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Milí Liberečané

Jak změnit
naše město?

Námitky proti referendu

Změna pro Liberec jako vítěz minulých
komunálních voleb, ve kterých jsme získali
25 % Vašich hlasů, prosadila mnoho změn.
5. a 6. října si můžete vybrat nejen své
zastupitele na další čtyři roky, ale budete
moci v místním referendu hlasovat přímo
o pěti otázkách, týkajících se našeho
města. Pokud přijde volit alespoň 35 %
voličů, bude referendum pro příští vedení
města závazné! A to je důležité – Váš
názor tak už nebude moci nikdo ignorovat.
Referendum připravila Změna pro Liberec.
I přes velkou snahu se nám nepodařilo
v zastupitelstvu prosadit některé projekty,
o nichž si myslíme, že jsou prospěšné pro
většinu Liberečanů. Využili jsme proto
zákona o místním referendu, sehnali
potřebných 8 500 podpisů, a díky tomu
tak budete moci rozhodnout Vy sami.
Za nás je na položené otázky odpověď
5× ano. Chceme město rozvíjet, chceme,
aby se v něm dobře žilo všem. Budeme
ale samozřejmě respektovat jakýkoliv
výsledek, to je demokracie. Chceme
přispět k tomu, aby se občané přesvědčili,
že chodit k místním volbám má smysl.
Na dalších stranách najdete podrobné
informace k jednotlivým otázkám
i k tomu, jak hlasování v referendu
probíhá. V případě potřeby máme pro Vás
bezplatnou informační linku 800 460 460.
Také jsme se rozhodli zveřejnit, jak
k těmto otázkám hlasovaly jednotlivé
strany v uplynulých čtyřech rocích,
abyste mohli porovnat jejich předvolební
sliby s tím, jak skutečně jednají.
Věříme, že využijete svého
práva demokraticky rozhodovat
o budoucnosti našeho města.

Mgr. Jan Korytář
a tým Změny pro Liberec
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Některé ale narazily na odpor jiných politických stran. Vybrali
jsme pět návrhů na změnu, o kterých si myslíme, že jsou důležité
pro kvalitní život v našem městě a přínosné pro většinu obyvatel.
Předkládáme je proto do místního referenda 5. a 6. října 2018.
Liberec vidíme jako město, kde nebudou herny a kasina na každém rohu,
kde se z uzavřeného zámku v centru města stane vyhledávaný turistický cíl,
v opraveném lesním amfiteátru bude fungovat letní kino, vznikne upravený
a moderní rekreační areál u Veseckého rybníka a děti, které jezdí do škol a na
kroužky, nemusejí řešit, že si zapomněly průkazku nebo že rodiče nemají peníze.
To je město, ve kterém chceme žít. Budeme rádi, když se k nám přidáte.
Pamatujete na referendum v roce 2014 o prodeji letiště a TSML? Liberečané
hlasovali o tom, zda má město prodat Technické služby města Liberce
a letiště. Změna tehdy byla v opozici a referendum byl jediný způsob, jak
prodeji zabránit. Přestože k referendu přišlo „pouze“ 17 % voličů, výsledky
byly tak jednoznačné (přes 95 % hlasujících tehdy řeklo NE), že tehdejší
vedení města od privatizací upustilo, i když referendum nebylo závazné.
Nikdy se nevzdávat dopředu – to je jedno z našich hlavních hesel.

Jak hlasovat
v referendu?
S sebou potřebujete pouze občanský průkaz, hlasovací lístky budou
k dispozici na místě. V referendu je 5 otázek – Vy můžete hlasovat
o všech, jen o několika nebo třeba i o jediné otázce. Je možné odpovědět
na některé „ano“, na některé „ne“, zcela podle toho, jaký máte názor.

Pozor, hlasování v rámci referenda
probíhá v jiné místnosti, než kde
probíhají obecní volby.
Aby bylo referendum pro politiky závazné, musí v něm hlasovat
alespoň 35 % voličů. Pokud chcete v referendu hlasovat, řekněte to,
prosím, i svým známým a přátelům. Omezení hazardu, otevření zámku
pro veřejnost nebo MHD pro děti a seniory zdarma za to stojí!
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Prý je nezodpovědné nechat
rozhodovat voliče místo zastupitelů

Prý to stejně nemá cenu, politici
si pak udělají, co chtějí

Nesouhlasíme: Zastupitelé, kteří by měli mít více informací, nerozhodují lépe než samotní občané. Vždyť v minulosti to byli právě zastupitelé města, kteří prodali spalovnu, dopustili, že je město
plné heren, prodala se většina majetku a máme tu velký dluh z minulosti.

Nesouhlasíme: Pokud se referenda zúčastní alespoň 35 % voličů,
bude platné a jeho výsledek bude na příštích pět let závazný. Žádné
zastupitelstvo nebo někdo jiný ho nesmí změnit. V číslech to znamená, že k referendu musí z 80 tisíc voličů přijít alespoň 28 tisíc
občanů.

Prý to bude drahé a je to
další zadlužování města

Prý na to nejsou v rozpočtu peníze
a ani nedokážeme sehnat dotace

Nesouhlasíme: Když se podaří v referendu prosadit všechno, bude
to pro město znamenat v příštích letech roční výdaj asi 35–40 mil.
Kč. To jsou necelá 2 % rozpočtu města. Když se neprosadí nic, může
to být ještě dražší. Příklad? Lesní amfiteátr se buď podaří obnovit
jako letní kino a místo pro rekreaci, nebo na jeho místě vznikne za
30 milionů parkoviště v lese.

