Z P R AVO DA J

LIBERECKÉ
RADNICE
INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA | ZDARMA

duben 2010

V Liberci kultura žije

Divadlo musí diváka zaujmout, pobavit ho
a dát mu poselství o estetických a morálních
hodnotách, říká ředitel DFXŠ Martin Otava
Letos v září tomu bude rok, kdy na post ředitele Divadla F. X. Šaldy usedl MgA. Martin
Otava. Jeho profesní životopis je pěkně dlouhý seznam, a tak za vše alespoň jmenujme, že
působil nejen coby sólista činohry (Divadlo na Vinohradech, Hudební divadlo Karlín) ale
také jako režisér opery, umělecký šéf, manažer a pedagog, a to doslova po celém světě
od Japonska přes Evropu po USA. Martin Otava nastoupil do rozjetého vlaku, neboť plán
divadelní sezony 2009–2010 byl hotový a navíc ani kultura nebyla ušetřena hospodářské
krize. Každý nový ředitel má své cíle a představy, kam by se měly ubírat kroky zařízení,
jemuž „velí“ a jak jich dosáhnout. Těmto otázkám se nevyhnul ani Martin Otava. „Snahou
je docílit výrazné jednotné tváře divadla, která by se promítla v dramaturgii a v jevištním
ztvárnění. Liberecké divadlo má hluboké tradice a po kvalitativní stránce je na vysoké úrovni, o čemž svědčí i letošní čtyři nominace na ceny Thálie, z nichž dvě si odnesli liberečtí
umělci Markéta Tallerová a Pavel Vančura. To je obrovský úspěch,“ říká s úsměvem ředitel
Otava. I přesto je jeho cílem dosáhnout především větší vyrovnanosti v opeře a baletu.
Pokr ačování na str aně 6
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Aktuálním tématem Zpravodaje je tentokrát kultura, a proto nemohu začít jinak než
gratulací Divadlu F. X. Šaldy k jeho úspěchu –
ze čtyř nominací na Ceny Thálie uspělo hned
ve dvou případech – a tak do Liberce míří divadelní ceny Markéty Tallerové a Pavla Vančury. Jak Divadlo F. X. Šaldy, tak i Naivní divadlo slaví v těchto dnech svá kulatá výročí,
uskuteční se Veletrh dětské knihy, který město výrazně podpořilo, konat se bude také velké množství dalších kulturních akcí ve městě.
O tom všem a mnohém jiném jsou následující stránky. Liberec kulturou žije. A v Liberci
kultura žije, sluší se říci. Jsem rád, že se nám
i přes ekonomickou krizi a s tím související
pokles příjmů do městské pokladny, podařilo udržet dotace pro kulturu na srovnatelné
úrovni s loňským rokem a byl bych rád, kdyby
tomu tak mohlo být i v následujících letech.
V porovnání s podobně velkými městy patříme v podpoře kultury mezi její opravdové
mecenáše. A já věřím, že je tomu tak dobře.
Ostatně, jak říkal Jan Werich: „Člověk potřebuje ke štěstí a spokojenosti nejenom pohodlí
tělesné, ale i duševní. Kultura a civilizace musí
jít ruku v ruce.“
Jiří Kittner
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4. zasedání zastupitelstva města v roce 2010
se koná ve čtvrtek 29. 4. 2010 od 15 hodin
v zasedací místnosti č. 11 liberecké radnice.

Liberec – město vstřícné ke stáří
Liberec obsadil 8. příčku z celkem 21 hodnocených statutárních měst ve výzkumu
společnosti CAKTIS – Centrum aktivního stárnutí, o. s. – nazvaném „Město vstřícné ke stáří“. A ocitl se tak například před Prahou či Plzní. Aktivní stárnutí má v definici Světové zdravotnické
organizace, ze které výzkum společnosti CAKTIS vychází, tři pilíře:
zdraví, bezpečí, participaci. Co se týká těchto tří hledisek, vedl si
Liberec velmi dobře hned ve dvou z nich.
Liberec uspěl vynikajícím způsobem v kategorii Sociální služby
a zdravotnictví, v níž obsadil 1. místo. V této oblasti se hodnotilo
např. zastoupení různých typů péče, které jsou seniorům ve městě
poskytovány, počet pacientů starších 65 let na jednoho praktického lékaře nebo distribuce informací o dostupných službách. Centrum zdravotní a sociální péče, příspěvková organizace, neustále
rozšiřuje a zkvalitňuje svoje služby. Kromě pečovatelské a zdravotní služby nabízí také odlehčovací službu na podporu rodin, které
se o své seniory starají. V rámci této služby poskytuje seniorům
krátkodobé ubytování s kvalitní péčí po dobu, kdy se rodina nemůže o svého seniora starat nebo si potřebuje odpočinout. Ve městě
jsou samozřejmě i další zařízení pro starší spoluobčany, kteří s nástupem nesamostatnosti či osamělosti využívají jejich služby. Jedná
se o denní stacionáře nebo Sociální informační centrum atd.
Velmi dobře byl Liberec hodnocen také v otázce bydlení, kde mu
náleží 3. místo. Svůj nemalý podíl na skvělém umístění mají i nové
byty, které nechalo město vybudovat pro účastníky MS v klasickém
lyžování na ulici Krejčího. Město nyní disponuje 347 byty v domech
s pečovatelskou službou (v ul. Krejčího, Burianova, Borový vrch). Co se
týká zapojení seniorů do společnosti a jejich účasti na společenském
kvalita života

životě, obsadil Liberec spolu s Hradcem Králové a Frýdkem-Místkem
velmi pěknou pátou příčku. Město Liberec poskytuje svým seniorům
bohaté možnosti uplatnění. Klub seniorů v rámci Komunitního střediska Kontakt nabízí nejen širokou paletu možností, jak trávit volný
čas, ale hlavně poskytuje zázemí pro volnočasové aktivity a vzdělávání seniorů. Jednou měsíčně zasedá iniciativní a poradní orgán ředitele
Kontaktu Rada starších za účasti náměstkyně primátora, kde dochází
k výměně informací mezi zástupci seniorů a zástupci města. Senioři
v Liberci jsou poměrně aktivní a město se snaží jim vycházet vstříc,
a zlepšovat tak kvalitu jejich života.
Více informací na www.liberec.cz/média/tiskové zprávy.
Martin Korych, tiskov ý mluvčí MML

Ilustrační foto z Klubu seniorů DPS Krejčího

Chátrající dům již nebude ohrožovat okolí
Magistrát města Liberce v současné době připravuje podklady
pro demolici dvou budov. Do opuštěného objektu v Barvířské ulici
č. p. 726/21a i přes zabezpečovací práce neustále vnikají sociálně
nepřizpůsobivé osoby, které zde dokonce způsobily požár kůlny
a zaparkovaných automobilů. Majitelé okolních nemovitostí žijí
v obavách, protože oheň ohrožoval i jejich majetek a obydlí. Město
se snažilo objekt zabezpečit, byly například zazděny vstupy i okna
a řada dalších opatření, bohužel však bezvýsledně. Útoky vandalů pokračují a budova je již v tak špatném technickém stavu, že se
město rozhodlo pro její demolici. Pokud budou zajištěna všechna
nezbytná povolení a podklady, mohl by být dům srovnán se zemí
ještě letos na jaře. Nově vzniklé prostranství bude nejprve zarovnáno a zatravněno. O jeho dalším využití se teprve rozhodne. Pozemek

je dlouhodobě určen pro mobilní protipovodňové zábrany pro případ rozvodnění Lužické Nisy, uvažuje se rovněž o tom, že by tudy
vedla trasa cyklostezky. Demolici však uvítají především obyvatelé
okolních domů, kteří se již nebudou muset obávat o svůj majetek.
V plánech objektů určených k demolici je dlouhodobě zanesen
záměr likvidace domu č. p. 141 v Pastýřské ulici. V objektu byly řádně ukončeny nájemní smlouvy, je již vyklizen a odpojen od přívodu
energií a vody. Budoucí komunikace, která by zde měla vzniknout,
propojí Tržní náměstí se Sokolskou ulicí a uleví tak přetížené dopravě v centru města. Stejně jako u demolice objektu v Barvířské
ulici i v tomto případě nyní pracovníci magistrátu připravují potřebné podklady a povolení, aby mohlo být vyhlášeno výběrové řízení
na realizaci demolice obou domů.
Odbor k ancelář tajemník a

