II. stupni ZŠ probíhalo odstra-
ňování vlhkosti sklepních prostor 
budovy, kde jsou šatny, došlo k výmě-
ně elektrických rozvodů a osvětlení, 
okenních a dveřních výplní, vybudo-
vání výtahu. Současně proběhla také 
výměna tepelného zdroje. Také jsme 
dovybavili dvě nově zřízené odborné 
učebny novým nábytkem a  počí-
tačovou technikou. Stavební práce 
prováděla firma Gutteberg, s. r. o., 
z Mělníka a celková cena prací byla 
39 630 332 Kč včetně DPH.

Vybavení pro odborné učebny 
pro oba stupně základní školy do-
dala firma AV Média, celková hod-
nota byla 8 900 000 Kč včetně DPH.

Projekty byly spolufinancované z  EU  – 
Integrovaného regionálního operačního 
programu a z Operačního programu Životní 
prostředí 2014–2020 pod názvy:

1) Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. květ-
na I. stupeň s reg. č. „CZ.06. 2. 67/0.0/0.0/1
6_067/0010388“. 2) Zvýšení kvality vzdělá-
vání ZŠ 5. května II. stupeň s reg. č. „CZ.06. 
2.  67/0.0/0.0/16_067/0010955“. Cílem pro-
jektů bylo zvýšení kvality a dostupnosti infra-
struktury pro vzdělávání a celoživotní učení.  
3) Stavební úpravy pro energetické úspo-
ry ZŠ 5.  května I. stupeň, Liberec s  reg. č. 
„CZ.05.  5.  18/0.0/0.0/17_070/0006796. 4) 
Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 
5. května II. stupeň, Liberec s s reg. č. „CZ.0
5. 5. 18/0.0/0.0/17_070/0006800. 

Cílem projektů bylo snížení energetické 
náročnosti budov.

ZŠ otevře 
6. ledna

Dům v Žitavské ulici před rekonstrukcí a po ní

ANKETA: Priority města Liberce – hlasujte! 
Z Veřejného fóra 20. 11. 2019 vzešla nejdůležitější témata. Která je podle vás třeba řešit přednostně? 

V této ověřující anketě můžete udělit dva hlasy námětům, které považujete za nejzávažnější. Oba hlasy lze také dát jen jedné z priorit.  
Deset témat s největším počtem hlasů bude předáno k řešení vedení statutárního města Liberec. 

□ □ Zlepšit možnosti parkování v okolí sídlišť a autobusového nádraží  □ □ Rekonstruovat Kino Varšava  
□ □ Revitalizovat Papírové náměstí      □ □ Navýšit kapacitu míst v domovech pro seniory  
□ □ Revitalizovat rekreační vodní plochy (Teich, Lesní koupaliště)  □ □ Doplnit kontejnery na bioodpad v prostředí sídlišť  
□ □ Vybudovat a rozšířit síť cyklostezek, např. podél Nisy   □ □ Rozšířit nabídku vzdělávání k manuální zručnosti,  
□ □ Vytvořit kvalitní centrální prostor v měst. čtvrtích, vybavenost  □ □ Navýšit četnost ranních dopravních spojů do škol  
□ □ Obnovit a využívat brownfields      □ □ Omezit individuální automobilovou dopravu v centru 

□□ Revitalizovat a zpřístupnit sportoviště, např. Růžodol I (ul. Zelená)  □ □ Pokračovat v projektech cílených na sociálně slabší 

Anketní lístky zašlete do 15. ledna 2020 na adresu:  
Odbor strategického rozvoje a dotací – VF 2019, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo odevzdejte osobně na podatelně 
v budově historické radnice. Obálku označte VF 2019. Hlasovat můžete také na FB Zdravé město Liberec a webových stránkách 
www.liberec.cz.  
                                                 

občany, sociální bydlení, postupné zaměstnávání 

Zdravé město ^Liberec
Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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Z města a radnice

Marie Procházková,
kancelář architektury města

V každé architektonicko-urba-
nistické úloze je potřeba skloubit 
řadu potřeb, limitů i  možností 
a  tento myšlenkový proces vtělit 
do výsledného nápadu. Architek-
tonická soutěž, ať už je vyzvaná, 

otevřená, nebo kombinovaná, 
vytváří největší pravděpodob-
nost, že získáme nejlepší mož-
né dílo. Všechny krásné budovy 
i  prostory, které dnes v  Liberci 
obdivujeme, vznikly soutěžním 
výběrem. 

Jsme rádi, že se nám povedlo 
k této úloze přesvědčit tři zkušená 

studia, díky jejichž práci mohla 
odborná komise vybrat návrh, 
který vytvoří novou identitu Tržní-
ho náměstí. Odpovídá to našemu 
zadání, vzešlému z  veřejné par-
ticipace, a věříme, že bude dobře 
přijat. 

Soutěže se účastnila architek-
tonická studia „knesl kynčl ar-

chitekti, s.r.o.“, „CHVOJKA / ar-
chitekt “ a „ov – architekti, s.r.o“, 
která mají velké zkušenosti s rea- 
lizacemi ve veřejným prostoru. 
Výběr komise musí potvrdit rada 
města, ale všechny návrhy je 
možné si prohlédnout od 16. pro-
since v  1. patře budovy nového 
magistrátu. 

Soutěž o podobu Tržního náměstí

Návrh: knesl kynčl architekti, s.r.o.

Návrh: Chvojka / architekt 
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Zastupitelstvo města schválilo na svém prosincovém zasedání rozpočet na rok 2020. Rozpočet je jeden z nejdůležitějších do-
kumentů, který každoročně schvaluje zastupitelstvo města. Platný rozpočet pak slouží jako finanční nástroj a ukazuje, jak jsou 
příjmy města rozdělovány na jednotlivé výdajové položky.

Zbyněk Karban, náměstek  
primátora pro ekonomiku

Bylo by mylné se domnívat, že 
vedení města dostane k dispozici 
více než 2,3 mld. Kč a  nyní je na 
jeho libovůli, jak tyto prostředky 
rozdělí. Každý rozpočet z  velké 
části navazuje na hospodaření 
minulých let. Většina výdajů je 
vyvolána aktuálním nastavením 
fungování města a jeho organiza-
cí. Jenom pokrytí těchto základ-
ních služeb, které město poskytu-
je, což je např. MHD, úklid města, 
svoz odpadů, fungování mateř-
ských a  základních škol, divadla, 
zoo, městská policie, provoz měst-
ských sportovišť, splátky dluhů i sa-
motné fungování úřadu spotřebuje 
90 % příjmů. Toto procento je oprav-
du vysoké, a  pokud město nechce 
rezignovat na některé z výše uvede-
ných služeb nebo činností, bude to 
tak i v letech následujících. 

Bylo zmíněno, že rozpočty v  jed-
notlivých letech na sebe navazují 
a jsou si proto velmi podobné. V čem 
je tedy rozpočet na rok 2020 jiný? 

Z  prostého meziročního porov-
nání celkových výdajů je zřejmé, že 
tento rozpočet je celkově úspornější. 
Zatímco v  roce 2019 byly celkové 
výdaje 2,52 mld. Kč, v rozpočtu 2020 
jsou to 2,46 mld. Kč. Jak je to možné, 
když příjmy meziročně stoupají? 

Tento pokles výdajů je způsoben 
mimořádným přílivem finančních 
prostředků do rozpočtů let 2018 
a  2019. V  roce 2018 v  souvislosti 
s ukončením komunálního dluhopi-
su byla část prostředků ze spořicího 
(amortizačního) fondu určená na 
splacení dluhopisu (cca 250–300 mil. 
Kč) použita na pokrytí výdajů běž-
ného rozpočtu, zejména jako spo-
lufinancování dotačních akcí. Tyto 
mimořádné prostředky již v  roce 
2020 nejsou k  dispozici. Navíc se 
zvýšila dluhová služba, neboť část 
prostředků našetřených na splacení 
dluhu byla použita do rozpočtu na-
místo původně plánované splátky 
dluhu. Výše této splátky před rokem 
2018 činila 70 mil. Kč, aktuálně je 100 

mil. Kč. Navíc v letech 2018 
a  2019 se část splátky 
dluhu hradila z na-
šetřených peněz, 
a  nikoli z  roz-
počtu (cca 
50 %). V  roce 
2020 je již celá 
splátka jisti-
ny dluhu (100 
mil. Kč) hraze-
na z příjmů. Ná-
růst splátky jistiny 
o 30 mil. Kč i to, že se 

tato jistina celá splácí 
z  příjmů města, tedy 

znamená, že tyto 
finanční pro-

středky budou 
chybět např. 
v  naplňování 
tzv. rozvojo-
vých fondů.

Jaký je 
tedy rozpočet 

2020? Zjed-
nodušeně řeče-

no takový, jaký si 

město Liberec může v  této 
chvíli dovolit. Je vyrovnaný, 
to musí být ze zákona, je 
realistický a pokrývá velkou 
šíři služeb a činností. Jistě-
že se mohlo někde přidat, 
ale zase by to znamenalo 
někde ubrat. Kdo se se-
známí s  rozpočtem velmi 
podrobně, musí uznat, že 
tyto úspory se hledají velmi 
těžko. 

Příjmová stránka roz-
počtu počítá s příjmy v cel-
kové výši 2,3 mld. Kč. Roz-
hodujícím příjmem jsou 
příjmy daňové, které tvoří 

cca 86 % celkových příjmů. 
Celkové výdaje jsou v  roce 2020 

plánovány ve výši cca 2,45 mld. Kč. 
Suma běžných výdajů tvoří téměř 
85 % veškerých výdajů v  daném 
roce. Kapitálové výdaje jsou smě-
řovány zejména na dotační akce, 
tak aby mohlo být zajištěno spolu-
financování. Největší objem inves-
tic míří do rekonstrukcí kulturních 
a  školských zařízení a  sociálních 
bytů. Další částky jsou směřovány 
do oprav sportovních zařízení a  na 
opravy komunikací v  majetku měs-
ta. Tyto výdaje, které jsou plánovány 
zejména v tzv. rozvojových fondech, 
se pohybují v řádech desítek milionů 
korun a zdaleka nepokrývají všechny 
oprávněné požadavky. I  tak činí ka-
pitálové výdaje v roce 2019 více než 
0,3 mld. Kč, což je vzhledem k výše 
uvedeným skutečnostem (rozpuště-
ní amortizačního fondu) přijatelná 
částka.