Nesouhlasíme: Víme dobře, jak na tom Liberec je. Proto prosazujeme, aby město na vše, na co může získat dotace, je také získalo. Je to
náročnější, ale šetří to rozpočet města. Ušetřené peníze pak můžeme použít na jiná zlepšení života ve městě. Nesedíme jen s rukama
v klíně. Pracujeme na tom, abychom na potřebné projekty sehnali
co nejvíce peněz z jiných zdrojů.

Prý je referendum jen politická
kampaň Změny před volbami

Prý se máme jako zastupitelé
umět mezi sebou domluvit

Nesouhlasíme: Zapojení lidí do rozhodování je naší dlouhodobou
prioritou. Navíc se každý Liberečan může rozhodnout sám, zda na
kteroukoli otázku v referendu odpoví ANO, či NE. Ostatní politické
strany mají stejnou možnost uspořádat referendum na otázky, které přijdou důležité zase jim.

Souhlasíme, ale: Když někteří kolegové zastupitelé hledají stále
jen nové a nové důvody, proč něco nejde, rozhodli jsme se, že nemá
cenu nadále pokračovat v planých diskusích. Ať tedy rozhodnou samotní občané města. Např. výkup hráze ve Vesci jsme ke schválení
do zastupitelstva předložili celkem pětkrát. Marně…
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Otázka č. 1

Omezení hazardu

Pokud nechcete město plné
heren, přijďte k referendu.
Hazard prokazatelně škodí lidem i městu.
Aktuální vyhlášku města může navíc
zastupitelstvo kdykoliv zrušit.
Řešením je referendum – takto
schválené rozhodnutí občanů nelze
zvrátit bez dalšího referenda.
V prosinci 2016 prosadila Změna nulovou toleranci hazardu. V červnu
2017 ale hlasy ANO, ODS a tří zastupitelů za Starosty (pánů Šolce, Marka
a Hrona) přispěly k tomu, že nulová tolerance hazardu byla opět zrušena.
Referendum k regulaci hazardu
na max. 7 kasin s živou hrou je
pojistka do budoucna. Komu herny
přinášejí prospěch? Občanům
města rozhodně ne. A rodinám
gamblerů, kteří jsou na hraní závislí,
zadlužují se a čelí exekucím, také
ne. Ročně Liberečané prohrají
neuvěřitelných 400 milionů Kč.
Také proto se jedna z pěti otázek
týká zásadního omezení míst, kde
bude možné v budoucnu hazard
v Liberci provozovat. Hazard
v celkovém součtu našemu městu
totiž nepřináší žádná pozitiva.
4
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Souhlasíte s tím, aby město
Liberec učinilo veškeré možné
kroky k regulaci hazardu tak, aby
v Liberci bylo do konce roku 2019
max. 7 míst s tzv. živou hrou?
Počet heren a kasin se v Liberci postupně snižuje už několik let. Nejdřív šlo jen
o vyřazování povolených, ale ve skutečnosti nevyužívaných adres, tedy o snižování „na papíře“. V roce 2017 začal platit nový zákon o hazardních hrách,
který vyloučil hrací automaty z hospod, obchodů a dalších malých provozoven. Hlavně se však koncem roku 2016 na návrh Změny pro Liberec podařilo
v zastupitelstvu prosadit úplný zákaz heren a kasin a ty se z města začaly stahovat.
Jenže ještě než vyhláška o zákazu začala být účinná, tak v červnu 2017, po nátlaku provozovatelů, zastupitelé nejtěsnější většinou ve skandálním hlasování zákaz hazardu zrušili. Po dalším roce jednání jsme v zastupitelstvu prosadili alespoň kompromis, který povoluje právě 7 kasin. Zastupitelstvo ale může
kdykoli v budoucnu současnou regulaci zrušit, stačí k tomu 20 hlasů. To nechceme riskovat, a proto chceme, aby se vyjádřili sami Liberečané. Jejich slovo
je pak pro zastupitelstvo závazné.

Dopad na rozpočet
Omezení počtu míst, kde je možné provozovat hazard, sníží příjmy města, to
je třeba přiznat. V rozpočtovém výhledu s tím už počítáme. Víme ale, jak výpadek nahradit – město musí mnohem aktivněji než dosud získávat na svůj
rozvoj různé, zejména evropské dotace, což může výpadek příjmů z hazardu
mnohonásobně nahradit.

Pokud voliči řeknou „ano“, co se stane?
Do konce roku 2019 se sníží aktuální počet heren na 7, ani v příštích letech nebude moci být tento počet vyšší než 7 a nebude mezi nimi žádná herna pouze
s hracími automaty. Od roku 2021 budeme prosazovat další snížení počtu kasin, ideálně na nejvýše tři místa.

Kdo hlasoval pro návrat hazardu?
ANO – 9 hlasů
Starostové – 3 hlasy
TOP 09 – 2 hlasy
ČSSD – 2 hlasy
ODS – 2 hlasy
Nezávislí – 2 hlasy
Hlasování zastupitelstva dne 29. 6. 2017. Návrat hazardu byl schválen těsnou
většinou 20 hlasů z 39. Změna byla všemi 12 hlasy proti.

Bez hazardu
bude městu
i lidem lépe
Mgr. Zuzana Tachovská,
zastupitelka města
Proč chcete omezit
hazard více než dnes?