OZNÁMENÍ: kácení dřevin na Nové Rudě
Vážení spoluobčané,
v Městském obvodu Vratislavice nad Nisou, v areálu budoucí
výstavby projektu „Bytové domy Nová Ruda Liberec“, probíhalo
v březnu kácení dřevin a porostu. Nyní celý areál oplotíme a zahájíme přípravné práce na výstavbě první fáze projektu – energeticky
úsporného bytového domu A. Zahájení samotné výstavby předpokládáme v následujících měsících.
Bytový dům A zahrnuje 70 bytových jednotek a 2 komerční prostory. Dům bude mít 4 nadzemní a 2 ustupující podlaží. V další fázi
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počítáme s výstavbou dalších dvou bytových domů B a C, mezi kterými
bude dětské hřiště. Přilehlá tramvajová trať bude zčásti pro větší klid
obyvatel domů oddělena dřevěnou protihlukovou stěnou s popínavou
zelení, pásem keřů a navíc nově vysazenou alejí vzrostlých javorů.
Předem se vám omlouváme za veškeré komplikace spojené s výstavbou. Pokud budete mít zájem o jakékoli další informace týkající
se projektu, kontaktujte nás prosím na info@skanskareality.cz.
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Za společnost Sk ansk a, a.s.,
Ing. Zdeňk a Holancová, developer v ý stavby

Liberec přes všechny těžkosti uvítá
8. ročník Veletrhu dětské knihy

Letošní ročník Veletrhu dětské knihy
se nese v duch hesla Význam poezie v životě dítěte. Téma bylo vybráno na počest
výročí K. H. Máchy.
I přes to, že Poslanecká sněmovna ČR
na letošní ročník nepřispěla a město Liberec
muselo svou obvyklou částku snížit na polovinu, rozhodli jsme se 8. ročník uskutečnit.
Nakladatelé a lidé, kteří s námi celé ty roky
spolupracují, nás přesvědčili, že by byla velká škoda sedmiletou tradici přerušit. Nabídli
doprovodné programy a práci na 8. ročníku
zdarma. Město Liberec si to určitě zaslouží,
protože jeho představitelé byli vlastně jediní, kteří pro veletrh peníze připravili.

Letošní veletrh pořádáme tedy s šestinou obvyklého rozpočtu. Musíme se samozřejmě vzdát některých jeho tradičních
součástí. Nemůžeme tentokrát vydat veletržní knihu, kterou děti dostávaly na výstavišti zdarma. Musíme se vzdát pavilonu I,
ve kterém děti aktivně vstupovaly do příběhů knih. Přesto na návštěvníky veletrhu
čeká bohatý doprovodný program a více
nakladatelů než doposud.
Přijedou autoři knížek, aby dětem četli
a povídali si s nimi. Jiří Žáček bude ve čtvrtek 15. dubna u veletržního stánku podepisovat „Krysáky“ – jím napsaný oblíbený
večerníček, který 12. dubna vychází knižně.
Nebude chybět ani Ivona Březinová, autorka
oblíbených dívčích románů. Ivan Binar přijde
dětem číst ze své nové knížky Bibiana. Další autory, s nimiž bude možné se na výstavišti setkat, naleznete na našich webových
stránkách www.veletrhdetskeknihy.cz.
Divadelní pořad Listování je o nádherné
knížce Lichožrouti.
Naivní divadlo v rámci veletrhu odehraje pro děti dvakrát nové představení
Neklan. Se vstupenkou z veletrhu lze se
slevou navštívit Zoologickou zahradu a Severočeské muzeum.
I letos vydá Krajská vědecká knihovna
novu zvukovou knihu pro nevidomé děti,

která bude již tradičně pokřtěna na liberecké radnici. Na radnici také budou první den veletrhu oznámeny nominace knih
na ocenění Zlatou stuhou, cenou, která je
pravidelně udělována nejlepším knihám
pro děti, které vyšly v České republice
v minulém roce.
Pro odborníky nebude chybět ani konference, která je vždy pořádána za spolupráce Technické univerzity a Krajské vědecké knihovny.
Věřím, že i letos, přes složitou finanční situaci, bude naplněna základní myšlenka, která nás před devíti lety k pořádání veletrhu
přivedla – napomoci rozvoji dětského čtenářství a přiblížit knížky co nejvíce dětem.
Mrzí nás, že v letošním roce nenašel
Liberecký kraj ve svém rozpočtu ani minimální prostor na to, aby přispěl na dopravu dětem z dětských domovů a ze škol
v odlehlejších částech kraje, jako se to
dařilo v letech minulých, za předchozího
vedení kraje. Škoda.
Co říci na závěr. Přijďte od 15. do 17. dubna pobýt se svými dětmi a vnoučaty na Liberecké výstaviště do prostoru plného
knížek, příběhů, rýmování a přátelských
setkání s autory, kteří zkrášlují náš svět.
Dagmar Helšusová, předsedk yně Sdružení pro Veletrhy dětské knihy v Liberci

Bojovali, abychom žili
Československá obec legionářská – jednota Liberec pořádá pod
záštitou primátora města Liberce Jiřího Kittnera výstavu pod názvem „Bojovali, abychom žili“. Výstava u příležitosti oslav 65. výročí ukončení 2. světové války se bude konat od 8. do 19. května
2010 v prostorách Radničního sklípku libereckého magistrátu.
Realizátorem celé výstavy je klub vojenské historie Rota Nazdar
z Bakova nad Jizerou. Výstava je zaměřena na československé zahraniční jednotky, které ve 2. světové válce bojovaly na různých
bojištích světa za znovuobnovení československého státu.
Součástí expozice budou ukázky výstroje a výzbroje tehdejších
československých jednotek, dobové fotografie, pamětní předměty
a některé ještě nepublikované filmové záběry z výcviku a bojového
nasazení Československé samostatné obrněné brigády ve Velké Británii. Při otevření výstavy dne 8. května 2010 bude před obchodním
domem Plaza i menší ukázka dobové vojenské vozové techniky.
Po skončení výstavy budou exponáty převezeny do francouzského města Dunkerque. V tomto severofrancouzském přístavu
proběhnou oslavy k 70. výročí operace Dynamo a k 65. výročí
kapitulace fašistických vojsk, kterou předal německý viceadmirál
Frisius do rukou československého generála Aloise Lišky. Tento generál, rodák ze Záborčí u Malé Skály, velel Československé samostatné obrněné brigádě, která společně s ostatními spojeneckými
vojsky v letech 1944–45 bojovala u města Dunkerque a jeho okolí,
včetně části belgického území.
( mch)

V březnu skončil na Základní škole Švermova ve Františkově projekt
1.–7. třídy „Máme rádi zvířata“. Vše vypuklo v ZOO Liberec. Děti si
prohlédly nejen celou zahradu, jak ji zná běžný návštěvník, ale i zákulisí
– přípravnu krmiv, badatelnu. Pohladily si fretku, užovku, nakrmily,
ovce, kozy, lamy... Na návštěvu ZOO navazovaly další aktivity, které
probíhaly formou integrované výuky. To, že není zvíře jako zvíře,
zjišťovaly děti např. v hodinách matematiky (porovnávání hmotností),
přírodopisu a prvouky (listování encyklopediemi a vyhledávání informací
na internetu), českého jazyka (básničky, zamyšlení a popis), angličtiny
(zvířecí menu), výtvarné výchovy a pracovních činností (zvíře mýma
očima), hudební či tělesné výchovy. Páťáci byli venčit pejsky v útulku
Archa, šesťáci zhlédli film Zdeňka Trošky „Doktor od jezera hrochů“.
Ve školní družině se objevily také dvě žirafy. Děti je tam v rámci
odpoledních činností vyrobily z krabic a ze stavebnice Lego. A tak heslo
páťáků: „Kdo chce chytrý býti, na ZOO expedici musí jíti“, bylo splněno
do puntíku.
Vedení ZŠ Švermova
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Oprava komunikace Na Ladech a okolí
si vyžádá dopravní omezení
Statutární město Liberec ve spolupráci s vlastníky inženýrských sítí v termínu od 15. 3.
do 31. 10. 2010 realizuje opravu komunikací Studničná, Na Ladech,
Perlová, Jungmannova (v úseku mezi ulicemi Truhlářská a Na Ladech), Široká (v úseku mezi ulicemi U Lomu a Myslivecká) a stavební úpravy křižovatky ulic Valdštejnská a Chrastavská. Současně
dojde k rekonstrukci nevyhovujících inženýrských sítí – vodovodu,
kanalizace, plynovodu, kabelů NN, sdělovacích kabelů O2 a vedení
veřejného osvětlení. V návaznosti na to bude firma SVS, a. s. opravovat vodovody a kanalizace v ulici Široká.
Pro zkrácení termínu realizace stavebních prací Statutární město Liberec v maximální míře zkoordinovalo postup jejich jednotlivých dodavatelů. Výsledkem je vzájemně odsouhlasený harmonogram a plán organizace výstavby.
Po dobu rekonstrukce bude do oblasti vymezené výše uvedenými komunikacemi povolen vjezd pouze vozidlům dopravní obsluhy a vozidel stavby. Vzhledem ke stavbě a pohybu stavebních
mechanismů není možné na úzkých vozovkách zachovat po dobu
stavebních prací stání vozidel. Náhradní parkování pro obyvatele
s bydlištěm v uvedených ulicích je zřízeno v Puchmajerově ulici.
V případě zájmu odbor technické správy veřejného majetku libereckého magistrátu vydá parkovací karty. Stavba je realizována
po úsecích, takže nedojde k celoplošnému uzavření oblasti. V úsecích stavby, kde budou prováděny stavební práce, nebude technicky možné po dobu provádění prací – dobu nezbytně nutnou,
zajistit vjezd a ani výjezd dopravní obsluze. Přístup pro pěší bude
vždy umožněn, ale bude nutné dbát zvýšené opatrnosti.
Veškeré detailní informace o jednotlivých dopravních opatřeních, postupných uzavírkách a časových omezeních, popřípadě
průběhu stavebních prací budou uveřejňovány a průběžně aktualizovány na webových stránkách Statutárního města Liberce
(www.liberec.cz).
investice