Rozpočet města na rok 2020

Daňové příjmy a poplatky upravené městem v tis. Kč

0

100 000

200 000

300 000

400 000

0

75 000

150 000

225 000

300 000

rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020

Daň z nemovitosti
Poplatky - sběr, přepravu a třídění komunálního odpadu
Daň z hazardních her
Ostatní
Celkem

272 761257 176258 801
295 948284 722269 113269 113 284 722 295 948

258 801 257 176 272 761

Příjmy města v tis. Kč

2019 výh. 2020

Daňové příjmy 1 832 934 2 012 349

Nedaňové příjmy 159 942 156 856

Kapitálové příjmy 50 019 56 000

Dotace 101 305 103 010

Celkem 2 144 200 2 328 215

Výdaje města v tis. Kč

2019 výh. 2020

A) Odbory magistrátu 2 234 389 2 244 072

B) Fond rozvoje 285 116 199 732

C) Dotační fond 27 15 000

Celkem 2 521 551 2 458 804

Financování v tis. Kč

2019 výh. 2020

A) Financování – kladné položky 477 152 230 589

B) Financování – záporné položky 100 000 100 000

Celkem 377 152 130 589

Kapitálové 

výdaje jsou směřo-

vány na dotační akce, 

aby mohlo být zajištěno 

spolufinancování.
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Výdaje města
 Na celkových výdajích se velkou částí po-
dílejí výdaje spojené s organizacemi města 
(příspěvkové organizace, obchodní organi-
zace) a dále nutné výdaje spojené s chodem 
města, např. veřejné osvětlení či likvidace 
a svoz komunálního odpadu.

Základní přehled výdajů města v meziročním porovnání 2015–2020 v tis. Kč

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Běžné výdaje 1 526 683 1 663 047 1 824 443 2 084 804 1 983 806 2102798

Kapitálové výdaje 179 084 103 675 261 090 362 653 537 745 356 006

Celkový součet 1 705 767 1 766 723 2 085 533 2 447 458 2 521 551 2 458 804

Fond pro opravy a vybavení školských zařízení
Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení
Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení
Fond pro opravy a vybavení komunikací
Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru
Fond pro výkupy nemovitostí
Fond pro rozvoj sociálního bydlení
Fond pro opravy a rozvoj energetického zařízení
Fond pro opravy a vybavení ostatní
Fond pro kofinancování evropských projektů
Fond pro informační technologie
Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu
Fond cyklodoprava

Fond pro opravy a vybavení školských zařízení
Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení
Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení
Fond pro opravy a vybavení komunikací
Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru
Fond pro výkupy nemovitostí
Fond pro rozvoj sociálního bydlení
Fond pro opravy a rozvoj energetického zařízení
Fond pro opravy a vybavení ostatní
Fond pro kofinancování evropských projektů
Fond pro informační technologie
Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu
Fond cyklodoprava

49 154 000 Kč
4 670 000 Kč

56 390 920 Kč
44 505 000 Kč

2 455 000 Kč
13 005 000 Kč

4 500 Kč
5 000 Kč

14 657 000 Kč
2 500 Kč

9 747 139 Kč
2 431 000 Kč

5 000 Kč

25 %
2 %

29 %
23 %

1 %
7 %
0 %
0 %
7 %
0 %
5 %
1 %
0 %

Investice a velké opravy 
jsou pokryty z tzv. rozvo-

jových fondů, které jsou 
rozděleny dle účelu využití 

finančních prostředků. 
Výhodou těchto fondů je, 

že prostředky zůstávají 
k využití i po skončení 

rozpočtového roku.
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Organizace města a firmy  
s majetkovou účastí města

2016
Meziroční 
vývoj v %

2017
Meziroční 
vývoj v %

2018
Meziroční 
vývoj v %

2019
Meziroční 
vývoj v %

Výhled 2020

DPMLJ, a. s. 216 972 13 % 244 702 13 % 275 983 10 % 303 439 2 % 309 507

Základní školy (vč. DDM Větrník aj.) 93 527 67 % 156 107 3 % 160 753 72 % 276 647 -37 % 173 993

Divadlo F. X. Šaldy 89 529 14 % 102 008 22 % 124 682 -7 % 116 324 -2 % 113 861

TSML, a. s 104 033 23 % 128 247 4 % 133 035 -15 % 113 093 35 % 152 210

FCC, s. r. o. 90 735 1 % 91 553 10 % 100 463 2 % 101 980 10 % 112 600

Městská policie 54 836 6 % 58 346 4 % 60 965 17 % 71 398 8 % 76 904

Veřejné osvětlení (Eltodo, TSML) 105 862 -39 % 64 962 11 % 71 983 -1 % 71 297 15 % 82 106

Zoologická zahrada 48 775 11 % 54 044 11 % 59 887 1 % 60 662 0 % 60 826

Liberecká IS 36 222 4 % 37 607 -3 % 36 624 6 % 38 740 -2 % 37 900

Centrum zdravotní a sociální péče 24 810 34 % 33 145 27 % 42 244 -14 % 36 317 -1 % 35 811

Mateřské školy 30 209 34 % 40 412 140 % 97 045 -63 % 36 294 38 % 50 108

Ještědská sportovní, spol. s r.o. 19 629 -3 % 19 023 -1 % 18 763 18 % 22 089 3 % 22 731

Botanická zahrada 14 093 9 % 15 415 4 % 15 980 4 % 16 601 0 % 16 659

Naivní divadlo 13 432 26 % 16 965 3 % 17 491 -6 % 16 500 -6 % 15 558

Městský stadion – koncesní sml. 15 264 1 % 15 423 0 % 15 423 4 % 15 993 0 % 16 046

Ostatní vč. KNL – podíl modernizace 0 x 698 2397 % 17 423 -34 % 11 522 -0 % 11 500

Komunitní středisko Kontakt 5 186 30 % 6 750 24 % 8 336 3 % 8 625 -0 % 8 619

Komunitní práce, o. p. s. 4 070 68 % 6 840 15 % 7 900 -37 % 5 000 20 % 6 000

Městské lesy 174 1040 % 1 980 71 % 3 390 -12 % 3 000 -20 % 2 399

Sportovní areál Ještěd, a. s. (SAJ) 15 000 415 % 77 310 -90 % 7 718 -85 % 1 171 201 % 3 530

Krajská knihovna Liberec – pobočky x x 2 405 42 % 3 405 9 % 3 700 0 % 3 700

Dětské centrum Sluníčko 20 447 -100 % 0 x 0 x 0 x 0

Spacium 41 -100 % 0 x 0 x 0 x 0

Výdaje celkem 1 002 848 17 % 1 173 941 9 % 1 279 494 4 % 1 330 390 -1 % 1 312 568
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Rekonstrukce městského pla-
veckého bazénu je jednou z klíčo-
vých investic vedení města. Jeho 
budova nezaznamenala, až na 
několik menších úprav, od své-
ho vzniku v roce 1985 výrazných 
oprav. Od roku 1994 v  objektu 
probíhá postupná modernizace 
a  roce 2012 proběhla přístavba 
nové části.

V červenci 2019 město Liberec 
vypsalo zadání veřejné zakázky 
na projekční práce na rekon-
strukci a  stavební úpravy bazé-
nu. Předmětem je vypracování 
projektové dokumentace pro 
stavební povolení, podání žádos-
ti o  jeho vydání vypracování do-
kumentace pro provedení stavby, 
předložení stavebního povolení 
s  doložkou právní moci a  autor-
ský dozor. 

Vedení města hledá dlouho-
dobého provozovatele areálu, 
a  to prostřednictvím aktuálně 
zahajovaného průzkumu trhu 
podnikatelů. Liberecký bazén je 
zajímavý nejen bazénovou „pa-
desátkou“, ale také jedním ze 
svých tobogánů, který je se svými 
150 m nejdelší „mezi Mnichovem 
a Moskvou“. 

Cílem je nalézt provozovatele, 
který pro bazén nastaví provozně 
soběstačný model, zaměřený na 
nákladovou efektivitu, na kvalitu 
poskytovaných služeb a  spoko-
jenost návštěvníků. Jde o   kom-
binaci několika různých funkcí 
areálu, jako je bazén, wellness, 
posilovna i restaurace. 

„Prostřednictvím České spoři-
telny plánuje město vést řízenou 
diskuzi, která umožní definovat 
možnosti případné smluvní spo-
lupráce s  potenciálními provo-
zovateli. Měla by vést k vytvoření 
konečné podoby projektového 
záměru spočívajícího ve stano-
vení vhodné smluvní struktury, 
způsobu financování, provozu, 
rozdělení rizik a  hladkého řízení 
celého životního cyklu projektu. 
Tedy projektové práce, rekon-
strukce, provoz, financování, 
údržba,“ vysvětluje ekonomický 
náměstek Zbyněk Karban.

Hledá se 
provozovatel 

bazénu

Pokud bychom se drželi holých faktů, pak tenhle článek bude mít jen jeden nebo dva řádky, 
kde bude konstatováno, že zastupitelstvo města na svém listopadovém zasedání schválilo 
novou vyhlášku zvyšující roční platby za odpad z 492 Kč na 720 Kč, tedy o 228 Kč.

Zbyněk Karban, náměstek  
primátora pro ekonomiku

Tato informace jistě vzbudí ur-
čitou nevoli, že město „zase něco 
zdražuje“. Na první pohled a  bez 
znalostí dalších faktů, to tak sku-
tečně může vypadat. Zkusme tedy 
i  ten druhý pohled, a  zase to bu-
dou jenom strohá fakta.