Podstatné omezení nebo zákaz hazardu znamená bezpečnější město, ulice bez
zalepených výloh heren
a vyšroubovaných nájmů, které třeba pekař nebo
opravář obuvi nezaplatí. Hazard nejde dohromady
s kvalitním životem ve městě. Snížení dostupnosti hazardu je také nejlepším nástrojem proti vzniku závislostí u lidí, kteří pak do problémů strhávají
nejen sebe, ale i svoje rodiny a okolí.

Nepřehání se trochu s problémy
spojené s hazardem?

S hazardem je spojeno více problematických jevů,
ať už jde o krádeže, zpronevěry, podvody, loupeže,
vydírání, korupci, rozpady rodin, bezdomovectví,
zadluženost a neschopnost splácet enormní dluhy. Z hlediska celospolečenského dopadu jsou zisky
z hazardu zanedbatelné v porovnání se ztrátami.

O kolika penězích se vlastně bavíme?

Ročně jen v Liberci hráči prohrají neuvěřitelných
400 mil. Kč. To jsou peníze, které umožňují provozovatelům ovlivňovat rozhodování města, a to nejen o hazardu. Úspěšným referendem se tento vliv
podstatně omezí.

Městu se ale sníží příjmy
z poplatků za hazard…

To je pravda. Ale pětiletý rozpočtový výhled se snížením příjmů města z poplatků za provozování hazardních her již počítá. Některým provozovnám
budou ještě dobíhat povolení, takže snižování příjmů z hazardu bude postupné.

Nebojíte se, že tu ve velkém
budou vznikat černé herny?

Černé herny tu byly i před tím, policie a celní správa navíc mají od loňského roku účinné nástroje
k jejich potlačování a daří se jim to lépe než v minulosti. Důležité je, že dostupnost hazardu pro patologické gamblery se velmi omezí.

Nepřesune se hazard jen jinam,
třeba do Jablonce nad Nisou?

Přesun hazardu do Jablonce nehrozí. I tam totiž
proběhlo místní referendum, kde 88 procent hlasujících se zcela jednoznačně vyjádřilo proti hazardu. Díky úspěšnému referendu jsou tak v sousedním městě herní automaty již zakázány.
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Liberecký zámek

Otázka č. 2

Liberecký zámek a park
mohou být chloubou města
Desítky let uzavřený zámek chceme
vykoupit a otevřít pro veřejnost.
Příkladem je zámek v Děčíně, ze kterého
je dnes vyhledávaný turistický cíl.
Zámek je v dobrém stavu, námitky
o 100 milionech na opravu jsou nesmysl.

Souhlasíte s tím, aby město do
konce roku 2018 koupilo liberecký
zámek a přilehlý zámecký park
za cenu max. 96,5 mil. Kč?
V soukromém vlastnictví je nejen budova zámku, stejný majitel má i okolní
park. Ten byl po dvě desetiletí téměř nepřístupný, zarostlý a zničený. S majitelem jsme domluvili výpůjčku a správu parku převzalo město. Teď je park upravený, čistý, s lavičkami a dalším mobiliářem a Liberečané ho znovu objevují
a využívají. Chceme, aby stejně ožil i zámek. Jedná se o významnou památku
v centru města, která se při vhodném využití může stát jak cílem turistů navštěvujících Liberec. Chceme se také vyhnout riziku, že tato památka, začne
postupně chátrat a na její obnovu bude potřeba mnohem více peněz než nyní.

Co by v zámku mělo v budoucnu fungovat?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

obnovená restaurace Kaplanka, s vinárnou a barem
nová a větší zámecká restaurace
hotelové pokoje v „retro“ stylu
zámecká kaple pro svatby a jiné významné akce
prostory salónků a sálů pro kulturní akce a výstavy
zámecké nádvoří pro koncerty pro veřejnost
obnovená expozice českého skla
zázemí pro obchodní jednání
expozice o česko-německé minulosti
různé akce v zámeckém parku

Toho, že bychom nevěděli, co se zámkem, se nikdo bát nemusí…

Řeči některých stran, že město nemá pro zámek využití, jsou směšné – pro
schopné vedení města to nebude problém. Spíše jsou záminkou pro blokování
výkupu. Změna svoji vizi má. O tom, zda se uskuteční, rozhodnete v referendu.

Jedna z nejvýznamnějších
historických staveb ve městě je
již několik desetiletí nepřístupná
veřejnosti. Před rokem 1989 zde
byla expozice státního podniku
Skloexport, po jeho nepovedené
privatizaci se zámek dostal
do soukromých rukou. Město
bohužel před lety možnost
získat zámek v dražbě nevyužilo.
Kromě budovy zámku je součástí
výkupu i zámecký park.
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Příklad Děčínského zámku

Nezískat
zámek by byla
velká chyba
Mgr. Jan Korytář,
náměstek primátora
pro ekonomiku, dotace
a strategický rozvoj,
kandidát Změny pro
Liberec na primátora
O získání zámku
do majetku města se
snažíte více než 5 let. Baví vás to ještě?

Čím více zámek poznávám, tak vidím, jaký potenciál má pro rozvoj města i pro oživení centra. Byla
by škoda ho nevyužít. Takže ano, baví mě to, protože to dává smysl.

Je skutečně tak cenný?

Jde o druhou nejstarší stavbu ve městě, hned po
kostelu sv. Antonína. Zámecká kaple je zcela v původním stavu. Je to nevyužitý poklad, který tu
máme.

Myslíte, že Liberečané budou pro koupi?