Pro případné další informace je možné využít následující
kontakty:
Odbor technické správy veřejného majetku SML:
Ing. Václav Bahník – investiční referent tel: 48 524 38 72,
mobil: 602 411 278, e-mail: bahnik.vaclav@magistrat.liberec.cz
Technický dozor investora Statutárního města Liberec:
Investing CZ spol. s r.o., p. Michaela Pitvorová , tel: 48 511 02 75,
mobil: 602 325 411, e-mail: investing@ti.cz
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Předběžný harmonogram prací
Křižovatka Valdštejnská a Chrastavská
• v období 15. 3.–16. 5. 2010: přeložky, úprava či oprava inž. sítí –
výrazné dopravní omezení. Objízdná trasa je stanovena ulicí Chrastavská, Londýnská a Žitavská.
• v období 15. 3.–31. 7. 2010: částečně omezeno parkování na Vadštejnské ulici. V této době bude možné vozidla zaparkovat na Malém náměstí.
• v období 17. 5.–31. 7. 2010: částečná dopravní omezení v důsledku
realizace stavebních úprav křižovatky Valdštejnská a Chrastavská
(opravy chodníků a úpravy ke zvýšení bezpečnosti chodců na přechodech). Kompletní uzavření křižovatky bude provedeno dne
24. 7. 2010, popřípadě v náhradním termínu 31. 7. 2010 – pokládka
nové obrusné asfaltové vrstvy vozovky v prostoru křižovatky.
Ulice Široká (v úseku mezi ulicemi U Lomu a Myslivecká)
• v termínu 6. 4.–29. 5. 2010: částečná uzavírka v důsledku oprav
či konstrukce inž. sítí. Vjezd zásobování do této komunikace bude
po dobu stavby umožněn.
Ulice U Lomu v úseku od ulice Na Ladech k ulici Široká
• v období 24. 5.–29. 5. 2010: uzavírka v důsledku provádění stavebních prací (inž. sítě + komunikace).
Ulice Studničná
• v období 22. 3.–24. 7. 2010: uzavírka v důsledku provádění stavebních prací (inž. sítě + komunikace).
Ulice Perlová
• v obdobobí 24. 5.–18. 9. 2010: uzavírka v důsledku provádění stavebních prací (inž. sítě + komunikace).
Ulice Na Ladech v úseku od ulice Perlová k ulici U Lomu
• v období 10. 5.–31. 7. 2010: uzavírka v důsledku provádění stavebních prací (inž. sítě + komunikace).
• období 6. 4.–22. 5. 2010: zúžení průjezdného profilu této části
komunikace v důsledku prováděné opravy opěrné zdi.
Ulice Na Ladech v úseku od ulice Perlová k ulici Pelhřimovská
(parkoviště u soudu)
• v období 6. 4.–22. 5. 2010: uzavírka v důsledku provádění stavebních prací (inž. sítě + komunikace).
• období 6. 4.–22. 5. 2010: zúžení průjezdného profilu této části
komunikace v důsledku prováděné opravy opěrné zdi.
Ulice Jungmannova v úseku od ulice Na Ladech k ulici Truhlářská
• v období 20. 9.–30. 10. 2010: uzavírka v důsledku provádění stavebních prací.
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Diváky přiláká jen kvalitní kultura
i v Radě Divadla F. X. Šaldy se třeba zaobíráme tím, jak přilákat
mladé lidi a školy do divadla. Připravujeme projekt zaměřený přímo na děti, které o divadlo jeví zájem. Víte, masové školní návštěvy
divadelních představení sice fungují, ale není to takříkajíc to pravé
ořechové. Máme představu, že do divadla budou chodit malé skupinky dětí, a to na standardní večerní představení, protože „nasají“
slavnostní atmosféru, která na školních představeních chybí.

Čerstvé držitele Cen Thálie přijal náměstek primátora Ondřej Červinka,
který jim poblahopřál k tomuto ocenění.

Město Liberec je zřizovatelem významných kulturních institucí, dalším přispívá na jejich provoz a podporuje kulturu mimo jiné
formou grantů. Kulturní život ve městě pod Ještědem má v resortu náměstek primátora Ing. Ondřej Červinka, jemuž jsme položili
několik otázek.
Jak je to s podporou kultury v Liberci?
Kromě institucí, které město zřizuje či dotuje a jejichž provoz
stojí ročně více než 120 mil. korun, podporujeme také dlouhodobě
pořádání kulturních akcí, vydávání autorských publikací a nahrávek
a celou řadu zajímavých kulturních počinů formou dotací z kulturního fondu. Z toho již dlouhou dobu každý rok rozdělíme více než
2 mil. korun, což je pro srovnání čtyřikrát více, než na tyto účely
rozděluje Liberecký kraj.
Jak je to s nezávislou scénou? Je v Liberci dostatek klubů
a zařízení pro kulturní vyžití mladých lidí?
Je jich tu tolik, kolik se jich uživí. Není to tedy o počtu jako spíš
o jejich programové skladbě či zaměření. S tím pochopitelně souvisí
návštěvnost. Je totiž velmi těžké uspořádat akci, aby na ni přišlo
hodně lidí a hlavně aby nebyla prodělečná a skončila alespoň tzv.
na nule. Je to ale problém především provozovatelů samotných.
Město může občas pomoci alespoň nějakým grantem na podpoření hodnou akci nebo vytvářet podmínky či je alespoň nezhoršovat.
Jsme například jedním z měst, které zrušilo poplatky ze vstupného.
V čem podle vás tkví problém návštěvnosti? Analyzuje si
město, jaký je třeba zájem o kulturní programy, o jejich druh
či zaměření?
Vedle programové nabídky má Liberec trochu problém v tom,
že jeho obyvatelé jsou hodně zaměřeni na sport, kdy o víkendech
vyjíždějí na hory, vydávají se za turistikou, jdou si zalyžovat nebo na kolo. Žel, někdy se stane i to, že se v jeden den vyskytne
ve městě několik akcí se zajímavým programem a pak má návštěvník zase obtížný výběr. Na druhou část otázky odpovím takto:
Město samozřejmě vede statistiky návštěvnosti jím zřizovaných či
dotovaných institucí, ale analýzy poptávky po kultuře jako takové
nedělá. Od toho jsou zde jak městská kulturní zařízení, tak soukromá a je jejich úkolem zaujmout a přitáhnout diváka. Potřebují-li
k tomu nějaké hlubší analýzy, průzkumy trhu apod., zcela jistě si
je vytvářejí. Na druhou stranu se dlouhodobě snažíme vychovávat
mladého diváka. Financujeme projekt Mládež a kultura a například