1. Úprava poplatku vychází 
z  aktuálně zpracovávaného roz-
počtového výhledu města ve sna-
ze udržet stávající úroveň služeb 
a péči o majetek. Stále se zvyšující 
výdaje na základní veřejnou služ-
bu, jako je MHD, úklid města, bez-
pečnost, školy, kulturní, sportovní 
zařízení, ale třeba i splácení dluhu, 
vyvolává větší potřebu finančního 
pokrytí, než je poskytováno stá-
tem ve formě tzv. sdílených daní.

2. Poplatek se naposledy zvyšo-
val v  roce 2005. Tedy před 14 lety. 
Od té doby tato částka jenom pro-
stou inflací je cca 660 Kč. Je tedy 
velmi pravděpodobné, že v dalších 
několika letech bude částka 720 
korun, při zohlednění inflace, se 
rovnat částce 492 Kč v roce 2005. 

3. SML platí každoročně ne-
malou částku za čistý sběr, svoz 
a likvidaci nádobového směsného 
komunálního odpadu (tedy odpa-
du v černých nádobách). Meziroč-
ní vývoj dokládá tabulka.

Vedle těchto přímých nákladů 
jsou zde ještě náklady na separo-
vaný sběr, sběrný dvůr a likvidaci 
nebezpečného odpadu. Při zapo-
čtení všech těchto nákladů, ale 
i  souvisejících příjmů, město do-
plácí z rozpočtu města částku více 
než 40 mil. Kč.

 4. Průměrná mzda v  ČR byla 
v roce 2005 cca 19 tis. Kč. Poplatek 
492 Kč byl tedy cca 2,5 % průměr-
né mzdy. V roce 2019 je průměrná 
mzda cca 34 tis. Kč. Poplatek 720 
Kč je tedy 2,1% průměrné mzdy. 
Podobné srovnání by se dalo udě-
lat například z průměrné výše ná-
jmu ve městě. Zatímco nájemné za 
1m2  se zvedlo cca 2,6x, poplatek 
za komunální odpad pouze 1,5x

5. Většina přímých daní se vy-
počítává jako procentní podíl 
ze  zdaňovaného základu. Tento 
za posledních 15 let nepochybně 
u většiny fyzických, ale i právnic-
kých osob, rostl. Dobře je to vidět 
například na daňových příjmech 
města. Nominálně jsou tyto v roce 
2020 na dvojnásobku roku 2005. 
Poplatek je, jak bylo již výše zmí-
něno, pouze jeden a půl násob-
kem.

Tedy nominálně se skutečně 
poplatek zdražuje, ale reálně při 
zohlednění vlivu času a  hodnoty 
peněz je zřejmé, že poplatek, jeho 
nová výše, pouze dohání ekono-
mickou realitu a  reálně by mohl 

být považován dokonce za nižší.
 Tato srovnání samozřejmě nic 

nemění na tom, že každý poplat-
ník zaplatí každý rok o 228 Kč více. 
V  případě vícečlenných domác-
ností to už není úplně zanedba-
telná částka, a tak město ve snaze 
vyjít vstříc zejména těmto domác-
nostem umožňuje poplatek platit 
ve dvou splátkách. 

Další vstřícné kroky města byly 
a jsou činěny v oblasti lepšího na-
kládání s odpady, kdy vedení měs-
ta uvažuje např. o rozšíření počtu 
nádob na velkoobjemový odpad, 
v příštím roce dojde také k navý-
šení nádob nejenom na obvyklé 
složky separovaného odpadu, 
jako je papír, plast, sklo…, ale také 
k navýšení počtu nádob na kovový 
odpad do dalších částí města. 

Ve fázi přípravy je vybudování 
dalšího sběrného dvora, kterým 
se právě zabývá kancelář archi-
tektury města, a v neposlední řadě 
město navázalo v rámci předchá-
zení vzniku odpadů spolupráci 
s internetovým portálem Nevyha-
zuj to.

Zvyšuje se poplatek 
za komunální odpad

rok   platba
2008  50 294 245 Kč
2018  64 393 246 Kč
2019 (I-VIII)   49 825 591 Kč
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Nové místa k parkování a bezplatně pro elektromobily
Rada města schválila nová místa k parkování. Nejzajímavější je lokalita „u Kláštera“, na pozemku, který město vykoupilo v před-
cházejícím volebním období. 

Životní prostředí

Různá technická řešení kontejnerových stání, kterých je v Liberci několik stovek a která byla 
vybudována v dávné minulosti, postupně dosluhují a stávají se někdy i nebezpečná. 

Odbor ekologie  
a veřejného prostoru

Svým technickým stavem navíc 
nejsou dostatečně kapacitní pro 
současné potřeby umístění dalších 
nádob na sběr využitelných složek 
komunálního odpadu, se kterými se 
dříve nepočítalo. Některá stanoviště 
stojí přímo v komunikacích a brání 
pohybu vozidel nebo osob, případ-
ně stojí na nevhodném podkladu, 

který výrazně omezuje manipula-
ci s  nádobami pracovníky svozo-
vé společnosti. Bohužel se oprava 
musí provést i u novějších stanovišť, 
která jsou poškozena ohněm nebo 
dopravní nehodou. 

Úprav kontejnerových stání se 
proto mohli v roce 2019 dočkat oby-
vatelé sídliště v  Jáchymovské, kde 
byly mohutné přístřešky vybaveny 
plůtkem z  recyklovaného plastu, 
což výrazně přispívá k vyšší čistotě 

na veřejných plochách. Nové zpev-
něné plochy se vybudovaly napří-
klad v  Kateřinské, Langrově či ul. 
Stará nebo Svobody. Posílen byl stav 
také v  Matoušově nebo Polní ulici. 
V neposlední řadě se opravily oho-
řelé přístřešky v Žitné a Pazderkově 
ulici. 

Do konce roku budou, pokud 
klimatické podmínky dovolí, práce 
pokračovat ještě v  Kubelíkově, Na 
Žižkově či Ježkově ulici. 

Redakce

Na základě četných dotazů ve-
řejnosti tady město připravuje 
malé parkoviště pro 16 vozidel 
v  režimu návštěvnického parko-
vání „s  automatem“ v  tarifním 
pásmu C (žlutá). Toto parkoviště 
bude na stávající zpevněné plo-

še a  poslouží zejména klientům 
zdravotnického zařízení Klášter, 
rodičům nedaleké mateřské ško-
ly a v neposlední řadě návštěvní-
kům Liebiegovy vily.

Stejně tak rada města projed-
nala záměr bezplatného stání 
v  zóně placeného stání (ZPS) 
pro elektromobily a  sdílené au-

tomobily provozované v  režimu 
„carsharing“. V  tuto chvíli pří-
slušný odbor aktualizuje doku-
ment „Všeobecné podmínky pro 
vydávání parkovacích karet ve 
statutárním městě Liberec“. Do 
podmínek bude přidán nový druh 
parkovacích karet pro elektromo-
bily a  sdílené automobily provo-

zované v režimu „carsharing“. 
Pro držitele těchto karet by bylo 

parkování v  ZPS v  návštěvnickém 
režimu zdarma. Tato opatření už 
fungují ve větších městech (Praha, 
Brno) a  jsou malým příspěvkem 
města k rozvoji ekologické dopravy. 
Opatření by měla vejít v  platnost 
zkraje roku 2020.

Obnova kontejnerových stání
Svozové dny o vánočních svátcích

23.–27. 12.  běžný svozový den

28.–29. 12.  volno

30. 12.–31. 12.  běžný svozový den

1. 1.  volno

2. 1.–4. 1. 
o den posunto (ve čtvrtek 

středeční svoz, v pátek čtvrteční 
a pod.)

5. 1.  volno

Provoz sběrného dvora Ampérova ul.
23. 12.  7.00–12.00

24.–26. 12.  zavřeno

27. 12.  7.00–15.00

28. 12.  8.00–13.00

29. 12.  zavřeno

30. 12.  7.00–15.00

31. 12.  7.00–12.00

1. 1.  zavřeno

2.–3. 1.  7.00–15.00

4. 1.  8.00–13.00

5. 1.  zavřeno

Sběrné místo v ul. Dr. M. Horákové 
21. 12.–1. 1. zavřeno

SVOZ ODPADU O SVÁTCÍCH 
23. PROSINCE – 5. LEDNA

Nejaktuálnější zprávy 
z města a radnice

^L
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Správce místních poplatků, odbor ekonomiky Magistrátu města Liberec, upozorňuje všechny občany, kteří jsou přihlášeni v Liberci 
k trvalému pobytu, kteří mají na území města ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická 
osoba, a cizince, kteří mají na území města povolený pobyt na dobu delší 90 dnů, na zásadní novinky pro rok 2020 v oblasti místní-
ho poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Zastupitelstvo města Liberec se 
na svém zasedání dne 28.  11.  2019 
usnesením č. 335/2019 usneslo vy-
dat Obecně závaznou vyhlášku sta-
tutárního města Liberec č. 3/2019 
o  místním poplatku za provoz sys-
tému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů, účinnou 
od 1. ledna 2020. Touto vyhláškou se 
od 1.  ledna  2020 mění roční sazba 
poplatku na 720 Kč.

Současně dochází ke změně 
v  termínu splatnosti. Poplatek je 
splatný pololetně ve dvou stejných 
splátkách, a  to nejpozději do 31. 3. 
a  30.  9. příslušného kalendářního 
roku. Může být zaplacen též jedno-
rázově v termínu pro první přísluš-
nou splátku.

Pro určení počtu zpoplatňova-
ných měsíců v  případě narození, 
úmrtí, změny pobytu nebo změny 
vlastnictví je rozhodný stav na konci 
měsíce. Skutečnosti ovlivňující výši 
poplatku je poplatník nebo jeho 
zástupce povinen ohlásit správci 
místních poplatků do 15 dnů ode 
dne, kdy nastaly.