Věřím, že ano. Kdo byl na dnech otevřených dveří
v letošním roce, mohl vidět, že zámek je udržovaný,
nepotřebuje žádné větší investice, což je velká výhoda. Proto mě štve, když někdo šíří informace, že
opravy budou stát 200 mil. Kč. Není to pravda.

A co by zde mělo být?

Zchátralý Děčínský zámek získalo v roce 1991 do svého majetku město Děčín
a začala jeho postupná rekonstrukce. V současnosti je opravena již celá hlavní
zámecká budova. Má zde pobočku Oblastní muzeum Děčín i Státní okresní archiv, konají se zde individuální a skupinové prohlídky, svatební obřady, koncerty, výstavy a další kulturní akce. Také zámecké nádvoří oživují v průběhu
celého roku nejrůznější slavnosti. Dnes patří zámek Děčín mezi nejnavštěvovanější památkové objekty Ústeckého kraje.

Nápadů máme víc, než kolik se jich tam vejde. Zámecká kaple je ideálním místem pro svatby a jiné
významné akce. Chceme obnovit restauraci
Kaplanka a nově zřídit zámeckou restauraci také
přímo v zámku. Zázemí zde je, v suterénu byla moderní velkokapacitní kuchyně. V podkroví jsou pak
stále funkční a dobře vybavené hotelové pokoje,
kde byli ubytováváni zahraniční obchodníci. Ty se
dají pronajímat, je to exkluzivní záležitost.

Dopad na rozpočet

A bude zde i něco výjimečného, aby
sem turisté měli důvod zajet?

Cena za nemovitost je max. 96,5 mil. Kč. Při úvěru na 10 let, jištěném právě
touto nemovitostí, půjde o roční výdaj 10 mil. Kč, což je cca 0,5 % rozpočtu
města. Náklady na uvedení do provozu záleží na budoucím využití prostor,
potřebné základní úpravy odhadujeme na 10–20 mil. Kč. Část chceme získat
z dotací. Náklady na správu předběžně odhadujeme na 3–5 mil. Kč ročně, odhad příjmů ze vstupného a pronájmů v prvních letech na 2,4 mil. Kč. Do tří let
chceme příjmy zvýšit tak, aby plně pokryly provozní náklady.

Srovnání s dalšími výdaji města
•
•
•
•

Výstavba hokejové arény – přes 600 mil. Kč
Oprava nového magistrátu – 232 mil. Kč
Roční výdaje na MHD – 250 mil. Kč
Roční příspěvek na provoz Divadla F. X. Šaldy – 112 mil. Kč

Máme v plánu dvě věci – chceme postupně obnovit
expozici sklářských výrobků, která v minulosti zabírala celé jedno křídlo, tzv. Nový zámek. No, a tou
druhou je vybudování historické expozice o českoněmecké historii našeho města, která zde chybí. Ta
by mohla být tahákem i pro zahraniční, zejména
německé turisty.

Jak tipujete výsledek referenda?

Věřím, že Liberečáci jsou patrioti a že výkup zámku podpoří, aby mohl být otevřen pro veřejnost již
od příští turistického sezony.
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Co mají v programu strany, které kandidují v těchto volbách?
❺

otázek
referenda

❶

Omezení
hazardu
PRO

Je pro omezení hazardu tak,
jak je to v otázce, a v budoucnu
chce prosadit další snížení.

PROTI

❷

MHD
zdarma
PRO

Vedle jízdného pro děti a seniory
zdarma chce prosadit i snížení
měsíčních a čtvrtletních kuponů.

PROTI

Výkup
zámku
PRO

Zámek je v dobrém stavu a měl
by být spolu se zámeckým
parkem zpřístupněn veřejnosti.

PROTI

❹

Obnova
amfiteátru
PRO

Chce ho obnovit a zřídit zde letní
kino, venkovní scénu a volnočasové
hřiště pro děti i teenagery.

PROTI

❺

Výkup
hráze
PRO

Rekonstrukci hráze a odbahnění
chce zajistit pomocí dotací, nechce
prodávat pozemky pod rybníkem.

PROTI

Jsou proti omezení hazardu, jak je to
uvedeno v otázce, chtějí se soustředit
jen na větší kontrolu a prevenci.

Jsou proti jízdnému zdarma
pro děti, pro seniory navrhují
jízdné zdarma od 75 let.

Město podle nich nemá
pro zámek žádné využití a jeho
oprava prý bude drahá.

Chtějí zde zřídit parkoviště pro ZOO,
město má podle nich dostatek
jiných kulturních zařízení.

Chtějí, aby hráz opravilo Povodí
Labe, kterému by město mělo prodat
pozemky pod hrází i rybníkem.

V programu tuto
otázku neřeší

V programu tuto
otázku neřeší

V programu tuto
otázku neřeší

V programu tuto
otázku neřeší

V programu tuto
otázku neřeší

Program na webu
nebyl nalezen

Program na webu
nebyl nalezen

Program na webu
nebyl nalezen

Chce zde zřídit parkovací dům
a vybudovat lanovku do Bedřichova.