Hostování jiných divadel v Liberci je bezesporu klad, ale také
konkurence…
Konkurence ano, ale v tom dobrém smyslu slova. Představení se
známými hereckými tvářemi bývají vyprodaná a pro libereckého diváka je to nová nabídka. Liberečané jezdí dost do pražských divadel,
ale setkávám se v poslední době i s tím, že na představení pražských
divadel přijíždějí Pražáci do Liberce, protože tam jsou ta představení
třeba vyprodaná či významně dražší. Takový návštěvník pak občas
zavítá i na produkci libereckého divadla. Konkurence je navíc zdravá
i pro naše dvě divadla. Divadlo F. X. Šaldy má výbornou dramaturgii zaměřenou na diváka, přesto vysoce kvalitní. Výsledky liberecké
činohry i opery za rok 2009 byly nakonec ověnčeny dvěma Tháliemi. V letošním roce mi udělalo zatím radost především nastudování Pucciniho Edgara a jeho uvedení v české premiéře. To považuji
za vynikající marketingový tah a je to hlavně nádherné představení.
Naivní divadlo, které letos slaví 60 let, to je výkladní skříň Liberce.
Je oceňováno ve světě, každoročně jím projdou tisíce diváků, a to jak
dětí, tak dospělých. Jde o umělecký soubor, který dokáže děti vtáhnout do děje a je schopen vytvářet v dětech vztah k divadlu, čímž se
opět vracíme k výchově mladého diváka, zde dělá obrovskou službu
Naivní divadlo i Divadlu F. X. Šaldy. Například musím říci, že jsem
byl až ohromen, jakým způsobem byli schopni autoři představení,
režisér i samotný soubor Naivního divadla, uchopit pro mě poměrně
nezáživnou látku ze Starých pověstí českých v nedávno uvedeném
představení Neklan.
A co hudební produkce v Liberci? Slyšela jsem, že zde začíná
rozjíždět pravidelné večery Jazz Club L. H.& R. J.?
Zajímavých hudebních počinů se děje v Liberci celá řada, ale
i hudební produkce je opět vedena poptávkou a záleží na promotérech, jejich angažovanosti po zajímavostech, ale také kvalitě. I proto jsem upřímně nadšen, že Libercem začal opět znít i v našem
městě dnes poměrně okrajový žánr, a tím je jazz. Jazzová hudba
měla kdysi v Liberci své podhoubí a je skvělé, že Jiří Kabelák tento
druh hudby do Liberce vrací, ať už domácí libereckou produkcí, nebo zvaním jiných skupin a interpretů z Česka i ze zahraničí. Převzal
na sebe roli, kterou po dlouhá léta hrály Lidové sady, které byly
jediným místem v našem městě, kde se pravidelně hrál jazz.
Pane náměstku, poslední dotaz: moderní technika vstupuje
do každodenního života člověka. Město podporuje rezervační
systém vstupenek. Připravujete i v této oblasti novinky?
V rezervačním systému, kde je zapojena řada kulturních institucí
z Liberce i mimo něj, plánujeme rozšíření. V průběhu roku zprovozníme nákup vstupenek přímo z internetu, čímž chceme zvýšit komfort uživatele a dát mu možnost zakoupit si vstupenku z pohodlí
domova. Často tedy v momentu, kdy ho zaujme ta která akce v tisku
či na webových stránkách, bude mít možnost si vstupenku okamžitě
zakoupit. I to, se domnívám, je významnou podporou kulturních akcí
a jejich promotérů v našem městě a jeho okolí.
(s)
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Divadlo musí diváka zaujmout, pobavit ho a dát mu poselství
o estetických a morálních hodnotách, říká ředitel DFXŠ Martin Otava

„Snahou je nabídnout divákům strhující inscenace,“ říká Martin Otava.
Pokr ačování ze str any 1

„Činohra má svou poetiku, úroveň a jasný cíl. Snaží se dělat divadlo nekomerční, což je chvályhodné. Na straně druhé bude muset
soubor zařadit do repertoáru více titulů, které mají předpoklad naplněného hlediště. Baletní soubor čeká změna v příchodu nového
šéfa, který má již svou koncepci a doufám, že se ji podaří zrealizovat
ve prospěch jak souboru, tak diváků. Dle mého názoru je zapotřebí
v oboru opery ubírat se cestou moderního divadla, aby šlo o velkou
podívanou, přesvědčivé uchopení inscenace a přesvědčivé herecké
i pěvecké výkony. V Liberci je vysoce kvalitní soubor opery včetně
dirigentů, a to je dobrý základ pro vyšší cíle,“ míní Martin Otava
a dodá, že ruku v ruce s tím jde samozřejmě výtvarná stránka inscenací, která by neměla být „popelkou“ či dokonce nuznou služkou. „Ovšem k tomu je zapotřebí finančních prostředků, přičemž

musíme jít cestou maximálních úspor, což se však nesmí nijak projevit na repertoáru a samotné přípravě té či oné inscenace. Je to také
o hledání východisek a možností.“
Východisko vidí Martin Otava například v obměně režisérských
týmů. Co se týče finančních zdrojů, ty spatřuje v koprodukci s jinými
divadly i zahraničními. „Mou snahou je nabídnout divákům strhující
inscenace a z nich lepší vizuální vjem. V polském Štětíně jsem režíroval s jejich ansáblem Belliniho operu Náměsíčná, která se v Čechách
hrála naposledy okolo roku 1900 a v Liberci nikdy. Je nádherná, ale
také velmi náročná na obsazení partů. Liberecké divadlo nastudovalo
a uvedlo Pucciniho Edgara, a tak jsme se s polským kolegou dohodli
na výměně těchto inscenací. Tím se ušetří nemalé peníze, které lze využít do dalších připravovaných inscenací nebo za ně zaplatit kvalitní
operní pěvce,“ konstatuje ředitel divadla. V souvislosti s koprodukcemi jedná Martin Otava s dalšími jak českými, tak zahraničními partnery zejména v Polsku, kde jde o divadla v Krakově, Wroclawi a Bydgoszci, ale také s divadly ve Spolkové republice Německo a v Maďarsku.
„V koprodukci kromě ekonomických úspor spatřuji možnost přivézt
na libereckou scénu zajímavé inscenační týmy, interprety a celkově
aktivně začlenit liberecké divadlo do evropské divadelní kultury“ dodal
ředitel. Rád by také v obecenstvu viděl více mladých lidí. I pro tuto
věkovou kategorii hledá divadlo nové prvky, které by je k návštěvě
divadla přilákaly. V tomto směru pro komornější inscenace je nepostradatelné Malé divadlo s experimentální scénou, která vyhovuje
zejména mladší generaci. Při rozhovoru s ředitelem libereckého divadla jsme se dotkli mnoha oblastí, ale popsat vše, o čem jsme hovořili,
nejde z nedostatku místa. Hovořili jsme i o rekonstrukci divadelní
budovy, která dostala letos nový „kabát“, a nemělo by zůstat jen u ní.
O tom i dalších počinech a plánech největší divadelní scény v Liberci
na stránkách Zpravodaje zase někdy jindy.
Dagmar Slezáková

Galerie U Rytíře není jen výstavní síní

Galerie U Rytíře je nástupkyní Malé výstavní síně, která 33 let sídlila v Domě klavíru
na Jablonecké ulici. Dům klavíru byl zprivatizován a Malá výstavní síň zrušena. Jako náhrada
vznikla v zrekonstruovaném sklepení liberecké radnice Galerie U Rytíře. Byly tak vkusně
a vhodně využity prostory bývalé pivnice
v radničním sklepě. V jedné ze stěn je vidět
i základní kámen historické radnice, který byl
položen 30. září 1888. Spolu s informacemi
o radniční budově a její historii tvoří v interiéru
galerie takové malé historické zákoutí.
O představení výstavních prostor
jsem požádala Ivetu Vírovou, vedoucí
Galerie U Rytíře.
Naše galerie má 300 metrů čtverečních
výstavní plochy včetně předsálí, tam většinou
vystavujeme díla začínajících autorů, studentů uměleckých škol nebo umělců z chráněných dílen. Zaměřujeme se především na fotografické expozice, ale nechceme návštěvníky ochudit ani o kresby či grafiky. Výstavy
se u nás střídají zhruba po pěti týdnech. Momentálně je tu až do 8. dubna k vidění velmi
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zajímavá výstava prací Vladimíra Boudníka.
Každá naše výstava, jak se sluší, začíná vernisáží a pokaždé také vydáváme katalog, který
zároveň slouží jako pozvánka.
Jací jsou vaši návštěvníci?
Nejčastěji k nám zavítá střední generace
a pak žáci a studenti uměleckých škol. Pravidelně sem chodí na výstavy studenti zdejší umělecké střední školy nebo posluchači
liberecké Technické univerzity a je pro nás
velmi příjemné, že občas přijedou i studenti
z jablonecké umělecké školy. I v naší návštěvnosti se bohužel odráží momentální situace
ve společnosti, ale počet příchozích závisí také na počasí. Když je venku hezky, máte lepší
náladu a zajdete třeba i tam, kam normálně
nechodíte. A takové návštěvníky my obzvlášť
rádi vidíme. Nabízíme prohlídky s komentářem i bez něj, jak si kdo vybere. Je zde také
možné zakoupit knihy, které se tematicky
vztahují k výstavě nebo k městu Liberci.
Využívají se galerijní prostory i pro jiné účely než výstavní?
Ano, bývají tu i jiné akce. Konají se zde
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autorská čtení v rámci festivalu Liberecké
pozdravy a měli jsme tu i křtiny knih, naposled to byla kniha fotografií libereckého autora Jana Pikouse. Pořádáme také promítání
amatérských filmů.
Jaká bude příští výstava?
Tak na tu se moc těším, bude to projekt
Jiřího Jiroutka nazvaný „Už nejdu do Ještědu“,
který začne 15. dubna. Jak už titul napovídá,
půjde o snímky bývalého obchodního domu
Ještěd nejen z dob jeho největší slávy. Jiří Jiroutek přizval ke spolupráci i ostatní liberecké fotografy, takže určitě je na co se těšit. Jako bonus pro návštěvníky připravujeme i dokumentární film, jak už bývá u nás zvykem.
Výstava fotografií bude v předsálí doplněna
starými pohlednicemi Soukenného náměstí.
Myslím, že zajímavé a inspirativní pro
návštěvníky budou i další výstavy, například na přelomu května a června to budou
díla slavného fotografa Jindřicha Štreita
a ke konci roku chystáme expozici akademického malíře Rostislava Zárybnického.
Markéta Hozová