Zastupitelstvo v souladu s pravo-
mocí danou zákonem č. 565/1990 
Sb., o  místních poplatcích, upravi-
lo vyhláškou ve prospěch poplat-
níka lhůtu, v níž je povinen ohlásit 
správci poplatku vznik a zánik dů-

vodu osvobození v  příslušném ka-
lendářním roce, a  to do 31.  března 
následujícího kalendářního roku.   
Lhůta je neprodloužitelná, proto 
v případě, že ji poplatník nedodrží, 
mu nárok na osvobození zaniká.

Nárok na osvobození se vztahuje: 
1) dle zákona o  místních poplat-

cích na poplatníky s  trvalým 
pobytem v Liberci, v případě ci-
zinců s pobytem delším 90 dnů, 
kteří ohlásí, že jsou:

a) umístěni do dětského do-
mova pro děti do 3 let věku, 
školského zařízení pro výkon 
ústavní nebo ochranné vý-
chovy nebo školského zaříze-
ní pro preventivně výchovnou 
péči na základě rozhodnutí 
soudu nebo smlouvy,

b) umístěni do zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc 
na základě rozhodnutí sou-
du, na žádost obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností, 
zákonného zástupce dítěte 
nebo nezletilého, nebo

c) umístěni v  domově pro oso-
by se zdravotním postižením, 
domově pro seniory, domově 
se zvláštním režimem nebo 
chráněném bydlení,

2) dle Obecně závazné vyhlášky 
města Liberec č. 3/2019 na po-
platníky, kteří ohlásí, že:

a) se dlouhodobě zdržují mimo 
území České republiky, při-
čemž osvobození se vztahuje 
na dobu jejich prokazatelné-
ho pobytu mimo území Čes-
ké republiky; pojmem „dlou-
hodobě“ se pro účely této 
vyhlášky rozumí nepřetržitě 
alespoň po dobu 1 roku,

b) se po celý příslušný kalen-
dářní rok nepřetržitě zdržují 
mimo území města a  hradí 
po tuto dobu náklady na ko-
munální odpad v místě svého 
skutečného pobytu, a to podle 
§ 17 odst. 6 (smlouva) nebo 
§ 17a zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně někte-
rých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů,

c) jsou ve výkonu trestu nepod-
míněného odnětí svobody,

d) mají trvalý pobyt v sídle ohla-
šovny Magistrátu města Li-
berec nebo Úřadu městského 
obvodu Liberec  – Vratislavice 
nad Nisou,

e) mají na území města Liberec 
ve vlastnictví stavbu určenou 
k individuální rekreaci, ve kte-
ré není hlášena k pobytu žád-
ná fyzická osoba, a  to pouze 
od poplatku placeného z  dů-
vodu vlastnictví této stavby.

 

Osvobození pod písm. a)–d) se vzta-
huje pouze k poplatku, který poplat-
ník platí z důvodu přihlášení na úze-
mí města.

Úplné znění nové vyhlášky na-
jdete na webových stránkách města 
www.liberec.cz v odkazu Úřad – Vy-
hlášky a nařízení. 

S odkazem na výše uvedené sku-
tečnosti vyzývá správce místních 
poplatků všechny občany města, 
aby si včas zkontrolovali, zda mají 
správně uhrazen poplatek za rok 
2019 a  předchozí, případně proká-
zali, že splňují některou z  podmí-
nek nároku na osvobození. 

Získat konkrétní informace 
o  svém osobním účtu nebo nahlá-
sit změny v  poplatkové povinnosti 
je možno v  přízemí budovy Nové-
ho magistrátu u přepážek č. 22 a 23 
v úředních hodinách magistrátu.

Všeobecné dotazy k  poplatku je 
možno směrovat na telefonní čís-
la 485 243 226 (227; 246; 243) nebo  
e-mail: odpady@magistrat.liberec.cz.

Úřední a pokladní hodiny: pondě-
lí a středa 8–17 hod., úterý a čtvrtek 
8–16 hod., pátek 8–14 hod., sobota 
8–12 hod. (Každý  poslední pátek 
v měsíci je sanitární den.)

Všeobecné dotazy k  poplatku je 
možno směrovat na telefonní čísla 
485 243 226 (227; 246; 243), e-mail: 
odpady@magistrat.liberec.cz.

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů – novinky pro rok 2020

Daruj VSTUPENKU
do iQLANDIE

SNADNO – RYCHLE – ONLINE 
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Statutární město Liberec zahájilo spolupráci se specificky zaměřeným portálem Nevyhazujto.
cz, jehož cílem je snížit množství vyhazovaných věcí, které by mohly sloužit ještě dále.

Oddbor ekologie
a veřejného prostoru

Na adrese www.liberec.nevy- 
hazujto.cz je po povinné regis- tra-
ci možné darovat za odvoz vámi 
nepoužívané předměty někomu 
dalšímu. Předání věci nelze inze-
rovat za úplatu, avšak pouze zdar-
ma za odvoz. V  nabíd- ce je řada 
kategorií  – od nábytku, elektra po 

sport a cestování. Liberecká webo-
vá adresa je určena především pro 
všechny obyvatele města Liberce.

Výhodou portálu je jednoduché 
a  přehledné ovládání, možnost ko- 
munikace s  více zájemci najednou, 
aby vámi nabízená věc mohla co nej-
rychleji sloužit někomu další- mu.

Webová stránka bude oficiálně 
spuštěna k 1. 1. 2020, ale již ke kon- 
ci prosince se bude testovat. Město

tuto webovou aplikaci prozatím 
vy- zkouší na rok, a kdyby se osvěd-
čila, je možné, že bude ze strany 
města podpořena i v dalších letech.

Participace města na tomto pro- 
jektu přispívá ke splnění podmínek 
předcházení vzniku odpadů, které 
jsou zakotveny v Plánu odpadové- 
ho hospodářství.

V roce 2020 tedy dejte věcem ješ-
tě druhou šanci a nevyhazujte to!

Navázání spolupráce s portálem Nevyhazujto.cz 

Neuplyne jediný den, abychom neměli možnost sledovat na některém z televizních kanálů škod-
livé dopady lidské činnosti na naši přírodu. I to byl jeden z důvodů, proč na liberecké radni- ci 
vznikla letos v létě pracovní skupina, která by se měla zaměřit na opatření proti klimatickým 
změnám.
Jiří Němeček

Mimo řadu organizačních opat- 
ření, týkajících se personálního 
složení skupiny, místa a  četnosti 
scházení, se na posledním setkání 
pracovní skupina dopracovala ke 
všem tématům, kterým by se naše 
společnost v  rámci boje proti kli-
ma- tickým změnám měla věnovat.

Je zajímavé, že jednou z  oblas-
tí, která nejvíce zatěžuje životní 
pro- středí, je stavebnictví. Nejen 
při vý- robě stavebních materiálů, 
přípravě a  realizaci staveb a  jejich 
násled- né likvidaci, ale zejména při 
jejich energeticky náročném provo-
zování. Tuto oblast si vzal na starost 
člen pracovní skupiny J. Márton.

Další zajímavou oblastí jsou do- 
pady na naše zdraví a  fungování 
zdravotního systému. Garantem 
této oblasti je v této pracovní skupi- 
ně A. Kšírová. Asi nikoho nepřekva- 
pí, že péči o zeleň ve městě a lesní 
porosty si vzala na starost K. Hrbko- 
vá společně s další členkou pracov- 
ní skupiny V. Přibylovou.

Téma, o  kterém se v  rámci kli- 
matických změn mluví asi nejvíce, 
je zadržování vody v  krajině, vyu- 
žívání dešťové vody a  péče o  vodu 
v  obecné rovině. Toto téma bude 
sledovat M. Dušek a J. Mejstříková. 
J. Louda se zaměří na vliv energeti- 
ky na klimatické změny a  formu-
lace opatření, která by měla tyto 
nega- tivní dopady omezit. A  ko-

nečně D. Nejedlo se soustředí na 
mobilitu (sdílená mobilita, elektro-
mobilita, zajištění šetrnější dopravy 
dětí do škol apod.).

Výše uvedená témata jsou jen 
ně- která z  těch, která by pracovní 
sku- pina v  budoucnu ráda řešila. 
Mezi ty ostatní dosud nezařazené 
patří vliv cestovního ruchu, sociální 
oblast, podpora klimaticky ohledu-
plného podnikaní atd.

Všichni výše uvedení garanti by 
měli postupně pro jimi sledovanou 
oblast stanovit základní teze dané 
problematiky, cíle, kterých chceme 
dosáhnout, odhad nákladů na pů- 
vodní analýzy a  zejména příprava 
analýzy rizik vyplývajících z  dané 
oblasti.

Proti klimatickým změnám
Stabilizace svahu  
v Kateřinkách

V roce	2017	byl	nahlášen	
sesuv	svahu	na	pozemcích	ve	
vlastnictví	města	u domu	 
č.	p.	86	v Kateřinské	ulici.	
Z posouzení	stability	svahu	
a návrhu	sanace	po	inženýr-
sko-geologickém	průzkumu	
vyplynulo	jako	jediné	a trvalé	
řešení	situace	vybudování	
opěrné	zdi.	Ta	byla	vybudová-
na	po	projednání	s místními	
obyvateli	ke	konci	listopadu.

Krátkézprávy
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Texty uvedené v této rubrice nejsou stanoviskem magistrátu ani vedení města Liberec, kromě výslovně označených.
Za jednotlivé příspěvky nesou zodpovědnost jejich autoři a uvedené názory demonstrují postoje politických stran, nikoliv redakce.

Názory zastupitelů

Josef Šedlbauer, 
Změna pro Liberec

100 MILIONŮ: SPLÁTKA DLUHŮ
Po roce 1989 město vlastnilo 

velkou část bytů a pozemků. Jejich 
rozprodáváním získávalo kolem 
300 milionů ročně do rozpočtu na-
víc. Na tyto peníze si město zvyklo 
a používalo je zčásti i na svoje pro-
vozní výdaje. Když už nebylo co 
prodávat, město si začalo půjčovat. 
Dluhy narostly postupně až ke dvě-
ma miliardám v  roce 2010, kdy se 
přelily do jednoho dluhopisu. Do 
roku 2025 bude splacena jen polo-
vina – jedna miliarda.