PROTI

Program na webu
nebyl nalezen

Program na webu
nebyl nalezen

Program na webu
nebyl nalezen

Program na webu
nebyl nalezen

Program na webu
nebyl nalezen

Program na webu
nebyl nalezen

Zdroje

Pro tento přehled byly použity informace od kandidujících stran ke dni 21. 9. z těchto zdrojů:
Změna pro Liberec – www. zmenaproliberec.cz a předvolební materiály
Starostové pro Liberec – www.starostoveproliberec.cz/5ne/ a předvolební noviny
Hnutí ANO – www.anobudelip.cz/cs/liberecky-kraj/makame/aktuality/novinky/volebni-program-pro-liberec-39743.shtml
ODS – program na webu nebyl nalezen, čerpáno z tiskové zprávy a vyjádření v médiích
SPD – program na webu nebyl nalezen
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Shrnutí: ODS a SPD program nemají,
ANO neřeší ani jednu z těchto otázek
a Starostové jsou ve všem proti.
9

MHD zdarma pro děti a seniory

Otázka č. 3

MHD pro děti a seniory
může být i v Liberci zdarma
Chceme levnější jízdné pro občany
namísto vyvádění milionů z DPMLJ.
Starostové si přivlastňují zavedení
slev v MHD, které ale prosadila Změna.
Naopak jejich radní Langr hlasoval proti
slevám na měsíční a čtvrtletní předplatné.
Změna roky bojovala proti nevýhodným smlouvám a korupci v DPMLJ, kterou
jiné strany kryly. Zatčení členů vedení DPMLJ protikorupční policií letos na jaře
nám dalo za pravdu. Ušetřené peníze teď navrhujeme využít na levnější MHD.
Změně se v létě podařilo prosadit
podstatné slevy v MHD, které
by měl kompenzovat stát. Není
ovšem jisté, jak dlouho toto
opatření bude platit. Prosadili
jsme také roční předplatné za
3 650 Kč, tedy za 10 korun denně.
Jsou to kroky správným směrem.
Také tady ale platí, že jediným
hlasováním rady města lze
všechno zrušit. My chceme MHD
pro děti a seniory zcela zdarma.
Referendum je nástrojem, jak
o tom můžete trvale rozhodnout.
10
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Souhlasíte s tím, aby město
upravilo tarif hromadné dopravy
tak, aby děti ve věku do 15 let
a senioři nad 65 let měli MHD
nejpozději od 1. 1. 2019 zdarma?
Změna chce v referendu navíc prosadit jízdné zdarma pro děti do 15 let a seniory nad 65 let. Toto opatření uleví rodinným rozpočtům a nejde o málo – třeba
rodina se dvěma dětmi tak ušetří ročně přes 5 000 Kč. Budeme rádi, když opatření přispěje i k tomu, že děti a studenti začnou pro cestu do školy více využívat MHD. Ještě před několika lety přece bylo normální, že děti do školy chodily
pěšky nebo jezdily MHD, nyní je často vozí rodiče autem. MHD zdarma může
ráno ulevit mnoha ucpaným ulicím.
A proč MHD zdarma i pro seniory? Bereme to jako poděkování za jejich předchozí celoživotní práci. I proto, že důchody, které bere většina z nich, nejsou
zrovna vysoké.

Kdo prosadil slevy v MHD?
O tarifech v městské hromadné dopravě rozhoduje 9 členů rady města. Změna pro Liberec má 4 radní, další 4 byli zvoleni za ANO. Ivan Langr byl zvolen
za Změnu, v průběhu volebního období však přešel ke Starostům. Místo v radě
města si ale ponechal. Zlevnění tarifů pro děti, studenty a důchodce a snížení ročního předplatného na 3 650 Kč podpořili v radě města radní za Změnu
i Ivan Langr. Další návrh Změny na snížení měsíčního předplatného na 400 Kč
a čtvrtletního na 1 100 Kč podpořili pouze radní za Změnu. Ivana Langra k tomu,
aby tento návrh nepodpořil, instruoval o přestávce jednání lídr Starostů Jaroslav Zámečník, který byl hostem rady města.

Náš plán
Pokud budeme po volbách ve vedení města s dostatečnou podporou voličů,
předložíme do rady města ještě letos návrh na snížení základního měsíčního předplatného na 400 Kč a čtvrtletního na 1 100 Kč tak, aby slevy platily od
1. ledna 2019. Měsíční a čtvrtletní předplatné zatím zůstává nesmyslně drahé
(530 Kč a 1 370 Kč) a v nepoměru k ročnímu předplatnému za 3 650 Kč, které si
ale ne každý může dovolit jednorázově zaplatit.

Dopad na rozpočet
Zavedení jízdného zdarma pro děti a seniory bude stát 20–25 mil. Kč ročně.
Pro srovnání, firma BusLine si každý rok nárokuje kolem 30 mil. Kč takzvaného „přiměřeného zisku“, což jsou peníze navíc nad rámec už tak velmi dobře zaplacené služby. Spolupráci s BusLine ukončujeme a chceme, aby dopravu
v Liberci plně co nejdříve převzal dopravní podnik.

Hlasování v radě města
Pro snížení měsíčního předplatného na 400 Kč a čtvrtletního na 1 100 Kč
hlasovali v radě města Hrbková, Kocumová, Korytář a Šedlbauer. Návrh nepodpořili Batthyány, Kysela (exANO) a Langr, přítomni nebyli radní Čulík
a Galnor (exANO).

Ke zlevnění
jízdného
se teď hlásí
kdekdo…
prof. Josef Šedlbauer,
člen rady města
Ke zlevnění jízdného
se teď hlásí kdekdo.
Jak to vlastně je?

To je jednoduché. Prosadili
jsme ho jako Změna pro Liberec. Starostové, kteří to používají v předvolební kampani, jsou v opozici, neměli
to jak prosadit. Je to jen taková jejich hra na voliče.

Proč chcete pro děti a seniory MHD zcela
zdarma, nestačí už zavedené slevy?