ANKETA: kultura očima městských zastupitelů
1. Je dobře, že Statutární město Liberec podporuje kulturu?
2. Označil/a byste kulturní vyžití v Liberci za dostatečné?
Michael Dufek, zastupitel za ODS
1/ Taková otázka mi přijde naprosto bezpředmětná. Podpora této oblasti dle mého názoru patří neoddiskutovatelně
k zásadním předpokladům kvalitní občanské vybavenosti města.
2/ Myslím, že odpověď na takovou otázku je vždy na subjektivním
pocitu každého z nás, neboť máme odlišné potřeby a vkus. Z mého
pohledu mohu konstatovat, že úroveň kulturního vyžití více než odpovídá velikosti stotisícového města. Mně osobně tedy vyhovuje.
MUDr. Jiří Janata, zastupitel za Unii pro sport a zdraví
1/ Jasně, že je to dobře. Kultura je zapotřebí.
2/ Jsem přesvědčen, že kulturní vyžití v Liberci je pro všechny věkové skupiny, stačí si jen vybrat.
Ing. Eva Kočárková, zastupitelka za SOS
1/ Jednoznačně ano.
2/ Pro střední a starší generaci je kulturní vyžití ve městě
určitě dostatečné, mladým chybí hudební klub.
Mgr. Dana Lysáková, zatupitelka za KSČM
1/ Podpora kultury v rámci rozpočtu je patrně nadstandardní,
což je dáno statutem města. Otázkou však je podpora či výběr
jednotlivých aktivit, grantů a podobně. Tyto by měly být takového charakteru, aby efektivně oslovily co nejvíce lidí, nikoli pouze úzkou skupinu. Jako řešení vidím prosazování zrovnoprávnění propagace kulturních
akcí a podniků, veřejné podpory propagace těch oblastí kultury a akcí
těch subjektů, které nemají dostatečný kapitál na propagaci a reklamu
a nemohou těžit z komerčně atraktivních aktivit.

2/ Otázkou však je její dostupnost. V této souvislosti řekněme byly dříve běžné možnosti návštěvy divadla, kina apod. Dnes jsou
ceny v porovnání s možnostmi a spíše podprůměrnými platy výraznou limitkou, která se podepsala na změně orientace hodnot.
Je nezbytné na všech úrovních po vertikále iniciovat systémová
opatření podporující vztah dětí a mládeže ke kultuře a vyvažovat
jejich jednostranný zájem o méně hodnotnou masovou kulturu, počítačové hry apod. na úkor např. četby.
Ján Piňko, zastupitel za ČSSD
1/ Jsem přesvědčen, a nezakrývám, že kultura je mojí
profesionální platformou, že je dokonce nezbytně nutné
z pozice SML podporovat kulturu a kulturní život v naší metropoli. A to zvláště v době, kdy ekonomika zrovna příliš nenahrává k významnější účasti na kulturním životu většině společnosti pohybující se svými výdělky pod hranicí průměrné mzdy.
Je obecně známo, že podnikatelské subjekty významně omezily
podporu nejen kultury, ale i sportu. U prosperujících subjektů
spolupráce přetrvává, třeba i v omezeném rozsahu, a já jsem
za ni vděčen. Úloha SML je nezastupitelná především pro malé
pořadatele kulturních aktivit. Myslím si, že podpora kulturních
aktivit z hlediska přerozdělování finančních prostředků ze všech
dotačních úrovní vyžaduje poněkud hlubší analýzu směřující spíše od kvantity ke kvalitě.
2/ Z kulturních přehledů, z reklamních aktivit a z obecného přetlaku na profinancování kulturních akcí například z grantových fondů je
zcela evidentní, že nabídka značně přesahuje poptávku. Svědčí o tom
i řada rušených akcí, koncertů atd., o které veřejnost neprojevila dostatečný zájem, aby uspořádání těchto aktivit zůstalo nad hranicí ztráty. Nemyslím si, že jde jen o nedostatečnou atraktivnost programu,
nýbrž skutečně o finanční náročnost pro jednotlivce či rodinu. ( mh)

Botanická zahrada: masožravky a depresivní zahrádka
Ředitel liberecké botanické zahrady RNDr. Miloslav Studnička
získal koncem února významné ocenění za svou publikační činnost,
a sice Cenu Nakladatelství Academia za knihu Kapradiny. Atlas
domácích a exotických druhů. Kapradiny jsou jeho vášní, a stejně
tak orchideje nebo masožravé rostliny, jichž má botanická zahrada zhruba na 700 druhů. A právě výstavu těchto rostlin zahájila

Botanická zahrada Liberec 4. dubna letošního roku. Výstava nese
název Masožravé rostliny a jejich bydliště. Jedná se o fotografickou
výstavu, jejímž záměrem je ukázat návštěvníkům nejen rostliny,
ale i prostředí v jakém žijí a rostou, tedy jejich bydliště – odborně

se tomu říká biotop. Jedinečné obrázky poskytlo přes 20 autorů
z celého světa, botaniků, kteří se této problematice věnují. Mnoho z vystavených fotografií je vůbec prvním zobrazením velice
vzácných rostlin na světě a byly pořízeny na objednávku přímo
pro libereckou výstavu. Pro návštěvníky jich je celkem připraveno
178 i s komentáři. K dispozici je i obsáhlý katalog s krásnými barevnými obrázky yystavených exemplářů a informacemi o autorech
jednotlivých snímků. Botanická zahrada se neustále rozvíjí a mění.
Novinkou je i takzvaná Depresivní zahrádka, která vzniká v dosud
nijak nevyužívaném koutě zahrady. Jde vlastně o recesi. Lidé si zde
mohou ještě zhoršit svoji špatnou náladu a do pískovcové lavice od akademického sochaře Jana Novotného obklopené mrzáckými smrčky – mutanty, vyrýt speciálními rydly svůj vztek. Celé
aranžmá zahrádky je velmi monotónní a náladu dle slov ředitele
rozhodně nezlepší. Svérázný smysl pro humor ředitele Studničky
můžete posoudit sami. V pojednání u vstupu do zahrádky, jehož
je autorem, se píše: „…za případné zde vzniklé úrazy, například
zlomeniny nártu v důsledku kopnutí do lavice, ovšem Botanická zahrada nepřebírá zodpovědnost. Zaručujeme však, že již po krátkém
spočinutí na lavici je člověku hůře než předtím.“ Doktor Studnička
je zastáncem toho, že zahrada má návštěvníky bavit, inspirovat
a vychovávat, že zahrada má být smysluplná, že má mít atmosféru. A tu ta liberecká botanická zahrada rozhodně má, je v ní cítit
česká romantická duše i typicky český Švejk, který se schovává
třeba právě v Depresivní zahrádce.
Markéta Hozová
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INFORMACE K VOLBÁM DO POSLANECKÉ
SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
se uskuteční ve dnech 28. a 29. května 2010. V první den voleb – v pátek 28. 5. 2010 – proběhne hlasování od 14.00 hodin
do 22.00 hodin, v druhý den voleb – v sobotu 29. 5. 2010 se
bude hlasovat od 8.00 do 14.00 hodin. Sčítání hlasů proběhne
v sobotu, bezprostředně po uzavření volebních místností.
Počet volebních okrsků se proti červnovým volbám do Evropského parlamentu mění. Hlasování na území města Liberec proběhne na obvyklých místech v 87 volebních okrscích, včetně Vratislavic nad Nisou. Budou využity převážně stejné volební místnosti
jako při minulých volbách.
Ke změnám dochází z technických i humanitních důvodů
v těchto okrscích:
1/ VZNIKÁ NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK č. 80 – rozdělením volebního
okrsku č. 54 s novou volební místností v objektu CENTRUM zdravotní
a sociální péče Liberec (DPS), Krejčího 1174/7a v Liberci VI-Rochlici.
Pro zbylou část vol. okrsku č. 54 se volební místnost nemění.
2/ Volební místnost v okrsku č. 55 se přesunuje ze školy Dobiášova do objektu CENTRUM zdravotní a sociální péče Liberec (DPS)
Burianova 969/8, v Liberci VI-Rochlici.
3/ Původní volební okrsek č. 80 (Vratislavice nad Nisou-Nová
Ruda Sever) byl přečíslován a bude mít nově č. 87, umístění volební místnosti se nemění (Střední umělecká škola, Liberec XXX,
Sladovnická 309).
4/ Volební místnost v okrsku č. 56 se přesunuje z firmy Oazanet spol. s r. o. do objektu společnosti TERMIZO, a. s., Dr. Milady
Horákové 571/56, Liberec VII-Horní Růžodol.
5/ Volební místnost v okrsku č. 1 se přesunuje ze Základní školy
praktické a Základní školy speciální v Orlí ulici do objektu Střední
zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v ulici Kostelní 8/9 v Liberci II-Nové Město.
Údaj o přesném umístění volební místnosti obdrží voliči společně s doručenými hlasovacími lístky. Voliči mají právo ověřit si, zda
jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů, případně požadovat doplnění