120 MILIONŮ: ÚROKY
Platíme dvoj až trojnásobné úro-

ky, než je běžné. Hlavním důvodem 
je úrokový swap, což je vlastně sáz-
ka na budoucí úroky, kterou v roce 
2010 uzavřel tehdejší primátor Jiří 
Kittner bez vědomí zastupitelstva. 
Toto jediné rozhodnutí stojí město 
přes půl miliardy!

280 MILIONŮ: DPMLJ
Město posílá dopravnímu podni-

ku o 80 milionů víc než v roce 2015 
(růst o  40 %). Důvodem jsou stou-
pající mzdy, ale také to, že dopravní 
podnik přišel zatím o  125 milionů 
kvůli možnému trestnému jedná-
ní bývalého vedení a  nevýhodným 
smlouvám s  BusLine. Tato suma 
bude ještě narůstat. BusLine až do 
policejního zásahu v roce 2018 drže-
la v DPMLJ široká koalice Starostů, 
ANO (ex-ANO), ODS, ČSSD a KSČM.

270 MILIONŮ: MZDY 
Náklady na mzdy na magistrátu 

vzrostly od roku 2015 o 85 % (zčásti 

kvůli zvýšení počtu zaměstnanců). 
To je růstový rekord.

77 MILIONŮ: MĚSTSKÁ POLICIE
Další rekord, tentokrát v  tempu 

růstu nákladů městských organi-
zací. Od roku 2015 zvýšení o  56 % 
(o 28 milionů).

720 TISÍC:  
LIBERECKÝ MAGAZÍN

Jedna z položek, kterými si vedení 
města kupuje vlastní propagaci. Tato 
konkrétně pro televizi RTM plus.

2,5 MIL.: FOND PRO OPRAVY  
A VYBAVENÍ VEŘEJNÉ ZELENĚ  

A PROSTORU
Rekordní pokles, z  16 milionů 

v předchozích letech. Dětská hřiště, 
parky a veřejná zeleň jsou pro sou-
časné vedení města nepodstatné.

43 MILIONŮ:  
SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

Tyto peníze na již z  minulého 
období rozjeté projekty výstavby 
městských bytů v rozpočtu nejsou.

2 MILIARDY: DAŇOVÉ PŘÍJMY
Mezi lety 2015 až 2020 narostly 

daňové příjmy Liberce o 48 %, v ab-
solutních číslech o 653 milionů. 

Jaký obraz dávají čísla o finanční 
kondici a výhledech Liberce?
1) Potápí nás nejen dluh, ale i ka-

tastrofálně špatná rozhodnutí 
v  minulosti, jako např. úroko-
vý swap nebo masivní prodeje 
bytů, a také nevýhodné smlou-
vy s  politickým krytím, jako 
jsou smlouvy s BusLine.

2) Nedaří se udržet pod kont-
rolou růst výdajů na provoz 
města, který spolkne praktic-
ky všechny příjmy. Totéž pla-
tí o  růstu nákladů některých 
městských organizací, jako je 
např. městská policie.

3) Nově připravované investi-
ce jako úpravy skokanských 
můstků na Ještědu nebo úpra-
vy tunelu pod tratí u Arény jsou 
nahodilé, politicky protlačené, 

bez většího smyslu pro město. 
Na údržbě a rozvoji veřejného 
prostoru roste vnitřní dluh.

JAK Z TOHO VEN?
Náprava nevýhodných smluv je 

mnohdy běh hlavou proti zdi, ale je 
nutné ji udělat. Změně se v minu-
losti podařilo zlepšit pozici města 
vůči teplárně, což vedlo ke snížení 
ceny tepla pro obyvatele. Současné 
vedení bohužel nepokračuje. V do-
pravním podniku se nám povedlo 
zastavit další poškozování města, 
důsledky politického krytí BusLine 
si ale ještě nějakou dobu ponese-
me.

Před pár lety jsme za Změnu 
v radě města prosazovali personál-
ní audit a  následnou reorganizaci 
a  zeštíhlení magistrátu. Neprošlo 
přes ex-ANO a  I. Langra. Součas-
né vedení města a  primátor mají 
všechny trumfy v  rukách, jde jen 
o  odvahu takový krok udělat. To-
též platí pro převod alespoň jedné 
městské organizace s  nadměst-
ským významem, např. divadla, na 
Liberecký kraj. Kdy jindy má šanci 
něco takového projít než teď, když 
ve vedení města i kraje sedí stejná 
politická uskupení s dominantními 
Starosty.

Větší investice můžeme dělat 
jen s pomocí dotací. V předchozích 
letech se to dařilo, současné vede-
ní převzalo desítky rozběhnutých 
projektů především na opravy škol, 
školek, sociálního bydlení. Odděle-
ní získávání dotací však bylo zruše-
no, stejně jako některé už připrave-
né projekty. 

Investice z  prostředků města by 
měly jít na věci, které v poměru ná-
kladů a výnosů nejvíc přispívají ke 
kvalitě života ve městě. Zeleň, dět-
ská hřiště, živá kultura. 

Liberci chybí peníze, jeho vedení chybí i odvaha a vize. Zastupitelstvo v prosinci projedná rozpočet města na rok 2020. Čísla 
v rozpočtu za sebou mají příběhy. Tady jsou některé z nich.

I s děravým rozpočtem je možné si poradit. Letos se to nepovedlo

Vedení města prosadilo zvýšení poplatků za odpady. Což mimochodem 
žádná ze stran neměla ve svém volebním programu. Zároveň byl odložen už 
připravený projekt na kompostárnu. Jenže biologický odpad tvoří kolem 42 % 
objemu směsného komunálního odpadu a při jeho separovaném sběru by se 
snížily náklady na svoz a likvidaci směsného odpadu. Nemluvě o lepším využití 
biologického odpadu.

Pro zlepšení parkování u zoo vedení města trvá na výstavbě parkovacího 
domu ve Fibichově ulici. Mnohem levnější a rychlejší řešení je kombinace už exis‑
tujícího naváděcího systému a zřízení sezonních parkovacích míst podél příjezdové 
cesty k Lesnímu amfiteátru. Problém s parkováním je totiž prakticky jen v létě.

Rekonstrukce bazénu za stovky milionů podle vedení města musí proběhnout 
najednou, peníze na to ale nemají a uvažují o dalším úvěru. V Brně podobný pro‑
blém řeší postupnými opravami vždy přes léto. Špatně se u toho střihají pásky, ale 
výsledkem je funkční bazén a únosné náklady rozložené v čase.

Tři příklady různých řešení
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Zuzana Kocumová,
Liberec otevřený 
lidem

Po policejním zásahu bylo ob-
viněno 9 lidí, do čela se dostal kri-
zový management a  zdálo by se, 
že všichni chtějí táhnout za jeden 
provaz a řešit problémy, které v mi-
nulosti vznikly. Včetně minimali-
zace finančních dopadů nevýhod-
ných smluv. 

Proto je záhadou vývoj v  další 
podivné kauze, kterou má BusLine 
na svědomí. Hrozí zde vrácení do-
tace a  penále za nákup autobusů, 
a to v celkové výši téměř 20 mil. Kč. 
I  nyní velká část politiků posluš-
ně přijala role, které jim BusLine 
už v minulosti nalinkoval. O co se 
jedná?

Autobusy, nakoupené z  dotace, 
měl DPMLJ provozovat na Jablo-
necku společně s  partnerem, fir-
mou BusLine. Jenže kvůli ostatním 
sporům provedlo vedení BusLinu 
plánovaný krok, který měl DPMLJ 
poškodit – vypověděl smlouvu. Cíl 

byl jednoznačný: způsobit nepl-
nění podmínek smlouvy, a tím pá-
dem nechat na DPMLJ dopadnout 
postih  – vrácení již zmíněných 20 
mil. Kč. DPMLJ nabídl několik va-
riant řešení, ovšem úředníci z  Re- 
gionální rady je odmítají. OK, 
u nich by to člověk možná pocho-
pil  – zamítnutí je nejjednodušší 
způsob vypořádání se se situací. 

Překvapující je především to, 
že návrhy řešení odmítají i  politi-
ci za Liberecký kraj, kteří by měli 
mít snahu hledat co nejlepší řeše-
ní pro DPMLJ. A to i přes to, že je-
den z nich sám upozornil na to, že 
přesně takto to BusLine napláno-
val již před mnoha lety, pokud by 
se vedení DPMLJ nebo města stalo 
„neposlušným“. Přesto hlasoval 
přesně tak, jak bylo v  odposleších 
plánováno. 

Byla jsem velmi překvapená, 
když na jednání v  září všichni zá-
stupci SLK, ANO, ODS i ČSSD byli 
ochotni zamítnout navržená řeše-
ní a  nechat dopadnout sankci na 
DPMLJ v plné výši. Jen díky tomu, 
že 3 lidé, pan Tita, paní Sejkorová 
a  já jsme se zdrželi, chyběl rozho-

dující hlas, a tak jsme dostali 3 mě-
síce na hledání řešení.

Žádala jsem o  součinnost ve-
dení města, ale prý nikdo nemá 
kapacitu, aby to řešil – jako by pří-
padné penále ani nemělo dopad-
nout a rozpočet města (kdo jiný by 
ho platil, když DPMLJ není zisko-
vý?). Byla jsem tedy „přeposlána“ 
na ředitele dopravního podniku, 
se kterým jsme přišli s  kompro-
misní variantou – a to vrácení jen 
části dotace za dobu, kdy DPMLJ 
bylo znemožněno smlouvu plnit. 
Zdá se ovšem, že není vůle ani 
k tomu, dát tento návrh na jednání 
hlasovat. Takže je velmi pravděpo-
dobné, že hlasování napodruhé 
už dopadne dle historických not 
BusLinu. 