Impulsem pro toto rozhodnutí byla reportáž, ve
které byly příběhy dětí ze sociálně slabých rodin,
po nichž exekutoři chtěli po dovršení 18 let jejich
věku částky i nad 100 tisíc korun za to, že jely, třeba i ve věku 10 let, do školy načerno. Když jsme nad
tím přemýšleli, přišlo nám, že děti do 15 let, které si
ještě nevydělávají, by měly mít MHD zdarma. Stejně jako senioři.

Ale stejně to opět zaplatí občané…

Právě že ne. Srovnatelné peníze z dopravního podniku léta unikaly. Když se nám podařilo úniky zastavit, tyto peníze mohou a podle našeho přesvědčení i mají být použity na snížení cen MHD pro
všechny kategorie cestujících, včetně jízdného
zdarma pro děti a seniory.

Proč to Změna neprosadila dříve?

Nekonečně dlouhých osm let jsem v dopravním
podniku jako člen dozorčí rady a později člen představenstva upozorňoval na nevýhodné smlouvy
a problematické zakázky, kterými z DPMLJ unikaly peníze. Problém byl, že se na krytí tohoto systému podíleli politici mnoha libereckých stran. Jediný, kdo to kritizoval, byla Změna.

A co se tedy změnilo oproti minulosti?

Letos na jaře v dopravním podniku zasahovala protikorupční policie, která obvinila bývalého ředitele, předsedu představenstva a dalších sedm osob,
např. bývalého krajského radního pro dopravu za
Starosty a osoby spojené s ODS a KSČM. Teprve pak
proběhla změna ve vedení dopravního podniku
a desítky milionů, které podle policie z dopravního podniku unikaly, zůstávají ve firmě. Tyto peníze
chceme využít na slevy pro občany Liberce, kteří
dosud museli platit nejvyšší jízdné v republice.
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Lesní amfiteátr

Otázka č. 4

Parkoviště v amfiteátru?
Děkujeme, nechceme.
Lesní amfiteátr chceme obnovit stejně,
jako nedaleké Lesní koupaliště.
Může zde být třeba letní kino, venkovní
scéna, hřiště pro děti i teenagery.
Návrh Starostů přestavět amfiteátr na
obří parkoviště považujeme za nesmysl.

Souhlasíte s tím, aby město
obnovilo bývalý lesní amfiteátr
v Lidových sadech?
V roce 2014 se Změna díky hlasům voličů dostala do vedení města. A jednou
z prvních věcí, do které jsme se pustili, byla obnova zdevastovaného Lesního
koupaliště, které vypadalo podobně jako amfiteátr. Museli jsme hledat co nejefektivnější řešení, ale nakonec se to podařilo a koupaliště se letos na prázdniny otevřelo pro veřejnost. Vše nestálo více než 8 mil. Kč.

A proč obnovit i amfiteátr?
Popravdě řečeno nás vyděsil nápad našich kolegů v radě města (všichni radní za ANO a Ivan Langr – Starostové), kteří přišli se záměrem vybudovat zde
v celé ploše amfiteátru obří parkoviště. Je to bohužel důsledek nepromyšleného rozhodnutí vybudovat nový vchod do ZOO tam, kde je nyní. To by ale nemělo být důvodem pro zničení v Liberci tak ojedinělého a cenného místa. Celý
projekt parkoviště měl stát přes 30 mil. Kč a město na něj chtělo získat evropskou dotaci. Ta naštěstí nebyla schválena, a to pro rozpor s dotačními podmínkami. Parkování se přitom dá vyřešit rozšířením spodní příjezdové cesty, kde
je dnes po většinu roku jen skládka dřeva z městských lesů.

Dopad na rozpočet
Obnova areálu jistě nebude stát více než plánované parkoviště za 30 mil. Kč

Náš plán, pokud voliči řeknou „ano“
Problém s parkováním u ZOO lze vyřešit rychleji a levněji rozšířením spodní
přístupové cesty k amfiteátru. Nechceme zpět časy, kdy se jen bezhlavě
betonovalo. Bylo by škoda zničit místo, které může opět dobře sloužit lidem.
Projekt parkoviště je totiž už
připravený… Referendum je
způsob, aby o budoucnosti
takto významného místa rozhodli
sami Liberečané, nikoli jen
úzká skupina politiků. I když je
bývalý lesní amfiteátr dnes v dosti
neutěšeném stavu, má stále svou
atmosféru. Ještě před několika
desítkami let šlo o oblíbené místo
Liberečanů a součást areálu
Lidových sadů. Změna chce tento
areál nyní obnovit – už ne pro třicet
tisíc lidí, ale v menším měřítku.
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Změna nechce toto místo zničit betonem jen pro potřeby parkování návštěvníků ZOO, nehledě na to, že parkoviště by fungovalo jen v létě a o některých
víkendech. Amfiteátr by se podle nás měl stát součástí celého širšího areálu
Lidových sadů. Předběžně v něm plánujeme tři zóny: V dolní části by měly být
sedačky a pódium, v prostřední části volná plocha a místa k sezení nebo ležení, nahoře hřiště pro děti, k tomu možnost grilování, pikniku apod. Liberec
tak může získat příjemnou letní scénu i letní kino s ideální dostupností MHD.
Bude zde možné provozovat koncerty, akce ZUŠ, své místo zde mohou najít
amatérské liberecké kapely a další umělci.

Jaké jsou argumenty proti?
Obnova bude drahá a nikdo tam nebude chodit.