údajů nebo provedení opravy (budova Nového magistrátu, 2. patro,
kancelář č. 210 – sekretariát odboru správního a živnostenského).
Volič, kterému je předem známo, že se ve dnech voleb nebude
zdržovat (z jakéhokoliv důvodu) v místě svého trvalého pobytu vedeného v evidenci obyvatel má možnost: požádat příslušný obecní
úřad podle místa svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu (viz podrobněji informace níže), nebo má tento volič možnost
požádat nejpozději do 21. 5. 2010 o zapsání do zvláštního seznamu voličů, vedeného obecním úřadem. Údaje pro zápis do zvláštního seznamu voličů předá příslušnému obecnímu úřadu správce
ústavu, objektu nebo podobného zařízení. Voličům, kteří jsou v Liberci přihlášeni k trvalému pobytu a jsou zapsáni ve stálém seznamu
(vedeném Magistrátem města Liberec), a kteří nebudou moci volit
ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, vydá Magistrát
města Liberec na základě žádosti voliče voličský průkaz.
Při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR může volič
požádat o vydání voličského průkazu písemným podáním opatřeným
ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem
voleb, tj. 21. května 2010, příslušnému úřadu nebo osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. 26. května 2010. Obecní úřad
voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 13. května
2010, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu,
anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.
Žádosti o vydání voličského průkazu se vyřizují v kanceláři
č. 210 ve 2. patře budovy Nového magistrátu a od května 2010
budou žádosti vyřizovány na přepážce č. 19 v budově Nového magistrátu. Formulář žádosti o voličský průkaz je možné si stáhnout na webových stránkách Statutárního města Liberec (http://
www.liberec.cz/wps/portal/statutarni-mesto-liberec/prakticke-informace/Volby 2010), kde jsou i další informace o volbách.
Za organizační skupinu pro přípr avu voleb
do PS Parlamentu ČR 2010 Mgr. Jitk a Štíchová,
vedoucí odboru spr ávního a živnostenského

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC VYHLAŠUJE
•■ 5. kolo dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec v roce 2010 na veřejné jednorázové, náborové a propagační
akce pro období od 1. září 2010 do 28. února 2011. Vyplněné žádosti lze zaslat poštou nebo odevzdat v podatelně radnice do termínu uzávěrky, tj. do středy 12. května 2010 do 17.00 hodin. Další dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 485 243 765 (R. Sobotková,
referentka oddělení kultury a sportu).
■• 2. kolo dotací z Kulturního fondu Statutárního města Liberec v roce 2010 na akce zahájené v období od 1. června 2010
do 30. 11. 2010. Vyplněné žádosti lze zaslat poštou nebo odevzdat
v podatelně radnice do termínu uzávěrky, tj. do pátku 30. dubna
2010 do 14.00 hodin. Další dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle
485 243 382 (M. Matviaková, referentka oddělení kultury a sportu). Tiskopisy žádostí včetně základních pravidel jsou k dispozici
na webových stránkách Statutárního města Liberec www.liberec.
cz, v recepci radnice a na oddělení kultury a sportu Magistrátu
města Liberec.
•■ 3. a 4. kolo výzvy na předkládání žádostí o dotace z fondu
pro partnerskou spolupráci na projekty uskutečněné v období
1. 7.–31. 12. 2010.
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3. kolo se týká projektů realizovaných v partnerských městech
– žádost je třeba označit heslem ZAHRANIČÍ v kolonce formuláře
Označení grantového kola na straně 1.
4. kolo se týká projektů realizovaných ve spolupráci s partnerskými městy v Liberci – žádost je třeba označit heslem LIBEREC
v kolonce formuláře Označení grantového kola na straně 1.
Vyplněné žádosti budou přijímány poštou na adrese: Ing. Miluše
Charyparová, Magistrát města Liberec, oddělení tiskové a vnějších
vztahů, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo v podatelně
MML do termínu uzávěrky 31. 5. 2010 do 17.00 hodin. Případné
dotazy adresujte prosím na e-mailovou adresu charyparova.miluse@magistrat.liberec.cz
Žádost o poskytnutí dotace je k dispozici na webových stránkách www.liberec.cz v sekci Praktické informace-Granty a dotace-Fondy města-Fond pro partnerskou spolupráci nebo v recepci
budovy liberecké radnice. Na webových stránkách současně naleznete Statut Fondu pro partnerskou spolupráci SML, Základní
pravidla pro přidělení dotace a Prohlášení o příslibu spolupráce
v angličtině nebo němčině, které je nutné přiložit k žádosti potvrzené příslušným spolupracujícím městem v zahraničí.
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Program Klubu seniorů
KLUB SENIORŮ, Komunitní středisko Kontakt Liberec, Provozní doba: PO–ČT 10.00–17.00 hodin, PÁ 10.00–14.00 hodin
Palachova ulice 504/7, 460 01 Liberec 1, tel.: (+420) 485 244 992, e-mail: klub@ksk.liberec.cz., www.ksk.liberec.cz
Pondělí
15.00 hodin
Beseda s Annou Sadílkovou na téma: písničkář Česká královna Eliška Rejčka.
19. 4.
Klub seniorů
Pozor na změnu začátku!
Úterý
14.00 hodin
Hudební odpoledne s M. Hadravou a J. Klímou.
20. 4.
Klub seniorů
Tradiční odpolední posezení s živou hudbou.
Čtvrtek
10.00 hodin
Tréninkové dopoledne v Kuželně.
22. 4.
Kuželna Tipsport arena
Přijďte začít trénovat na Jarní turnaj v kuželkách!
pátek
9.00–16.00 hodin
Jarní turnaj v kuželkách o „Pohár náměstkyně“
23. 4.
Kuželna Tipsport arena
Pětičlenná družstva se přihlásí v klubu seniorů od 22. března do 16. dubna.
Středa
od 14.00, 15.00 a 16.00 hodin PROMÍTÁNÍ FOTOGRAFIÍ Z AKCÍ KONTAKTU, TÉMA: Jarní výzdoba (Velikonoce),
28. 4.
Klub seniorů
Jarní turnaj v kuželkách, Putování za historií skla do Harrachova, Tančíme v každém věku
Pondělí
15.00 hodin
Čtení na téma: Milostná poezie
3. 5.
Klub seniorů
Úterý
14.00 hodin
Hudební odpoledne s M. Hadravou a J. Klímou.
4. 5.
Klub seniorů
Tradiční odpolední posezení s živou hudbou.
Středa
10.00 hodin
Japonský den, téma: Cesta po Japonsku.
12. 5.
Klubovna v podkroví
pátek
10.00 hodin
Povídání o opeře v divadelní kavárně s N. Vaňkovou na téma: La Traviata
14. 5.
Klubovna v podkroví
Klub šikovných rukou probíhá každé liché pondělí od 10.30 hodin v Klubu seniorů.
Herní odpoledne – zápolení v různých stolních hrách probíhá každý čtvrtek od 13.30 hodin v Klubu seniorů.
Lehké relaxační cvičení – vhodné pro každého seniora připraveného zlepšit si kondici probíhá každý pátek od 8.30 hodin a od 10.00
hodin v suterénu – v sále KSK.
Účast je nutná potvrdit v Klubu seniorů.
Tančíme v každém věku s Natašou Tonkovou – každý pátek od 15.00 hodin v suterénu – v sále KSK.
Bližší informace jsou k dispozici v Klubu seniorů.