Když se nepodaří přimět nikoho 
z  nás třech, kteří jsme se zdrže-
li, k  poslušnosti a  změně názoru, 
zajistí se, aby přišel ještě někdo 
z  krajské koalice SLK, ANO, ČSSD 
a ODS a prostě ten pátý, a potřeb-
ný hlas dodá. Jejich hlasování bude 
ukázkou, zda s nespravedlivým pe-
nále, úmyslně a  zlomyslně pláno-
vaným firmou BusLine, souhlasí.

To, že Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce (DPMLJ) nebyl bezproblémovou společností, 
ale naopak podnikem přímo ovládaným konkurenční firmou BusLine, je obecně známo. Do-
konce se této firmě podařilo díky spřízněným politikům dosadit svého člověka, Luboše Wej-
nara, přímo do jejího čela. 

Zvláštní hry kolem  
Dopravního podniku

Květa Vinklátová,
SLK

R o z h o d n u t í m 
krajského zastupi-
telstva dostane Divadlo F. X. Šaldy 
10 milionů korun na rekonstrukci. 
Město Liberec na oplátku podpoří 
opravu podzemního depozitáře 
Severočeského muzea v Liberci 4,2 
miliony korun a 800 tisíci na nákup 
sbírkových předmětů. Kraj dává 
svou podporou najevo, že respek-

tuje divadlo jako kulturní institu-
ci, která má nadměstský význam 
a slouží i obyvatelům kraje, žijícím 
mimo Liberec. V  dalších letech se 
tato podpora bude týkat také zoo-
logické a  botanické zahrady, ale 
také Naivního divadla. To všechno 
jsou městské organizace. Ze stra-
ny města bude podporováno ne-
jen Severočeské muzeum, ale také 
Galerie Lázně a  Krajská vědecká 
knihovna, které takto město re-
spektuje jako organizace s  velkým 

významem pro obyvatele Liberce. 
Jedná se o  první krok, který tak 
trochu supluje řešení financování, 
které by mělo vycházet z uvažova-
ného zákona o  veřejných kultur-
ních institucích. Ten by měl upravit 
poměr financování těchto institucí 
ze strany státu a příslušného kraje 
a města. Protože je zatím tento zá-
kon v  nedohlednu, hledáme jinou 
formu spolupráce. Lepší než tuto 
jsme zatím nenašli. Chceme také 
dát vzájemnou podporou najevo, 

že máme vůli spolupracovat a po-
máhat si. Vzhledem k  výsledku je 
ze strany opozičních zastupitelů 
Změny a  LOL úplně zbytečný po-
vyk, který se kolem celé věci strhl 
na obou zastupitelstvech. Tímto 
krokem šlo, za podpory kolegů 
z obou zastupitelstev, do liberecké 
kultury 15 milionů korun. Město 
Liberec to stálo 5 milionů. Jsou to 
pro mě jednoduché počty, a  jestli 
k tomu došlo technicky tak či onak, 
je podle mě úplně nepodstatné.

Jsou to snadné počty: 10 – 5 = 5
Liberecký kraj a Město Liberec se poprvé dohodly na spolupráci v oblasti vzájemné podpory kulturních příspěvkových orga-
nizací v krajském městě.

Stovky lidí ochutnaly 
adventní polévku

Adventní	dýňová	polévka	
se	opět	povedla.	Přes	300	
porcí	ze	dvou	dýní	ve	stánku	
adventní	tržnice	na	náměstí	
u radnice	potěšilo	mnoho	
strávníků.	
Polévku	připravili	žáci	a žáky-
ně	z učiliště	na	Králově	Háji	
ve	spolupráci	s Komunitním	
střediskem	Kontakt	Liberec.	
Nalévání	se	chopil	a dobré	
chutnání	přál	primátor	Ja-
roslav	Zámečník.	Z adventní	
polévky	se	stává	milý	tradiční	
zvyk.

Krátkézprávy
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Petra Břeňová,
ODS

Máme před se-
bou nejhezčí svátky 
v  roce, kterým předchází advent. 
Doba, kdy bychom si měli udělat 
čas, trochu se zastavit a potkat se 
s lidmi, které máme rádi. V dnešní 
době se tento čas bohužel mění na 
běh za úklidem, dárky a  nákupy 
a lidé jsou ještě více agresivní než 
během roku. Do jisté míry chápu 
hospodyňky, co chtějí mít naklize-
no a navařeno. Nejsem jiná. 

Advent je pro mě osobně dobou 

otevřených srdcí a dobou, ve které 
se plní přání. Sama si již několi-
kátý rok, speciálně před Vánoci, 
vybírám příběhy z  kapitoly „těžší 
životní osud“ a  snažím se pomá-
hat. Maličkostmi, dobrým slovem, 
návštěvou u  osamělých seniorů. 
Když posloucháte nelehké osudy 
jiných lidí, říkáte si, že kolikrát ře-
šíme malichernosti. A  jsem ráda, 
že mám kolem sebe spoustu přá-
tel, co pomáhají se mnou. Za ten 
pocit to stojí. 

Za ten pocit stojí i  na chvíli se 
zastavit. Zkuste to. Je škoda v  tom 
předvánočním běhu vynechat např. 

poslech jednoho z  mnoha 
koncertů na náměstí před 
radnicí. Třeba se svařákem 
v  ruce. V  klidu a  pohodě, 
v  kruhu svých blízkých 
a  přátel. Však on ten 
úklid neuteče.

Milí Liberečáci, 
za sebe i celý klub 

ODS vám přeji pře-
devším klidné a spo-
kojené svátky vánoč-
ní a do nového roku 
2020 hlavně zdraví, 
štěstí, pohodu a  spl-
něná přání.

Adventní čas
Libercem poslední měsíc hýbe téma zdražení odpadů, na internetových diskusích probíhají 
souboje, jestli je adventní kolo na náměstí vhodné, či ne. Původně jsem se chtěla vyjádřit 
k jednomu z těchto témat, ale vzhledem k množství negativních věcí, které jsem si přečet-
la, se jimi v adventním čase již nechci více zabývat. 
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21. 12. 2019

LYŽOVAČKA 
VÁNOČNÍ
S MAXÍKEM info@skijested.cz 

www.skijested.cz

Hlas pro tichoAlena Kučerová, Liberec 

V  době, kdy si mnozí připomí-
nají výročí sametové revoluce, by 
stálo za úvahu, co můžeme změnit 
v sobě, v prostředí, které máme bez-
prostředně na dosah, a překročit tím 
některé zažité stereotypy.

Oslavy konce roku si někteří ne-
dokážou představit bez patřičné 
silvestrovské zábavy, kterou obvykle 
doprovázejí půlnoční ohňostroje.

Přispět ke klidu v ulicích a kolem 
našich domů se dá například tím, že 
se nebudeme podílet na nákupech 
pyrotechnických pomůcek.

Představitelé měst a  obcí, rodi-
če malých děti, majitelé domácích 
mazlíčků i  starší lidé jistě vítají již 
přijaté vyhlášky o  regulaci zábavní 
pyrotechniky.

Čemu nerozumím, je to, proč jsou 
stále povolené dva celé dny 31.  12. 
a 1. 1.? Znamená to, že dva dny ne-
máme venčit psa? Když si půjdete 
odskočit, máte zájem, aby vedle vás 
práskla bouchací kulička? Pravdě-
podobně by vás to také vyděsilo, a to 
nemáte sluch jako pes nebo jiná zví-
řata.

Když už ohňostroj musí být, dá 
se vyhlásit oficiální ohňostroj na 
náměstí na několik minut, pod do-
zorem hasičů a profesionálních po-
řadatelů. Domácí ohňostroje, jak 
víme, představují i zdroj nepořádku 
a nebezpečí úrazu.

Jak se objevilo v  jedné petici, zá-

kaz ohňostrojů by se nevztahoval 
např. na 31.  12. od 23.30 a  1.  1. od 
půlnoci do jedné hodiny ranní, ale 
upřímně řečeno, potřebujeme stá-
le 1,5 hodiny zbytečného hluku? 
Z  vlastní zkušenosti vím, že někteří 
lidé ani na silvestrovskou půlnoc 
nečekají nebo si popřejí vše nejlepší 
a jdou spát. Proč by tato zábava ne-
mohla být omezena pouze na 15–30 
minut?

Proč se máme my ostatní přizpů-
sobovat těm, kteří se musí hlučně 
bavit? Řešení přitom existuje. Ná-
hradou hlučných dělobuchů může 
být klidnější světelná projekce.

Uvádí se, že každá druhá česká 

domácnost vlastní psa nebo kočku, 
což je pravděpodobně nejvíce v celé 
Evropě. Podle letošního průzkumu 
má domácího mazlíčka ve své do-
mácnosti 64 procent Čechů. Odha-
dem žije v  Česku přes dva miliony 
psů (zdroj: irozhlas.cz a lidovky.cz).

Ať už si budete chtít jen s někým 
povídat, hrát hru, dívat se na zají-
mavý pořad, poslouchat oblíbenou 
hudbu, v klidu si číst, nebo jen v ti-
chu rozjímat.

Věřím, že většina z  nás dá před-
nost jiné formě zábavy, než jakou 
poskytují petardy, a  dopřeje tak 
nejen domácím zvířatům, ale nám 
všem více klidu.

Přišlo do redakce
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Kultura, historie, společnost
Nejnovější animované filmy 

uvidíte v Liberci!Dotace pro muzeum
Město	Liberec	poskytne	
Severočeskému	muzeu	v Li-
berci	účelovou	dotaci	ve	výši	
5	milionů	Kč	na	investici	do	
nové	klimatizace	a zkvalitnění	
hydroizolací	podzemního	de-
pozitáře.	Konkrétně	se	jedná	
o instalaci	nové	klimatizace	
a aplikaci	nové	hydroizolace	
formou	chemických	injektáží.	
Realizací	tohoto	záměru	se	
výrazně	zlepší	podmínky	pro	
uchování	sbírkových	před-
mětů,	které	jsou	v depozitáři	
trvale	uložené.
Dotace	je	určena	také	na	
nákup	sbírkových	předmětů,	
které	mají	výraznou	vazbu	na	
Liberec	a které	dosud	nejsou	
zastoupené	ve	sbírce	Seve-
ročeského	muzea	v Liberci.	
Jde	o instalaci	soch	Jaroslava	
Róny	na	hlavní	schodiště	
muzea,	v objemu	4	milionů	
Kč,	a zakoupení	fotografic-
kých	souborů	od	významných	
libereckých	fotografů	Petra	
Šimra	a Jiřího	Jiroutka	v celko-
vé	částce	65 000	Kč.	Finanční	
dotace	statutárního	města	
Liberec	bude	rovněž	využita	
pro	případ	nepředvídatelných	
záchranných	výkupů	sbírko-
vých	předmětů	důležitých	pro	
Liberec.