Co na to říkáme? Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody. Podobné to bylo s Lesním koupalištěm – mnozí tvrdili, že tam nebude voda, bude to
drahé a nebude tam nikdo chodit. My chceme žít ve městě, které nabízí pestrou paletu možností trávení volného času. I proto navrhujeme obnovit lesní
amfiteátr a dát mu nový smysl. Realizaci dobře promyslíme, ani nemusí stát
moc peněz. Přesně jako nedaleký „Lesák“.

Jak hlasovala rada města?
Pro výstavbu parkoviště: Tibor Batthyány, Martin Čulík, Tomáš Kysela, Filip Galnor (všichni exANO), Ivan Langr (Starostové pro LK), proti parkovišti:
Jan Korytář, Karolína Hrbková, Josef Šedlbauer (Změna), chyběla: Zuzana Kocumová (LOL).

Chceme
letní kino,
ne parkoviště
Ing. Karolína Hrbková,
náměstkyně primátora
Již v roce 2015 jste
navrhovala, aby se
parkoviště pro ZOO
vybudovalo rozšířením
jedné místní cesty.
Proč k tomu nedošlo?

ZOO místa potřebuje, i když s novým vchodem
také moc nesouhlasím. Hledala jsem proto řešení,
které by bylo finančně nenáročné a zároveň příliš nepoškodilo rekreační význam Lidových sadů.
Proto jsem navrhovala koncepční řešení spojené se
změnou územního plánu, na to ale většina zastupitelů bohužel neslyšela. V prosinci 2016 jsem byla
odvolána a územní plán dostal na starosti primátor
Batthyány (exANO), který celou věc přestal řešit.

Kde by parkovací místa měla být?

Mohou vzniknout u příjezdové komunikace, která vede pod amfiteátrem. Osobně bych sem žádná auta nepouštěla, beru to ale jako kompromis,
vzhledem k tomu, kde vznikl nový vchod do ZOO.

Bude o obnovený areál ještě zájem?

Myslím, že ano. Leží totiž v krásné lokalitě, je napojen na MHD tramvají, v okolí jsou restaurace,
dětský koutek, ZOO, lesy, Lesní koupaliště. Myslím,
že za pár let si Liberečané budou říkat, jak mohl někdo takový areál nechat zpustnout.

Letní kino ale již nyní funguje
v zahradě Lidových sadů…

Ano, funguje zde letní promítání na malé plátno,
to ale beru spíš jako nouzové a přechodné řešení.
Podobné jako výpravní hala ze stavebních buněk
na autobusovém nádraží. Svůj účel částečně plní,
ale člověka to zrovna nenadchne… Nežijeme přece
v Horní Dolní, ale ve stotisícovém městě.

Víte o nějakých jiných městech,
zda mají podobné zázemí?

Pěkné letní kino mají v sousedním Jablonci, ale
také třeba v Karviné, Plzni, Pardubicích, Domažlicích a řadě dalších míst.

Bude se moci do plánování budoucí
podoby zapojit veřejnost?

Samozřejmě, snažíme se to tak dělat vždy. Kdo jiný
než budoucí uživatelé by si měli říct, co všechno
a jak v areálu budou chtít. Důležité ale je nyní zabránit zničení tohoto místa postavením velkého
parkoviště.
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Revitalizace Veseckého rybníka

Otázka č. 5

Tajch rozhodně neprodávat,
ale opravit a revitalizovat.
Revitalizaci brání pouze hráz v majetku
Povodí Labe, proto ji chceme vykoupit.
Opravu hráze i odbahnění lze přitom
zaplatit z dotací, tak proč to neudělat?
Starostové oproti tomu opakovaně
navrhují pozemky pod rybníkem prodat.
Změna dlouhodobě vystupuje proti výprodeji městského majetku. Naopak
se snažíme městský majetek rozšiřovat a na jeho obnovu umíme získávat
dotace. To šetří rozpočet města a vytváří podmínky pro dobrý život v něm.
Vesecký rybník (Tajch) je druhou
největší vodní plochou v Liberci.
Byl vybudován koncem 19. století.
Jedná se o velmi příjemnou
rekreační oblast, která je dobře
dostupná pěšky pro obyvatele
Vesce, Rochlice a Vratislavic.
Nachází se v blízkosti rekreačního
a sportovního areálu Vesec.
Na rybník navazuje i evropsky
významná lokalita Luční potok,
která je součástí celoevropského
systému Natura 2000.
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Souhlasíte s tím, aby město koupilo
od Povodí Labe hráz Veseckého
rybníku a připravilo projekt citlivé
revitalizace jeho okolí?
Pozemky pod rybníkem i v blízkém okolí jsou v majetku města, pouze těleso
hráze patří státnímu podniku Povodí Labe. Sjednocení vlastnictví je nezbytnou podmínkou pro zahájení revitalizace a získání potřebných dotací.
Předchozí vedení města chtělo pozemky města pod celým rybníkem převést
na Povodí Labe. s. p. Toto řešení i nadále prosazují např. Starostové. Tím by se
město sice zbavilo možných problémů s opravou hráze, ale zároveň by přišlo
o tento historický majetek. Změna zastává názor, že by Tajch měl naopak zůstat v majetku města. O to spíše, že na opravu hráze i související odbahnění
celého rybníka je možné získat dotace ze Státního fondu životního prostředí.
Výhoda této varianty spočívá zejména v tom, že město může do budoucna lépe
garantovat rozvoj a správu okolí tohoto vodního díla. Jeden vlastník znamená vždy méně problémů a komplikací, než když je vlastníků více. Ministerstvo zemědělství ČR s prodejem hráze Statutárnímu městu Liberec za cenu
2,25 mil. Kč již vyslovilo předběžný souhlas.