Posezení nad křížovkou o ceny
Každému z nás se může stát,
že se setká s duševní nemocí nebo
poruchou u svých příbuzných, známých, nebo že jí sám onemocní.
V současné době, kdy se zvyšuje
životní tempo, konzumace alkoholu a jiných návykových látek,
je informovanost veřejnosti o problematice duševního zdraví velmi
důležitá. Nejdůležitější je prevence,
která zahrnuje informovanost, dostatek odpočinku a včasnou návštěvu u lékaře. Každý máme jiné
mechanismy v organismu, které
nám pomáhají zvládat stresové situace. V krizových situacích se lidé
mohou telefonicky obrátit na linku důvěry. Akutní péči pro občany
trpící duševní chorobou zajišťuje
pro dospělé i pro děti na psychiatrickém oddělení KNL. Někteří lidé
s touto nemocí potřebují podporu,
mohou využívat sociální služby
v občanském sdružení FOKUS,
kde získají zkušenosti se zvládáním nemoci (schizofrenie, bipolární porucha, smíšené typy psychóz,
dlouhodobé deprese).
Vyluštěnou tajenku křížovky

zasílejte do 30. 4. 2010 k rukám pí. Jiřiny Pabiškové na adresu: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec nebo na e-mail: pabiskova.jirina@magistrat.liberec.cz. Obálku či e-mail označte
heslem „KŘÍŽOVKA“ a nezapomeňte uvést své jméno, adresu a telefonní kontakt. Ze správných odpovědí bude vylosován 1 luštitel. Tajenka z březnového Zpravodaje zní: „DROGOVÁ ZÁVISLOST HROZÍ
MLADÝM LIDEM“ – jako výherkyně byla vylosována paní Miluše Šaldová .
ZPR AVODAJ LIBERECKÉ R ADNICE • DUBEN 2010
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V Liberci budou opět štěkat služební psi
Městská policie Liberec a Kynologický
klub Liberec-Pavlovice pořádají ve spolupráci s Veterinární základnou Armády ČR
Chotyně, Vazební věznicí Liberec a Věznicí Rýnovice v sobotu 24. dubna 2010
od 9.00 hod. v areálu kynologického klubu,
Liberec 12, ul. Na Mlýnku (za OC Kaufland)
5. ročník soutěže služebních psů „O POHÁR
MĚSTSKÉ POLICIE LIBEREC“. Soutěž se

koná pod záštitou primátora města Liberec
Jiřího Kittnera. Jedná se o obranářskou soutěž pro příslušníky všech ozbrojených složek, ale i členy kynologických klubů, která
má za úkol prověřit připravenost služebních
psů. Všechny cviky jsou připraveny tak, aby
simulovaly situaci, se kterou se psovod a jeho služební pes mohou setkat v praxi při
zákroku proti pachateli. Loňského ročníku

ZÁSAH MĚSÍCE

Konec února a první polovina března patřily k výjimečně klidným
obdobím. Od neděle 7. března do brzkých ranních hodin 9. března dokonce Operační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého
kraje (HZS LK) nezaznamenalo žádnou událost, která by si vyžádala
přítomnost profesionálních nebo dobrovolných hasičů. Podle HZS LK
takové dny nastanou jednou, maximálně dvakrát do roka. V ostatní
dny však hasiči vyjížděli k několika požárům. V závěru února měli
možnost studánečtí dobrovolní hasiči poprvé vyzkoušet svoji novou
cisternu přímo u zásahu. Po páté hodině ranní se policejní hlídce při
projíždění Hejnickou ulicí vznítil za jízdy motor od vozidla. Na místě
zasahovali kromě místní dobrovolné jednotky i profesionální hasiči ze
stanice Liberec. Požár pravděpodobně způsobila závada na elektroinstalaci. Necelé dvě hodiny likvidovali profesionální hasiči společně

se zúčastnilo 42 soutěžících z celé České
republiky a ze všech ozbrojených složek.
Pořadatelé zvou k návštěvě této akce
všechny milovníky psů a příznivce kynologie, neboť budou mít jedinečnou možnost
být přítomni všem prováděným disciplínám
(své pejsky z veterinárních důvodů ale ponechte tentokrát doma).
Informace na www.kkpavlovice.cz.

s JSDH Horní Hanychov požár bývalé haly na chov drůbeže v Minkovické ulici. K zapálení haly pravděpodobně došlo při rozřezávání
konstrukcí za pomoci plamene. Pracovníci firmy se nejprve pokoušeli
uhasit požár vlastními silami, ten se však velmi rychle rozšířil. Jednotky musely vzhledem k silnému zadýmení použít dýchací techniku
a přetlakové ventilátory. V druhé polovině března zahoukala siréna
také růžodolským hasičům. V Šafaříkově ulici byl nahlášen kouř stoupající z přízemního bytu. Hasiči zde nalezli v silně zadýmeném prostoru pálící se jídlo v troubě a spícího obyvatele bytu, který měl velké
štěstí, protože nechybělo málo a mohl se udusit zplodinami z požáru.
Další informace o libereckých jednotkách dobrovolných hasičů naleznete na www.liberec.cz v sekci Magistrát a radnice – odbor kancelář
tajemníka – odd. krizového řízení.

Rozhovor s novým rektorem TUL profesorem Zdeňkem KůseM
Profesora Zdeňka Kůse jmenoval do funkce rektora Technické univerzity v Liberci prezident republiky Václav Klaus 14. ledna
2010 na čtyři roky počínaje 1. únorem 2010.
Čekají na vás čtyři roky ve vrcholné a zodpovědné akademické funkci. Je něco, co chcete zásadně změnit?
Chci zdůraznit, že Technická univerzita v Liberci dobře funguje
a má mezi českými vysokými školami dobrou pozici, kterou je potřeba udržet i v budoucnu. Naše univerzita
má k dispozici špičkové technické zázemí
i špičkové odborníky. Výhodou je, že vědecké kapacity obvykle také vedou výuku a ze
studentů doktorského studia vychovávají
nové kvalitní vědecké pracovníky a budují
si kvalitní vědecké týmy. V tomto trendu
budu určitě pokračovat. Využít musíme
i nových příležitostí, a sice možností čerpat z evropských projektů – třeba na další
vybavení laboratoří, ale i na další profesní
vzdělávání pedagogických pracovníků. Rád
bych se zaměřil také na zlepšení služeb pro
naše klienty – tedy pro studenty.
Jak hodnotíte vztah univerzity a města
Liberec?
Vztah univerzity a města hodnotím jako velmi pozitivní, oboustranně prospěšný
a perspektivní. Je zřejmé, že TUL jako jeden
z největších zaměstnavatelů do značné míry
ovlivňuje společenský život v regionu. Také
jejích deset tisíc studentů má jistě vliv na život ve městě. Město Liberec pravidelně již pět let finančně podporuje vybrané univerzitní projekty, které mohou městu přinést užitek.

10

Za poslední roky už poskytlo univerzitě ze svého rozpočtu 4,5 milionu korun a o podpoře projektů na letošní rok s městem právě jednáme. V rámci těchto projektů pomáhá univerzita Liberci řešit závažné
technické problémy, odpovídá na historické a sociologické otázky.
Tato spolupráce je odrazem toho, že oba subjekty jsou vzájemně
úzce spjaty, a pomáhá také udržet absolventy naší univerzity v regionu – prohlubuje jejich vztah k Libereckému kraji a zvyšuje šanci, že
tady zůstanou pracovat. Zdejší průmyslové
zóny potřebují vysokoškolsky vzdělané lidi
a je v zájmu dalšího vývoje regionu, aby naši
absolventi neodcházeli jinam.
Líbí se vám Liberec, máte ho rád?
Bydlím v sousedním Jablonci nad Nisou,
ale podstatnou část svého pracovního a volného času trávím v Liberci. Oceňuji možnost
kulturního i sportovního vyžití, neznám nikoho, komu se nelíbí příroda v okolí Liberce.
Myslím, že i toto přihazují studenti na misku
vah, když se rozhodují, kam půjdou studovat.
K velkému pozitivu patří, že Liberecko vyhovuje ekonomickou i sociální strukturou širokému záběru univerzity. Naši absolventi nacházejí uplatnění ve významných podnicích
a institucích přímo v regionu. Velmi oceňuji
spolupráci s Krajskou nemocnicí v Liberci,
která univerzitě zajišťuje kvalitní výuku v řadě předmětů zaměřených na zdravotnictví
a do budoucna umožní otevřít i nové studijní
programy. Takže pokud bych měl shrnout
své pocity: Liberec je skvělé sídlo pro naši univerzitu.
Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Kočárková
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MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM (MIC)
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, tel.: 485 101 709, fax: 485 243 589
e-mail: mic@infolbc.cz, www.infolbc.cz
PO–PÁ 8.00–17.00 hod., SO 9.00–12.00 hod.
AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO VÁŠ VOLNÝ ČAS
S příchodem jara opět nastává sezona kulturních památek, kdy na počátku dubna otevírají
své brány hrady a zámky všem obdivovatelům historie a dávných časů. Aktuální informace
o výši vstupného, otvíracích dobách a kontaktech těchto objektů v Libereckém kraji najdete
na stránkách http://www.infolbc.cz, nebo obdržíte zdarma v MIC. Seznam bude postupně
doplňován dle doručených podkladů přímo od provozovatelů uvedených zařízení.
UPOZORNĚNÍ
V termínu 12.–22. 4. 2010 je lanová dráha na Ještěd z důvodu revize zcela mimo provoz.
Předpokládané zahájení veřejného provozu je od 23. 4. 2010.
SOUTĚŽ S JEŠTÍDKEM
Naivní divadlo v současné době uvádí loutkové představení na motivy slavného baletu
P. I. Čajkovského: a/ Romeo a Julie b/ Labutí jezírko c/ Louskáček
Kdo ví, ať odpověď pošle na mic@infolbc.cz nebo doručí přímo do MIC Liberec do 19. 4.
Výherce zveřejníme v následujícím čísle.
Pozn.: U odpovědi musí být uvedeno celé jméno, adresa a případně e-mail. Výherce získá
upomínkové předměty s maskotem města.
Výhercem březnové soutěže se stala Vlasta Rulcová z Liberce. Děkujeme za účast v soutěži a gratulujeme!
NABÍDKA SPOLUPRÁCE
Městské informační centrum nabízí spolupráci pořadatelům kulturních a sportovních akcí
v Liberci i okolí. Jako každý rok připravujeme aktuální přehled všech akcí v regionu. V případě, že máte zájem o bezplatnou prezentaci na webových stránkách www.infolbc.cz,
neváhejte se na nás obrátit (tel.: 485 101 709, e-mail: mic@infolbc.cz).
HISTORICKÉ UDÁLOSTI MĚSÍCE DUBNA
11. 4. 1577 udělil císař Rudolf II. Liberci právo užívat městský znak a pečeť (433 let).
18. 4. 1893 se konalo rozloučení se starou budovou liberecké radnice (117 let).
19. 4. 1845 byl položen základní kámen budovy nemocnice (165 let).
23. 4. 1934 bylo zprovozněno liberecké letiště (76 let).
28. 4. 1984 začal sloužit veřejnosti plavecký bazén na Tržním náměstí (26 let).
29. 4. 1985 byl otevřen Dům kultury Liberec (25 let).
Příjemný měsíc duben přeje a na vaši návštěvu se těší kolektiv pracovníků oddělení
cestovního ruchu a propagace odboru školství, kultury a sportu.