Krátkézprávy

Liberec se od roku 2020 stane pořádajícím městem mezinárodního festivalu animovaného fil-
mu Anifilm. Prestižní přehlídka, jejíž historie sahá do roku 2002 a která je nejvýznamnější akcí 
svého druhu ve střední Evropě, se stěhuje z jihočeské Třeboně, která se mu stala těsnou.

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

Na pořádání festivalu v Liberci se 
bude jako partner velmi významně 
podílet i Liberecký kraj.

Obě samosprávy počítají s  po-
řádáním festivalu na území města 
dlouhodobě a zavázaly se mj. každý 
rok uvolnit po jednom a půl milionu 
korun ze svých rozpočtů. 

Naším cílem je, aby Liberec nebyl 
městem s  festivalem, ale festivalo-
vým městem. V těchto dvou charak-
teristikách přitom vidím podstatný 
rozdíl. Chceme se pořádání aktivně 
účastnit, žít festivalem i  vizuálně, 
budovat postupně pevnou základnu 
příznivců z řad běžných návštěvníků 
města, baťůžkářů i školních kolekti-
vů a  propůjčit se festivalu na dobu 
delší, než je pouhý týden v roce, kdy 

se uskuteční jeho hlavní přehlídka 
s vyhlášením vítězů a udílením fes-
tivalových cen (5.–10. května 2020).

Anifilm skvěle zapadá nejen do 
naší strategie budování města jako 
příznivce moderních technologií, 
designu, výtvarného umění, podpo-
ry kinematografie a filmové lokační 
destinace (Film Office), ale také do 
obecných plánů s rozvojem kultury 
a  cestovního ruchu i  aspirace kan-
didovat na Evropské hlavní město 
kultury 2028 (projekt Liberec 2028). 
Zároveň je to další mimořádně 
atraktivní příležitost pro obchod-
níky a živnostníky v Liberci a okolí, 
stejně jako pro poskytovatele nej-
různějších služeb, s  nimiž Anifilm 
počítá jako s  partnerskými organi-
zacemi.

V roce 2020 se kromě festivalové 
soutěže Anifilm zaměří na propo-
jení animace s  hudbou a  filmem. 

Jak organizátoři slibují, návštěvníci 
a  diváci se tak mohou těšit nejen 
na nejlepší a  nejnovější animované 
filmy, ale i  nejrůznější živá vystou-
pení. Programy se přitom uskuteční 
na mnoha místech v Liberci: v Lido-
vých sadech, v  kině Varšava, v  pro-
storách Krajské vědecké knihovny, 
v Divadle F. X. Šaldy (se slavnostním 
zahájením) a  důležitým centrem 
festivalu se stane také liberecký zá-
mek. Oblibu si například určitě získá 
i dočasné letní kino v centru města.

Poslední ročník festivalu v Třebo-
ni přilákal letos na 9 tisíc návštěvní-
ků, kteří zhlédli přes 500 soutěžních 
i doprovodných filmů. Více než 1500 
filmových a  herních profesionálů 
se souběžně zúčastnilo speciálních 
přednášek a  prezentací, své pevné 
místo v  programu má již také CEE 
Animation Forum nebo trh práce 
Animarket.
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Nejaktuálnější zprávy 
z města a radnice

Cenu Senior roku vyhlašuje projekt SenSen (senzační senior) Nadace Charty 77 a jejím cílem je upozornit veřejnost na nejstar-
ší spoluobčany, kteří i přes svůj věk zůstávají aktivní, zapojují se do dění kolem sebe a obětavě a nezištně pracují pro druhé. 

DFXŠ

Příhody lišky Bystroušky je 
název jedné z  nejhranějších 
oper 20. století, která se po více 
než 15 letech opět objeví na 
prknech Šaldova divadla. 

Originální operu zkompono-
val Leoš Janáček ve svých bez-
mála sedmdesáti letech. Inspi-
rací se mu staly trable jistého 
revírníka a  lišky na Blanensku, 
které do slavné knižní podo-
by zpracoval spisovatel Rudolf 
Těsnohlídek. 

Ke kompozici ještě slavnější 
opery se Janáček propracoval 
kuriózním způsobem, když slý-
chával ve svém brněnském domě 
kuchařku Marii, jak se něčemu 
v  kuchyni hlasitě směje, a  nevá-
hal se jí zeptat. Byly to právě ka-
pitoly z  Příhod, které vycházely 
na pokračování v brněnských Li-
dových novinách. Janáčka téma 
okamžitě zaujalo nikoliv pro pří-
značný humor, ale pro jedineč-
ně vyjádřené prastaré archetypy 
přirozeného koloběhu lidského 
života, jenž je provázen láskou, 
radostí, smutkem, smrtí, pošeti-

lostmi i  okamžiky katarzického 
prozření. Podobenství s  životem 
zvířat se ve spojení s geniální Ja-
náčkovou hudbou stalo jedním 
z  nejkrásnějších uměleckých 
zobrazení principů života. 

V  liberecké inscenaci, která 
je dílem osvědčeného tvůrčího 
tandemu dirigenta a  šéfa opery 
Martina Doubravského a  reži-
sérky Lindy Keprtové, se můžete 
těšit na skvělé výkony Lívie Ob-
ručník Vénosové, Alžběty Krpál-

kové Vomáčkové a Pavla Vančury 
v ústředních rolích, ale i na další 
renomované sólisty. Premiéry se 
uskuteční v  Šaldově divadle 20. 
a 22. 12. v 19 hodin.

V  lednu se do Lidových sadů 
vrátí oblíbený Divadelní ples. Ta-
nec, módní přehlídku a spoustu 
zábavy s herci Divadla F. X. Šal-
dy si návštěvníci užijí tentokrát 
v  duchu oslavy 30 let svobody. 
Ples se koná 18.  ledna  2020 od 
20 hodin.

DIVADLO CHYSTÁ NÁVRAT JANÁČKOVY 
OPERY A TRADIČNÍ DIVADELNÍ PLES

Jana Kürthyová, S-art klub

Akademický malíř Jaroslav 
Švihla z  Liberce se letos umístil 
v  republikovém hodnocení na 
druhém místě. Nezávislá porota 
vybírala z celkem 104 nominací.

Výjimečné jednotlivce i  spolky 
navrhovaly seniorské kluby, spo-
lečenské organizace, nezisková 
sdružení, samosprávy obcí, měst, 
krajů, školy i stálé kulturní a spor-
tovní organizace. Předávání cen se 
uskutečnilo v  bývalém kostele sv. 
Anny, v Pražské křižovatce. 

Akademický malíř Jaroslav 

Švihla odborně vede seniory 
v  rámci libereckého S-art klubu, 
kteří se dlouhodobě amatérsky 
věnují kresbě a malbě. 

Ve svých téměř 86 letech má 
stále nadšení nejen k  umělecké 
tvorbě, ale také chuť své znalosti 
a  zkušenosti předávat dál svým 
vrstevníkům i  mladé generaci. 
V  letošním roce tak například 
proběhla půldenní dílna kresby 
a  malby, v  rámci které se navzá-
jem portrétovali členové S-art klu-
bu s  žákyněmi základní školy ve 
Vratislavicích. Obě skupiny akce 
ohromně bavila.

Divadlo F. X. Šaldy

Jaroslav Švihla v soutěži Senior roku

Neváhejte,
nominujte!

KULTURNÍ

POČIN
ROKU

Zaujalo vás nějaké divadelní představe-
ní, výtvarné dílo, výstava či jiná expozi-

ce, literární počin, umělecká performan-
ce, rekonstrukce drobných historických 

památek, živé veřejné vystoupení či 
mediální počin v tomto roce v Liberci?

Podrobnosti pro přihlášení:

www.liberec.cz/oscr
www.liberec.cz/kulturnipocin
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Poradna pro léčbu závislostí dětí
Liberecká organizace Advaita 

rozšiřuje od ledna 2020 své služ-
by o  adiktologický program pro 
děti a mládež.

Tyto služby mají pomoci dě-
tem, mladistvým a jejich rodinám 
zbavit se návykového chování 
a závislosti. Do programu je mož-
né přijmout děti, které užívají 
legální (nikotin, alkohol) nebo 
nelegální návykové látky (drogy), 
popřípadě mají problém s tzv. ne-
látkovým typem závislosti (nad-
měrné užívání počítače, interne-
tu a  internetových a  mobilních 
aplikací, gambling). Úvodní kon-
zultaci mohou děti společně se 
svými rodiči absolvovat ve všech 
poradnách organizace, speciali-
zovaná péče dále bude probíhat 
v  poradnách v  Liberci, Jablonci 
nad Nisou a České Lípě. Kontakt-
ní informace na jednotlivé porad-
ny jsou zveřejněny na webových 
stránkách www.advaitaliberec.cz.

„Potřebnost této aktivity vy-
chází ze zkušenosti našich stá-
vajících služeb. V  návaznosti na 
programy primární prevence vní-
máme, že pro dětské klienty není 
třeba realizovat pouze programy 
preventivní, ale také terapeutic-
ké, ty však dosud v  Libereckém 
kraji nebyly k dispozici,“ říká Bar-
bora Mrázová, vedoucí programů 
primární prevence.