Dopad na rozpočet
Jednorázové budoucí náklady

• kupní cena hráze – 2,25 mil. Kč
• oprava hráze – 14 mil. Kč (z toho dotace 85 %)
• rekultivace okolí Veseckého rybníku – 1,5 mil. Kč

Průběžné roční náklady

• údržba celého prostoru pro rekreaci – 200 000 Kč
• pravidelná údržba hráze – 100 000 Kč
• provoz, dohled – 15 000 Kč

Náš plán, pokud voliči řeknou ano
S Povodím máme výkup hráze již předjednaný, takže bychom ji vykoupili a začali pracovat na získání dotace na její opravu i odbahnění rybníka. Vedle toho
bychom také připravili studii – návrh citlivých úprav okolí Tajchu tak, aby
zde vzniklo chybějící zázemí pro návštěvníky, ale zároveň, aby nebyl narušen
klidný a přírodní charakter celé lokality. Budoucí plány samozřejmě nejprve
projednáme s veřejností.

Proč raději
kupovat než
prodávat?
Pavla Haidlová,
zastupitelka města
Proč nemůže zůstat
vše jako doposud?

Hráz je ve špatném technickém stavu, je potřeba ji opravit, aby rybník mohl být vyčištěn a okolí upraveno.

Nebylo by lepší pozemky
pod hrází odprodat Povodí?

Myslíme si, že ne. Povodí by totiž v tomto případě,
celkem logicky, chtělo i pozemky pod samotným
rybníkem. Město by tak mělo do budoucna jen pozemky v okolí. Dva vlastníci na jednom místě, to je
vždy komplikace. Navíc jde o historický majetek
města.

A co tedy navrhujete?

My naopak chceme, aby celá lokalita zůstala v majetku města a byla upravena pro potřeby jeho obyvatel. V prvním kroku je potřeba odkoupit a opravit
hráz, aby bylo možné rybník vypustit a odbahnit,
zároveň bude upravena přilehlá travnatá plocha
a vstupy do vody.

Z čeho to zaplatíte?

To jsme již zjišťovali, lze na to celkem bez problémů
získat dotace. Stát podporuje různá opatření na zadržování vody v krajině a toto je jedno z nich.

Jak odhadujete výsledek referenda?

Podle mě bude většina Liberečanů pro výkup hráze, abychom nepřišli o další cenný městský majetek. Doba výprodeje městského majetku je snad již
pryč. O ten máme přece pečovat, a ne se ho zbavovat, i když to samozřejmě přináší více práce. Ale
od toho tu přece jsme, ne?

Jaké jsou argumenty proti?

Nekonečné hlasování...

Hlavním argumentem je, že když město hráz nekoupí, ale naopak pozemky
prodá, zbaví se problémů s jejich údržbou a opravou hráze a rekonstrukci nechat na Povodí Labe. Co na to říkáme? Vidíme to jinak. Město se má o svůj
majetek starat, rozmnožovat ho a neprodávat. Navíc na opravu hráze i odbahnění umíme získat dotace. Máme-li celou lokalitu Tajchu citlivě upravit pro
rekreační účely, je třeba hráz vykoupit. Pokud by se pozemky prodaly Povodí,
město ztratí vliv na to, jestli a kdy k revitalizaci vůbec dojde.

Změna celkem 5× předložila návrh na výkup hráze
do zastupitelstva. Materiál jsme upravovali, doplňovali, zpřesňovali, vždy se ale našly nějaké připomínky. Proti byli vždy zejména zastupitelé zvolení
za ANO a Starosty. Nakonec nám došla trpělivost,
bylo jasné, že naši kolegové se domluvit vůbec nechtějí, a rozhodli jsme se i tuto otázku dát do referenda. Rozhodnou tak sami občané.
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1. Jsme normální Liberečáci.
Nepotřebujeme být součástí úzké
vrstvy VIP tohoto města. Jsme tu pro
„dolních sto tisíc“. Baví nás zlepšovat
život ve městě. Pro všechny.

5. Máme ucelený a podrobný plán.
Víme, v jakém městě chceme žít. Máme
i něco navíc – podrobnou inventuru
našich slibů z minulých voleb. Vše
najdete na www.zmenaproliberec.cz

2. Máme potřebné znalosti
a zkušenosti. Nejsme žádní
nováčci, nebudeme se na radnici
dlouho rozkoukávat a ztrácet čas.

6. Umíme získat potřebné peníze.
Mít jen plány, a nemít peníze je
k ničemu. Proto jsme se naučili získávat
dotace. A umíme to docela dobře…

3. Nevěříme, že v Liberci něco vyřeší
politici z Prahy nebo kraje. Podle nás
je nejjistější spoléhat se sami na sebe.
Liberec mohou zlepšit jen Liberečáci.

7. Není možné si nás koupit. S bojem
proti korupci jsme začínali a své zásady
si držíme i nadále. Je to vlastně docela
jednoduché. Nebát se a nekrást.

4. Jsme prověřeni časem.
Nikdo z nás nebyl a není obviněn
ani obžalován z korupce. Vždy
hájíme zájem města.

Znáte nějakou jinou stranu,
která pracuje podobně,
jako Změna pro Liberec?

Přijďte k referendu
Můžete v něm rozhodnout, stejně jako ve volbách
5. a 6. října, o budoucnosti našeho města.
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