RADY A KONTAKTY
• Setkání bývalých zaměstnanců Hedvy se
koná 29. dubna 2010 ve 14 hodin v kavárně
Královská zahrada lib. Centra Babylon.
•■ Denní stacionář pro seniory U Antonína
v Liberci-Ruprechticích slaví první výročí
úspěšného provozu. Uživatele i občasné
návštěvníky přijel pozdravit zpěvák Josef
Zíma. Více na www.uantonina.cz
•■ Dětský MTB Cup Libereckého kraje
2010 startuje. 3. ročník poháru horských
kol pro děti a mládež v Liberci a okolí začíná v sobotu 18. dubna v areálu pivovaru
Konrád. Pro děti všech kategorií jsou připraveny trasy a pro vítěze závodu pěkné
ceny. Termíny dalších závodů a podrobnosti
najdete na http://deti.spinfit.cz
•■ JAZZOVÁ HUDBA se vrací do Liberce
v podobě JAZZ CLUBU L. H. & R. J., který
pořádá pravidelné hudební produkce v kavárně obchodního domu Delta.
Více na www. jazzclub.webnode.cz
• Za podpory Kulturního fondu Statutárního města Liberec se 23. dubna 2010 v Krajské vědecké knihovně uskuteční Den indické kultury. Akci pořádá Společnost Sahadža jóga, o. s. Dopolední program (9–13 h.)
je vyhrazen zejména žákům základních
a středních škol, odpolední část (16–20 h)
je určena širší veřejnosti.
Více na www.sahajayoga.cz
•. Nezisková organizace Diabetické asociace ČR pořádá v Liberci veřejné bezplatné
měření cukru, cholesterolu a vysokého
krevního tlaku. Akce se uskuteční 20.–21. 5.
2010, od 11.00–17.00 v ulicích Švermova
362 a Na Rybníčku 873.
Více informací na www.stopcukrovce.cz.

Galerie jubilantů
Veselá nálada a humor panoval na oslavě
stých narozenin paní
Marie Blažkové, která
je slavila 12. března.
Na tom by nebylo nic
zvláštního, tak to při
oslavách bývá, ale obdivuhodné bylo právě
to, že o báječnou atmosféru se postarala sama oslavenkyně. Paní Marie Blažková i ve svých
stech letech má ráda společnost, což dala najevo neskrývanou radostí,
když jí k narozeninám přišla jménem primátora Jiřího Kittnera popřát
náměstkyně Naďa Jozífková a členky komise pro občanské záležitosti. Je
pozoruhodné, že ve svém věku se velmi zajímá o dění ve městě, kde se
co staví a opravuje. „Na rozdíl od dcery jsem si už sama prohlédla nový
obchodní dům Plaza, a to důkladně odshora dolů, pěkně po eskalátorech,“ vypráví a její dcera Eliška přitakává a dodá: „Maminka se na chalupě sama vydá i do lesa na houby a na rozdíl od zbytku rodiny nejen že

nezabloudí, ale houby vždy přinese.“ Paní Blažková nám bez jediného
zadrhnutí převyprávěla svůj život, který z větší části prožila v Liberci, kde se také narodila. „Sport jsem milovala odmala, vždyť jsem také
od šesti let chodila do Sokola. Milovala jsem bruslení a tehdy se chodívalo na jezírko k ZOO, kde se bruslilo při flašinetu, to byla nádhera. Když
jsem se provdala, procestovali jsme s manželem celou republiku a každý
víkend podnikali výlety.“ Dnes se ráda dívá na pohádky, pravidelně sleduje AZ-kvíz a seriál Ulice, ale hlavně nezapomněla ani německý jazyk,
o čemž nás záhy přesvědčila. „Recept na dlouhý život nemám, ale vždy
jsem měla ráda hodně sladké. Jinak miluji škvarky s bramborovou kaší
a také pivečko, to musím mít a nikdy nechybí na seznamu potravin, které
mi dcera má koupit. Kromě pivečka miluji eierkoňak.“ Při svém vyprávění
neopomene zmínit zajímavost jejich rodiny. „Já jsem byla jedináček a i já
měla jednu dceru a ta jednoho syna a ten zase jenom jednu dceru. Samí
jedináčci. Ale to nic není. Ode mne počínaje až po mou pravnučku jsme
také všichni chodili do jediné základní školy, a to na Husovku. No není to
ohromné?“ řekne s úsměvem.
Ještě jednou blahopřejeme a přejeme hlavně hodně zdraví
a spokojenosti.
Dagmar Slezáková
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Nejstarší liberecký zvon
má svou repliku

Na radnici se po roce a půl vrátil ohňový zvon. Možná jste si ani
nevšimli, že tam chybí nebo že tam vůbec nějaký zvon kdy byl. Věřte, že byl a je a zaujímá důležité místo v liberecké historii. Kdysi totiž
visíval na staré radnici a sloužil k ohlašování požárů.
Zvon v roce 1692 ulil žitavský zvonolijec Martin Zorbe, jehož
zvonařská značka i text, který na něj vytvořil, je dnes dosud krásně
k přečtení. Zvon to není velký, měří pouze 45 cm v průměru a váží kolem 70 kilogramů. Po dostavbě nové radnice byl přemístěn
do niky nad hodinami na stěně proti divadlu a hasiči se začali svolávat svými prostředky. Výklenek 28 metrů nad zemí se nakonec
ukázal být dobrou volbou, protože zvon zde přečkal všechna období liberecké historie bez úhony.

Na podzim roku 2008 byl přes tři sta let starý zvon sejmut
za účelem kontroly jeho stavu, opravy závěsného systému a zároveň také proto, že se město rozhodlo vytvořit jeho repliku, aby lidé
mohli starobylou krásu obdivovat zblízka. Originál zvonu byl k vidění na úspěšné hasičské výstavě v Radničním sklípku v loňském roce
a právě návštěvníci výstavy se svým příspěvkem 12 tisíc korun také
zasloužili o vznik repliky. Autorem kopie je liberecký výtvarník Jiří
Gdovín, který vytvořil voskovou formu, podle níž byl pak z bronzu
ulit ve slévárně Ještědský bronz v Mníšku zvon nový, navlas stejný.
Jako připomínka starých časů a libereckých hasičů bude replika zvonu umístěna v interiéru radnice tak, aby ji mohli obdivovat všichni
obyvatelé i návštěvníci města.
Martina Hozová

Distribuce Zpravodaje
Distribuci Zpravodaje liberecké radnice do každé rodiny v Liberci zajišťuje od 1. ledna 2002 ČESKÁ POŠTA, s. p., nám. Dr. E. Beneše
559/28. Pokud Zpravodaj neobdržíte do své schránky, obracejte se prosím přímo na Českou poštu, tel.: 485 246 431. Do vyčerpání
zásob je Zpravodaj k dispozici v recepci hlavní budovy radnice, Nového magistrátu a v Městském informačním centru.

zpravodaj
liberecké radnice
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