„Čekáme na výsledky dotačního 
řízení Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky, kam jsme po-
dali žádost o  podporu tohoto pro-
jektu,“ říká výkonná ředitelka Olga 
Merglová. „Služby dětem a  mla-
distvým začneme ale v příštím roce 
nabízet v omezené míře i v případě, 
že projekt podpořen nebude. Po-
kládáme to za potřebné,“ doplňuje 
výkonná ředitelka Olga Merglová.

Kontakt: Olga Merglová, 
739 375 492, merglova@advaitali-
berec.cz

PROGRAM CENTRÁLNÍHO KLUBU SENIORŮ
Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1, e-mail: klub@ksk.liberec.cz
tel.: 485 244 992 www.ksk-liberec.cz/seniori
Účastníci akcí souhlasí s pořízením zvukového a obrazového záznamu, 
který může být využit Komunitním střediskem Kontakt Liberec, p. o. 
pro účely prezentace akcí či aktivit přímo souvisejících.

ČVRTEK 

12. 12.
13.30 hod.

sál - suterén
Zimní turnaj v šipkách 

PÁTEK 

13. 12.
09.00 hod.

Home Credit Aréna
Vánoční turnaj jednotlivců  

v kuželkách

NEDĚLE

22. 12.
13.30 hod.
Obřadní síň  

liberecké radnice

Adventní koncert pro seniory
místenky k dispozici v CKS od 16. 12.

ÚTERÝ

31. 12.
09.15 hod.

sraz na hrázi  
liberecké přehrady

Tradiční silvestrovská procházka

PONDĚLÍ

06. 01.
13.00 hod.

Home Credit Aréna
Trénink v bowlingu

ÚTERÝ

07. 01.
14.00 hod.

Centrální klub 
seniorů

Hudební odpoledne s harmonikou

PÁTEK

10. 01.
13.00 hod.

sál - suterén
Otevřená hodina jógy

PONDĚLÍ

13. 01.
10.00 hod.

sál - suterén
Ukázkové hodiny jógy a pilates

PONDĚLÍ

13. 01.
16.00 hod.

PC učebna, 5. patro
Ukázkové hodiny ICT kurzů

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

NEKO-
NEČNÉ
Č E K Á N Í  U  L É K A Ř E
J E  M I N U L O S T Í

Od 1.8.2019 oční ordinace 
přestaly vydávat poukazy 
se slevou na brýle. Nyní 
měření zraku a příspěvek 
na brýle získáte jednoduše, 
přímo v našich očních 
optikách.

N
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Í  

OB J E D NÁN
Í O

N
LINE

Moskevská 41, Liberec

Online objednání

www.doktorklain.cz
Telefonické objednání

+420 608 247 774
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Neztrácejte čas ve frontě u pokladny a kupte si vstupenky on-line přes prodejní síť
Ticketmaster. Čím dřív si vstupenky koupíte, tím spíš si zabruslíte v každém termínu!

ON-LINE 
VSTUPENKY

VSTUPNÉ:
DOSPĚLÍ                                    60 Kč

DĚTI/STUDENT                          30 Kč

ŠATNA                                        10  Kč

NEBRUSLÍCÍ DOPROVOD    60/30 Kč

Neztrácejte čas ve frontě u pokladny a kupte si vstupenky on-line přes prodejní síť
Ticketmaster. Čím dřív si vstupenky koupíte, tím spíš si zabruslíte v každém termínu!

ON-LINE 
VSTUPENKY

VSTUPNÉ:
DOSPĚLÍ                                    60 Kč

DĚTI/STUDENT                          30 Kč

ŠATNA                                        10  Kč

NEBRUSLÍCÍ DOPROVOD    60/30 Kč

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

SEZNAM VĚCÍ NALEZENÝCH OD 1. 11. DO 30. 11. 2019

366/19
nálezy DPMLJ (13.–21. 11.): 2x čepice, kšiltovka, boty (nové), rukavice, 
vak (sportovní věci – David), batoh (plavání), mobilní telefon, finanční 
hotovost, 2x deštník

28. 11. 

365/19 peněženka – Tomáš Pančenko 28. 11. 

364/19 doklady – Miroslav Garbarčík 27. 11. 

363/19 peněženka – Josef Polach 28. 11. 

362/19 doklady – Jan Novák 27. 11. 

361/19 klíč 26. 11. 

360/19 peněženka – Ondřej Čeřovský 25. 11. 

359/19
nálezy DPMLJ (6.–13. 11.): batoh, látková taška, vak, vak (sportovní 
oblečení), vak (plavky) – Štěpán Veselý, čepice, elektronická cigareta, 
karta – Lucie Otová, mobilní telefon

22. 11. 

354/19
nálezy DPMLJ (30. 10.–6. 11.): taška (košík), čepice, peněženka – 
Radek Jelen, karta – Nataliya Dumen, karta – Kamila Mukanová, 
brýle dioptrické

15. 11. 

353/19 klíče od vozidla 14. 11. 

351/19 mobilní telefon 11. 11. 

349/19

nálezy DPMLJ (24.–30. 10. 2019): průkaz – Klára Hegrová, průkaz – 
Jana Trpíková, vak (pánské sport. oblečení), řetízek, taška (pracovní 
oblečení), vak (dětské sport. oblečení), peněženka – Marta Vlasáková, 
batoh (oblečení)

8. 11. 

348/19 peněženka – Julia Stolarek 8. 11. 

347/19 peněženka – Josef Hušla 7. 11. 

346/19 klíče 7. 11. 

345/19 finanční hotovost 8. 11. 

343/19 doklady – Tomáš Veselý 7. 11. 

342/19 klíč od vozidla 6. 11. 

341/19 peněženka – Valérie Novotná 5. 11. 

340/19 čepice dětská 5. 11. 

338/19 klíče od vozidla 4. 11. 

337/19 klíče 1. 11. 

336/19 peněženka – Michael Rezler 1. 11. 

335/19
nálezy DPMLJ (21.–22. 10. 2019): 2x šála (šátek), bunda chlapecká, 
průkaz – Jan

1. 11. 

334/19 peněženka – Pawel Jan Cynowski 1. 11. 

Odložte předvánoční stres
 a vyrazte do Home Credit Areny!

Z pověření ŠSČR proběhlo již podruhé za sebou v hotelu Esprit ve Špindlerově Mlýně 
Mistrovství ČR juniorek a Polofinále MČR juniorů v šachu. V turnaji juniorů se bojova-
lo o 6 postupových míst na uzavřené MČR v kategoriích H18 a H20. Velkým překva-
pením turnaje bylo celkové páté místo teprve devítiletého Václava Fiňka z Deska 
Liberec a bronz v kategorii H18.
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čtvrtek 30. ledna od 15 hodin
ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 11 V HISTORICKÉ BUDOVĚ RADNICE

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC

WWW.LIBEREC.CZ/ZASTUPITELSTVO
Distribuci	Zpravodaje	do každé	rodiny	

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

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA 
ZPRAVODAJE LIBEREC 

JE 30. PROSINCE
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Zpravodaj^Liberec

Radim Šourek, TJ Starý Harcov

V  sobotu 23.  listopadu proběh-
lo v  Pardubicích republikové fi-
nále ASPV ve florbalu. Zástupcem 
Libereckého kraje byla TJ Starý 
Harcov Liberec.

Obrovského úspěchu dosáh-
li její hráči v  kategorii mladších 
žáků, když poprvé v historii koná-
ní turnaje vybojovali pro Liberec 
1. místo. Cesta za zlatem nebyla 
jednoduchá, v dramatickém čtvrt-
finálovém souboji s týmem ze Stře-
dočeského kraje dělily kluky z Har-

cova od vyřazení pouhé 4 vteřiny. 
V semifinále je pak čekal pardubic-
ký zástupce a  po výhře 2:1 přišlo 
finále s celkem Moravskoslezského 
kraje. Tomu harcovští chlapci už 
nic nedovolili a po vítězství získali 
pro Liberecký kraj kov nejcennější.

V  kategorii starších žáků pak 
byly k vidění velmi vyrovnané boje 
i  výsledky. Kluci z  Harcova vybo-
jovali pěkné 4. místo, když v  boji 
o bronz podlehli v prodloužení 1:2. 
Výrazný podíl na tomto výsledku 
měli rozhodčí, kteří neodpískali 
faul před vstřelenou brankou.

Zlato pro Liberec

TMR Ještěd je plně připraveno 
na novou zimní sezonu a  čeká na 
trvalý pokles teplot ke spuštění 
sněžných děl. Lyžaři se mají v nad-
cházející zimě opět na co těšit. Po 
akčním  předprodeji sezonních 
skipasů proběhne zásadní změna 
v  zasněžování. Prioritou se stává 
nejdelší sjezdovka Skalka s  největ-
ším dětským výukovým prostorem 
v České republice přímo na koneč-
né tramvaje a u centrálního parko-
viště P1 s multifunkční odbavovací 
budovou. Na rodinných Pláních se 
otevře nové občerstvení s  terasou 
na výstupu lanovky a  velká zastře-
šená terasa vznikla i u lanovky Skal-
ka na dolní stanici. 

Ke komfortu lyžařů přispěje vel-
ká změna v  postupu zasněžování 
celého areálu. „Letos jako první 
zasněžíme a  otevřeme nejdelší 
sjezdovku Skalka, aby si návštěv-
níci hned zkraje sezony užili plno-
hodnotné lyžování s  doplňkovými 
službami naší lyžařské školy a půj-
čovny,“ komentuje dále Hanuš za 
vedení skiareálu. Lyžaři se tak navíc 
vyhnou nepříjemným transferům 
z  parkoviště P1 nebo od tramva-
je na vzdálenější, dříve jako první 

zasněžovanou sjezdovku Pod lany 
u kabinkové lanovky.

Ke spokojenosti lyžařů i  snow-
boardistů jistě přispěje i  návrat 
k původní provozní době střediska 
8.30 – 16.00 hod. na hlavních lanov-
kách.

Ještěd čeká na mráz 
Skiareál Ještěd zahájí letošní sezonu sjezdovkou Skalka, ote-
vře největší dětské cvičiště Maxiland a nové gastro na Pláních.


